
Após Depressão, surge o império da maçã 
Daniel Milani Dotoli 
 
Durante a Grande Depressão, a pior recessão econômica dos Estados Unidos no século 
passado, iniciada com o crack da Bolsa de Valores de Nova York (1929), um jornal de Chicago 
afirmou que a Leo Burnett, agência de publicidade cuja sede principal ficava na cidade, em 
pouco tempo iria quebrar e ter que vender maçãs nas ruas. 
 
Foi então que Leo Burnett (1892-1971), fundador da agência que leva seu nome, resolveu 
colocar maçãs para funcionários e clientes na recepção. 
 
Fato que existe até hoje na agência que esteve longe de quebrar e, atualmente, é uma rede de 
96 escritórios espalhados em 84 países, que desde 2002 faz parte do Grupo Publicis. 
 
A agência, que criou ícones como o caubói da Marlboro e o tigre Tony (Kellog’s), chegou ao 
Brasil no início dos anos 80, contando com uma estrutura formada por 160 funcionários e 
clientes como Fiat, Procter&Gamble, Sam-sung, Rossi, Walmart/Sam’s Club, Emirates, Philip 
Morris, Rádio Disney (que chegou agora, junto com a Tailor Made). 
 
É responsável por alguns dos principais cases da publicidade brasileira nos últimos tempos. Um 
deles, a conquista da liderança da Fiat no mercado de automóveis no País, posto que ocupa 
desde 2001. 
 
Na época, a montadora de origem italiana desbancou uma liderança histórica da Volkswagen, 
que durante décadas foi a primeira do ranking. 
 
Quando passou a integrar a carteira de clientes da agência, em 1995, a montadora era a 
terceira colocada no ranking de vendas, e enfrentava um grande preconceito por parte dos 
consumidores. 
 
Com o lançamento do Palio, em 1996, a Leo Burnett começou a reverter a condição da Fiat, 
até a companhia conquistar a primeira posição daquele que talvez seja o setor mais concorrido 
da economia. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 maio 2011, p. 9.  


