
Global Product Commitee avaliou, na semana passada, em Sáo Paulo, a qualidade das campanhas produzidas pela rede 

Leo Burnett brasileira reúne criativos 

por Keila Guimar«es 

Na semana passada, 21 profis-
sionais de criação de diversos 

escritórios da Leo Burnett ao re-
dor do mundo reuniram-se em 
São Paulo para o GPC (Global 
Product Commitee), reunião tri-
mestral da agência para avaliar a 
qualidade dos trabalhos da rede. 
O evento é realizado desde 1984 
e foi a terceira vez que o Brasil se-
diou o encontro. 

Paulo Giovanni, ceo da Leo 
Burnett Tailor Made, além de Ruy 
Lindenberg e Marcelo Reis, vice-
-presidentes de criação, foram os 
anfitriões do encontro, que con-
tou com a presença do presidente 

mundial de criação da agência, 
Mark Tutssel. 

Criado por Donald Gunn, tam-
bém fundador do Gunn Report, 
e por Michael Coiyad, ex-vice-
presidente de criação mundial 

da companhia, o GPC funciona 
como um mecanismo de contro-
le de qualidade dos trabalhos da 
agência no mundo todo. "A gran-
de idéia do GPC é debruçar-se so-
bre a qualidade dos trabalhos que 
viemos fazendo e unir o cérebro 
criativo da rede para analisá-los", 
explicou Tutssel. 

A avaliação das peças é feita 
por meio de votação. Delegados 
de diversas unidades.no mundo 
dão notas para as campanhas, 
em uma escala de o a 10, que es-
tá divida em três partes. As com 
avaliação abaixo de cinco são con-
sideradas "apenas publicidade", 
enquanto as com nota acima de 
sete são consideradas capazes de 
mudar o comportamento das pes-
soas em torno de uma marca. 

"Uma campanha com nota 
abaixo de cinco é uma peça invi-

sível, as pessoas não ouvem, isso 
não as engaja. Uma acima de 7 
é uma idéia com um propósito 
muito claro e executada perfeita-
mente. Mas olhamos se ela tem a 
capacidade de fazer o consumidor 
pensar sobre a marca de um mo-
do diferente", resumiu Tutssel. 

Na última edição do GPC, ape-
nas duas campanhas receberam 
nota 8, ambas da Leo Burnett 
de Sidney, Austrália. Uma delas 
foi para a ação do rum Bunda-
berg, da Diageo. No final de 2010 
e começo de 2011, uma série de 
enchentes atingiu a cidade de 
Bundaberg, onde a bebida é pro-
duzida, deixando milhões de de-
sabrigados e um rastro de destrui-
ção na economia local. Quando a 
destilaria onde o rum é fabricado 
foi reaberta, ela decidiu criar uma 
edição comemorativa chamada 
"Watermark", para homenagear 
o povo do estado de Queensland, 
e uma campanha que mostrava 
os esforços da comunidade local 
para reconstruir a cidade. O tra-
balho ganhou um Leão de ouro 

na última edição do Festival de 
Cannes na categoria Integrated e 
é considerada inspiradora para a 
rede. 

Mas a preocupação com a qua-
lidade dos trabalhos vai além da 
mera busca por inspiração. Tuts-
sel acredita que. criatividade e su-
cesso econômico andam juntos. 
Segundo pesquisa realizada pela 
própria agência, ganhar um Leão 
de ouro em Cannes dá ao produto 
da campanha vencedora 82,5% 
mais chance de obter sucesso no 
mercado que produtos anuncia-
dos com uma comunicação não 
premiada. "Provamos que criati-
vidade funciona e traz crescimen-
to", afirmou. 

GPC BRASIL 
Os criativos reunidos na sema-
na passada em São Paulo avalia-
ram cases de alguns dos princi-
pais clientes da agência, como 
McDonalds, Coca-Cola, Fiat, 
Diageo, Chrysler e Samsung, ela-
borados de acordo com a filosofia 
HumanKind, que norteia o traba-

lho do grupo. Os pilares do Hu-
manKind são entender os anseios 
dos consumidores, comunicar os 
propósitos da marca e criar parti-
cipação, o que gera popularidade. 

"Quanto mais sabemos sobre 
as pessoas, mais sucesso pode-
mos esperar de nossas ações. O 
que possibilita isso é o propósito 
humano que existe no coração de 
uma marcg", ressaltou Tutssel. 

Responsável por trazer o GPC 
ao País, Tutssel mostra a euforia 
da rede com a Leo Burnett do Pa-
ís, uma das dez maiores em fatu-
ramento para a companhia, que 
possui 94 escritórios no mundo 
todo. "Há uma dinâmica de cres-
cimento econômico no Brasil, 
que está com ambições gigantes, 
e que caminha para ser uma das 
grandes comunidades de comuni-
cação no mundo". 

Desde a fusão entre Leo Bur-
nett e Tailor Made, a agência 
brasileira vem surpreendendo o 
mercado. Nos últimos seis meses, 
conquistou cinco novas contas: 
Nova Schin, Rimowa, Disney, Ive-

co e Secom (Secretaria de Comu-
nicação do Governo Federal), es-
ta última ainda pendente, já que 
duas agências que participaram 
do processo de concorrência en-
traram com recurso para anular a 
decisão final. 

A unidade brasileira também é 
uma das oito finalistas no proces-
so para a comunicação corporati-
va da Vale, conta com verba esti-
mada em R$ 100 milhões anuais 
a partir de 2012. 

"O processo de captação de 
contas surpreendeu o mercado, 
mas não a Leo Burnett. A vinda 
do Paulo Giovanni teve esse ob-
jetivo", afirmou Ruy Lindenberg, 
vice-presidente de criação da Leo 
Brunett Tailor Made. 

Uma das metas é figurar entre 
as cinco maiores agências do mer-
cado num prazo de três anos. De 
acordo com o Ibope Monitor, o fa-
turamento da agência em 2010 foi 
de R$ 1,17 bilhão. Globalmente, a 
meta é transformar a subsidiária 
local em Agência do Ano em Can-
nes "muito rapidamente". 

Reis na reunião de criação em São Paulo Tutssel: criatividade funciona e traz crescimento Lindenberg: captação de contas surpreendeu o mercado 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 7 nov. 2011, p. 33.




