
Leo Burnett reconquista Gillette 
Mark Tutssel diz que Brasil é fundamental para o objetivo 

da rede de voltar a ser a mais criativa do mundo 

Por F E L I P E T U R L Ã O fturlao@grupomm.com.br 

ALeo Burnett Tailor Made conquis
ta a quinta conta desde a fusão da 

multinacional com a agência de Paulo 
Giovanni, que se tornou presidente da 
operação brasileira. A verba de Gillette, 
que havia sido repassada pela P&G para 
a AlmapBBDO em outubro do ano pas
sado, toma o rumo inverso e voltará a ser 
atendida pela Leo. Nos seis meses de v i 
gência de seu novo modelo operacional, 
foram conquistadas t a m b é m as contas 
de Disney, Iveco, Rimowa (marca ale
mã de malas) e Nova Schin, sem contar 
a da Secom — verba de R$ 150 milhões 
dividida com Nova/SB e Propeg —, que 
ainda espera definição, já que DM9DDB 
e Matisse recorreram da decisão. 

A Leo Burnett continua atrás de con
tas nos segmentos de telecomunicações, 
varejo e finanças, e projeta um cresci
mento de 30% para 2012 - sem contar 
com o dinheiro da Secom. Esse desem
penho, bem como o resultado criativo 
das novas contas, são fundamentais den
tro de um panorama que coloca o Bra
sil como um dos alicerces para o obje
tivo de Mark Tutssel, CCO global da Leo 
Burnett. "Queremos voltar a ser a rede 
n ú m e r o um do mundo em criativida
de" afirmou ao Meio & Mensagem, na 
semana passada. A agência escolheu o 
País para sediar seu evento trimestral 
GPC, no qual seus principais líderes de 
criação avaliam os trabalhos desenvol
vidos recentemente pelos escritórios de 
todo o mundo. 

Em 2001, a Leo Burnett foi a rede mais 
premiada do mundo segundo o Gunn Re
port, mas não repetiu o feito desde en
tão, tendo fechado 2011 em quarto lu
gar, mesma posição obtida no Network 
of the Year do Festival de Cannes. Os dois 
rankings foram dominados pela BBDO, 
sendo que o p r êmio de Donald Gunn 
reconheceu a rede como a melhor nos 
ú l t imos cinco anos. "Claro que manti
vemos nosso patamar criativo neste pe
ríodo. Levamos Grand Prix em Cannes 
nos ú l t imos t rês anos, com o escr i tó
rio de Tóquio em 2009 (em Promo, com 
'Yubari; para resort Yubari Resort), de 
Sydney em 2010 (em Media, com 'EOS 
Photochains' para Canon) e Melbour
ne em 2011 (GP for Good para 'See the 
person! para Scope). Neste ano, a agên
cia de Madri foi a oitava melhor do Fes
tival e a de Buenos Aires esteve no Top 
20" descreve. "Mas eu gosto de brigar, 
no bom sentido, com a BBDO e a DDB 
pelo primeiro" avisa. 

A Leo Burnett foi a sétima agência bra
sileira mais premiada em Cannes neste 
ano. A meta, no entanto, é pegar carona 
nas novas contas e ir além, ajudando a 
rede no objetivo global. "O Brasil é um 
mercado muito importante em termos 
de criatividade, até por ser um país que 
acredita nisso" analisa Tutssel. "Se olhar
mos as performances recentes, a Alma-

pBBDO e DM9DDB contribuíram muito 
para suas redes em Cannes e o mesmo 
vale para nosso caso. A Leo Burnett Tai-
lor Made é uma agência que preciso ter 
ao meu lado lutando para ser a melhor 
rede do mundo. Acho que com a fusão, 
além da presença de Marcelo Reis e Ruy 
Lindenberg, o escritório de São Paulo se
rá um dos cinco mais criativos da rede 
em 2012" aposta. 

Busca por robustez 
Integração é a palavra de ordem na 

Leo Burnett Tailor Made para atingir os 
objetivos. Giovanni cita como exemplos 
de trabalho criativo recente o relança
mento do modelo 500, da Fiat, estrelada 
pelo ator Dustin Hoffman, e a campanha 
integrada para Ace, da P&G, com parti
cipação do cantor Wando. A promessa 
é oferecer a mesma capacidade de inte
gração para as contas de Nova Schin e 
Gillette. "Reforçamos o planejamento, 
atendimento, mídia com grandes profis
sionais do mercado. Estamos reforçando 
a agência para que a criação possa aten
der a 100% dos desafios de negócio dos 
clientes" diz Giovanni. 

Os primeiros resultados criativos da 
Leo Burnett Tailor Made, segundo Tuts
sel, são positivos. O executivo diz que o 
escritório brasileiro foi um dos melho
res nos úl t imos três meses — de acordo 
com avaliação do GPC. "O modelo da 
agência é muito interessante e vai nos 
ajudar no objetivo de sermos a melhor 
do mundo. Não é arrogância nossa, mas 
uma ambição. É como a seleção brasi
leira, que ambiciona ser a c a m p e ã do 
mundo" frisa. 
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