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“Estamos inaugurando uma nova era na publicidade brasileira”. Foi com esta frase que Paulo 
Giovanni iniciou oficialmente seu comando na Leo Burnett Tailor Made, empresa que surge da 
joint venture entre a rede do Grupo Publicis e a agência inaugurada em março deste ano pelo 
publicitário. É a primeira vez que a Leo, em seus 38 anos de Brasil, passa a ter sócios 
brasileiros. 
 
Além de Giovanni, ceo da empresa, Ruy Lindenberg e Marcelo Reis (vps de criação), Marcello 
Magalhães (vp de planejamento), Fernando Sales (vp de mídia) e Pablo de Arteaga (vp de 
atendimento e operações) passam a ser sócios executivos da agência. Lindenberg é o único 
originário da Leo Burnett. Os outros quatro vieram da Tailor Made junto com Giovanni, que 
continua sócio das agências de ativação Mix Brand Experience e Pop Trade. Nesse acordo, 
Giovanni repassa 5% de sua empresa para a Leo. Até 2016 a Tailor Made será totalmente 
adquirida pela rede. 
 
Segundo Giovanni, o acordo começou a ser costurado há oito meses, quando ele foi procurado 
por Lindenberg, que havia assumido a presidência da Leo Burnett interinamente, com a saída 
de Renato Loes, hoje no comando da Dentsu Brasil e América Latina. Porém, na época ele 
pensava em montar sua própria empresa, a Tailor Made. 
 
Com a mudança de rota, Giovanni quer levar para a Leo Burnet a experiência adquirida 
durante anos no comando da agência de publicidade Giovanni+DraftFCB, mesclada com o 
know-how obtido na Mix Brand Experience e Pop Trade, empresas que atuam na área de 
marketing promocional e outras disciplinas da comunicação, e fazer disso uma agência 
diferenciada, implantando modelo integrado e respeitando as especialidades de cada um. 
 
“A intenção é criar uma agência capaz de desenvolver projetos sob medida para os clientes, 
realizados por especialistas, pois é isso que eles desejam. Queremos ser uma empresa mais 
poderosa e antenada com o curso da publicidade moderna, que vá além da propaganda 
tradicional e ofereça o que de melhor existe no mundo do marketing”, afirmou Giovanni. 
 
A partir disso, o publicitário projeta crescer e ser uma das cinco maiores agências do mercado 
brasileiro em dois ou três anos. No ranking de 2010, divulgado pelo Ibope Monitor, que se 
baseia em compra de mídia, a Leo Burnett encerrou o ano na 15ª colocação, com faturamento 
de R$ 1,175 bilhão. 
 
Segundo o executivo, a prioridade é primeiro crescer dentro dos próprios clientes que estão na 
Leo, como Fiat, Procter&Gamble, Samsung, Rossi, entre outros. “Queremos oferecer novas 
oportunidades para eles. E, a partir daí, ganhar mais visibilidade no mercado e conquistar 
novos clientes”. 
 
Para Lindenberg, que está na Leo há quase dez anos, termina uma fase e começa uma nova 
etapa na história da agência, muito mais interessante e adaptada aos atuais anseios dos 
clientes. “Falamos em ser uma das cinco maiores agências em pouco tempo. Mas o modo de 
trabalho que irá nos nortear daqui em diante será para essa década toda, e está à altura das 
oportunidades que este País oferece e irá oferecer cada vez mais, pois vivemos em um período 
de transformação”, ressaltou. 
 
Chancela internacional 
 
A união das duas agências foi resultado de negociações que envolveram diretamente o ceo e 
chairman da Leo Burnett mundial, Tom Bernardin, representantes do Grupo Publicis de Paris e 
Paulo Giovanni. Bernardin esteve no Brasil na apresentação da Leo Burnett Taylor Made, assim 
como Mark Tutssel, vp global de criação da Leo, que também participou das conversas 
anteriores ao fechamento do negócio. 
 



Para Bernardin, a Leo, com o novo posicionamento, tem tudo para tirar proveito do mercado 
brasileiro e atingir seus objetivos de expansão. E elogia a forma como o acordo foi feito, 
incorporando aos poucos a Tailor Made à agência até obter seu controle acionário total. “A 
vantagem é que antes de comprar a totalidade da empresa, já estaremos por dentro de toda a 
sua cultura e de seu método de trabalho”. O comandante da Leo Burnett no mundo negou a 
especulação de que a Fiat, um dos principais anunciantes da Leo, teria exigido a presença de 
Giovanni, que já trabalhou com a montadora anteriormente. “Não houve pressão da Fiat e de 
nenhum outro anunciante”. 
 
Criativo, Mark Tutssel se disse empolgado com o acordo, principalmente pela característica da 
publicidade brasileira. “O Brasil é reconhecido mundialmente pela sua criatividade, não só na 
propaganda, mas em tudo que faz. Queremos tirar proveito disso e não concorrer apenas com 
outras agências, mas também com a cultura popular. Temos que produzir conteúdo de valor 
humano, ideias que se integrem com os consumidores. A criatividade nunca foi tão valorizada 
e as ideias integradas ganharam uma importância enorme. Temos líderes e talentos para 
colocar isso em prática e buscar nosso objetivo, que é focar 100% na qualidade do que iremos 
produzir”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 maio 2011, p. 9.  


