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A Leo Burnett iniciou, na última semana, um treinamento intenso em sua agência brasileira, a 

Leo Burnett Tailor Made. Treze dos maiores planners da companhia global vieram ao País para 

iniciar a implantação da filosofia de trabalho HumanKind, que norteia a atuação da rede desde 

2008. Com esse método, a agência afirma não fazer publicidade, mas criar “ideias que 

transformam”. Ao abolir a palavra “consumidores”de seu vocabulário, também reformulou os 

quatro Ps do marketing porque, acredita, hoje é necessário conversar com indivíduos e 

identificar seus desejos. 

  

“Se você pensar no que está acontecendo no mundo, as pessoas mudaram de modo 

dramático. Para nós, o primeiro P não é sobre consumidores, mas sobre pessoas e 

comportamento. Em segundo, nós queremos marcas com propósito, simplesmente porque é 

isso que humanos buscam em suas vidas. Se você tem um propósito, as pessoas podem 

conectar-se mais facilmente com você e do modo como elas desejam. Não estamos mais 

falando de posicionamento”, afirma Saurabh Varma, chief strategy officer, que coordena os 

trabalhos da rede em Cingapura e Malásia. 

  

Os outros dois Ps seriam participação e populismo. Segundo Varma, quando uma marca decide 

dialogar com consumidores e possui um forte propósito, vem a participação. E quando as 

pessoas decidem tornar-se parte da história de uma marca, ela finalmente torna-se popular. 

  

“Nesse estágio, as marcas passam a integrar a cultura de um povo”, diz. A reconsideração 

sobre os tradicionais pilares do marketing ocorreu porque a agência não acredita mais na 

eficiência da guerra dos features. Para a Leo Burnett, o mantra é a conexão emocional que 

marcas estabelecem com seus consumidores. “Não se confia mais nos marqueteiros, nem nas 

mensagens enviadas. E, francamente, há muitas mensagens. Imagine alguém exposto a cinco 

mil delas por dia. De qual se lembraria? A que lhe diz que um laptop tem mais memória? 

Quem se importa? Se não nos conectarmos com as pessoas emocionalmente e não 

entendermos suas necessidades e desejos, não podemos mudar o jogo. Você nunca comprará 

o que vendo. Eu preciso ouvi-lo como o ser humano que é e, então, conectar-me com você. 

HumanKind é sobre isso”, complementa. 

  

Contas de grandes clientes, como Kellog‟s nos Estados Unidos e McDonald‟s, na Inglaterra, já 

são trabalhadas com a filosofia HumanKind. No Brasil, tentou-se implantar o método, mas com 

a saída abrupta de Renato Loes em setembro do ano passado, até então presidente da unidade 

brasileira, tornou-se prioridade encontrar um substituto. A fusão com a Tailor Made, 

oficializada em abril, é identificada pela empresa como de “grande oportunidade” para trazer o 

método ao Brasil. 

  

“Estamos reintroduzindo a filosofia HumanKind aqui. O que precisamos para implementar esse 

método é ter líderes muito fortes e comprometidos. A união entre Leo Burnett e Tailor Made 

representa uma oportunidade muito grande para nós porque não temos representação muito 

grande em termos de diretores de HumanKind nessa região”, diz Michael Peters, vice-

presidente executivo e diretor global de estratégia corporativa da rede. 

  

Líderes 

 

Mundialmente, a companhia trabalha com uma diretoria específica para cuidar do cérebro de 

sua concepção criativa. Peters lidera o grupo, formado por executivos de todos os continentes. 

O brasileiro Marcello Magalhães, vp de planejamento estratégico da LBTM, que já integrava o 

corpo de executivos da antiga Tailor Made, representa a América Latina no grupo. Três vezes 

ao ano, a diretoria reúne-se para discutir cases, fixar agendas e definir investimentos. “A 

proposta dessa diretoria é reunir as pessoas que estão obsessiva e dedicadamente trabalhando 

na plataforma HumanKind e trazê- las para produzir as melhores ideias e metodologias, para 

que possamos aplicá-las no mundo todo”, explica Peters. 
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Se a união entre Leo Burnett e Tailor Made suscitava dúvidas sobre como seriam conduzidos 

os trabalhos da subsidiária no Brasil, Magalhães faz questão de grifar que as duas unidades 

são complementares. Ele garante que a união combina uma forma de pensar (HumanKind) 

com um modo de trabalhar (Tailor Made). “Nós temos a Tailor Made, um modo de operar. Já 

HumanKind é uma abordagem sobre como construímos marcas. Eles são complementares. Um 

é focado no comportamento humano, outro, no modo como trabalhamos isso. É como corpo e 

mente”, define. 

  

Metodologia 

 

A Leo Burnett, uma das empresas do grupo Publicis, está presente em 94 países. Trabalhar um 

novo método criativo é fundamental para garantir fidelidade de seus clientes, gigantes globais, 

e o balanço financeiro saudável. 

  

E para aplicar o método HumanKind na construção do propósito de uma marca, a companhia 

desenvolveu uma série de ferramentas que buscam um mergulho profundo nos desejos e 

aspirações dos consumidores. “Nossa jornada começa com a pergunta: „com quem desejamos 

conversar?‟ Quando alguém quer comprar algo, tem início uma viagem. Nós despendemos 

muito tempo e dinheiro entendendo essa jornada. Há uma metologia para compreendê-la, com 

a qual buscamos saber quem você é e o que te dá prazer”, diz.Ao compreender essa complexa 

teia de aspirações humanas, encontram a matéria-prima para produzir ideias capazes de 

transformar o comportamento dos consumidores. “O comportamento externa as crenças das 

pessoas.  Com esse entendimento, podemos transformar isso em crenças em torno de uma 

marca”, ressalta Peters. 

  

No Brasil, a campanha “O que te Move?”, para comemorar os 35 anos da Fiat, já foi elaborada 

dentro da filosofia HumanKind. Mas outros clientes da agência ao redor do mundo já vêm 

sendo trabalhados com a ideia de atuar com propósitos. Na Inglaterra, onde a Leo Burnett 

atende o McDonald‟s, a agência redefiniu da apresentação dos produtos ao desenho do painel 

de menu.A agência identificou que os consumidores ficavam confusos ao observar o painel, 

com muitas opções e promoções apresentadas ao mesmo tempo. 

  

Consequentemente, ficavam frustradas com a impossibilidade de fazer uma escolha 

rapidamente. A rede redesenhou o painel de menu e os restaurantes, de modo que, da hora 

que o cliente entra até o momento em que faz o pedido, há opções sendo sugeridas uma a 

cada momento, visualmente, de acordo com a disposição das imagens no interior das lojas. 

“Da apresentação em imagens à embalagem, tudo é sobre experiência. Mesmo as pessoas não 

estando cientes desse processo, ele influi no modo como elas se comportam em relação ao 

produto”, destaca Peters. 

  

Agora, a rede foca no Brasil e na região latino-americana para conseguir os mesmos resultados 

alcançados em outros mercados. Para reimplantar os quatro Ps da rede no Brasil, a companhia 

trouxe representantes da Europa, América e Ásia. Da agência brasileira, 25 dos maiores 

executivos ficaram em treinamento por dois dias na última semana. “Praticamente paramos a 

agência, simplesmente para transferir e compartilhar conhecimento”, resume Magalhães. A 

agência acredita que o plano completo de implementação deva ocorrer em 90 dias. 

  

Fonte: Propmark, São Paulo, 1 ago. 2011, p. 15.  
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