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Michael Peters, vice-presidente executivo da Leo Burnett, é pragmático ao referir-se ao 

posicionamento do Brasil na estratégia da rede. “Nós vamos onde nossos clientes vão. Essa é 

nossa percepção de negócio”, diz. Os dez maiores clientes da rede hoje, como Kellog’s, 

McDonald’s e Phillip Morris, representam metade do seu faturamento. Nada mais sensato que 

reforçar sua presença em mercados importantes para esses clientes. 

  

Por outro lado, a companhia divide os mercados em que atua entre os dez maiores em 

faturamento e os que considera grandes emergentes, com alto potencial de desenvolvimento, 

mas ainda com pouca representatividade financeira. “O Brasil está situado entre os nossos dez 

maiores em faturamento e também como emergente de grande potencial. Há outros países, 

como Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e EUA, que são simplesmente grandes 

[como mercado publicitário]. O Brasil está numa posição de alta prioridade para nós, 

principalmente agora com essa nova parceria [Tailor Made]”, afirma. 

  

Ao reimplantar seu método global de trabalho no País, a companhia espera que a agência 

brasileira esteja entre as maiores da rede, o que significa ser responsável por três quartos do 

faturamento da rede Leo Burnett. “O Brasil é um mercado tão grande e dinâmico que não se 

pode levá-lo sem comprometimento. Entre os Brics, é nossa prioridade”, complementa. 

  

Do ponto de vista criativo, Peters quer transformar a subsidiária em Agência do Ano em 

Cannes “muito rapidamente”, diz. “A meta é que eles possam contribuir para tornarmo-nos 

rede global do ano. Esse é nosso corebusiness: criatividade e construção do negócio de nossos 

clientes”. O esforço de trazer 13 dos maiores executivos globais da companhia indica que, 

após meses de indefinição na agência brasileira, finalmente a unidade está alinhada com o 

posicionamento global da rede. Após um longo processo de procura por um substituto para 

Renato Loes, que trocou a presidência da Leo Burnett pela da Dentsu em setembro do ano 

passado, a companhia associou-se em abril à então recém-criada Tailor Made, do publicitário 

Paulo Giovanni. No final de abril, o publicitário foi oficializado no cargo de presidente. Até 

aquele momento, Ruy Lindemberg,vice-presidente de criação, acumulava também o posto de 

presidente interino. O processo durou oito meses e envolveu diretamente o ceo e chairman da 

Leo Burnett mundial, Tom Bernardin, representante do Grupo Publicis de Paris, e Paulo 

Giovanni. 

  

Mas isso tudo é passado, garante Marcello Magalhães, vp de planejamento estratégico da Leo 

Burnett Tailor Made. “Nós estamos aqui para entregar o melhor e ultrapassar as expectativas 

de nossos clientes. Sabe aquela camiseta que você encontra numa grande loja disponível em 

um único tamanho? O que nós fazemos é medir exatamente o que nosso cliente precisa e 

oferecer a melhor solução”, explica. 

  

Em novembro, acontecerá no Brasil a reunião da Leo Burnett global que analisa todos os cases 

realizados pelas agências da companhia. Os grandes criativos da empresa vão se encontrar 

para julgar a qualidade do nível de criatividade. Internamente, a companhia utiliza uma escala 

de 0 a 10, onde 0 é uma ideia destrutiva e 10, a capaz de mudar o mundo. Até hoje, nenhum 

case recebeu a nota máxima. O Brasil acumula a nota sete, dada a peças  “inspiradoras”. Na 

América Latina, Brasil, Argentina e Colômbia têm o melhor nível criativo, segundo a agência. 
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