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Projetos sob medida para o cliente. Este é o novo po

sicionamento da agora chamada Leo Burnett Tailor 

Made, resultado da união das duas agências, anun

ciado no final de abril, com a compra de 5% da Tai

lor pelo Publicis Groupe. Até 2016 a aquisição será de 100%. 

O empresário Paulo Giovanni é o presidente da nova agência. 

A ambiciosa meta a ser alcançada é entrar para o top 5 das 

melhores agências brasileiras em um período de três anos, além 

de, segundo Giovanni, trabalhar para que a nova agência cresça 

20% em 2011. De acordo com o Ibope Monitor, em 2010, o 

faturamento da Leo Burnett foi de R$ 1,17 bilhão. "A Leo é 

reconhecida pela qualidade criativa no mundo todo, sempre foi 

um nome icônico no mundo e no Brasil. Na Giovanni sempre 

tive uma ponta de ciúmes do orgulho que as pessoas têm de 



trabalhar na Leo Burnett. Agora 

é o sonho das pessoas que aqui 

trabalham, e também dos nossos 

clientes", disse Giovanni. Ele tam

bém explica que, mesmo com a 

introdução do modelo integrado 

da Tailor Made, a herança da Leo 

Burnett será mantida dentro da 

agência. A Fiat já está sendo aten

dida sob o processo de integração 

das diversas disciplinas. Uma de 

suas campanhas, para um produ

to ainda não revelado, já foi reali

zado dentro do novo processo. 

Ruy Lindenberg permanece 

como VP de criação, agora jun

tamente com Marcelo Reis. "Vejo 

essa parceria com ótimos olhos, 

vamos trabalhar organicamen

te", diz Lindenberg. Os demais 

VPs são Marcello Magalhães, de 

planejamento, Fernando Sales, 

de mídia, e Pablo de Arteaga, de 

atendimento e operações. Para o 

anúncio dos novos rumos da Leo 

Burnett no Brasil, também esti

veram presentes Tom Bernardin, 

C E O da Leo Burnett mundial, e 

Mark Tutssel, vice-presidente glo

bal de criação. 

A nova agência irá funcionar na 

sede da Leo Burnett, localizada 

no Brooklin, em São Paulo, e será 

composta por 160 profissionais. 

Em sua carteira de clientes, con

tinuam Fiat, Procter & Gamble, 

Samsung, Grupo Chrysler, Wal-

mart/Sam's Club, Philip Morris e 

Camil, entre outros. 
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