
Valmir Leite retorna ao mercado com negócio próprio e 
com a missão de relançar KFC no mercado brasileiro 

grupo Rappa sugeriu em uma canção que 

"tem razão quem fala com a voz do coração" 

O publicitário Valmir Leite, ex-Lowe, nova/ 

sb e Repense, levou a sério o conteúdo desse 

mantra e agora propõe uma conexão entre 

marcas e consumidores através do coração com a sua The 

Heart Corporat ion, lançada há dois meses com os sócios 

Lorenzo Bennassar e Roberto Carnicell i , o pr imei ro para co

mandar e d iv id i r a área de criação, e o segundo para as ope

rações e gestão financeira. 

O desafio in ic ia l da agência é o relançamento da marca KFC 

(Kentucky Fried Chicken), que terá uma loja-modelo e con

ceituai no Mooca Plaza Shopping, em São Paulo, a part i r do 

próximo mês de outubro. Leite, que é o acionista majoritário 

do negócio, também segue a tese de Kevin Roberts, da rede 

Saatchi & Saatchi, autor do l ivro "Love Marks" que mantém 

uma conexão com o l ivro "Loveworks" de Brian Sheehan (ex-

-S&S), que tem prefácio de Roberts. Mas quem inspi rou Leite 

na conceituação da The He-

art Corporat ion foi o estudo 

"Pensar rápido e devagar" 

de Daniel Kahneman, que 

advoga a tese de que muitas 

decisões racionais têm na 

verdade uma or igem emo

cional . Segundo ele, mui ta 

gente pode mudar de op i 

nião, ideia e rever conceitos, 

mas o coração é imutável 

nos seus processos. 

"Quando alguém gosta de 

uma história, a tendência 

natural é repercuti-la de 

imediato, assim como viralizar fotos 

nas redes sociais. Consequentemente, 

nosso propósito é transformar likes em 

loves. Por quê? Porque o like é efêmero e 

o love é duradouro e faz as pessoas pro

pagarem as marcas. Queremos ir além 

do share of m i n d para buscar o share 

of heart. Há um distanciamento mui to 

grande dos valores de uma marca com 

os interesses dos consumidores e esse 

conflito não leva a lugar algum, apenas 

ao descrédito de ambas as partes" jus

tifica Leite, lembrando que a rede KFC 

integra a holding Yum! Brands, que tam

bém controla as marcas de comida rá

pida Pizza Hut e Taco Bell, com 36 m i l 

pontos de venda em 120 países. 

Em outras palavras, a t rupe da The 

Heart Corporat ion quer "humanizar a 

comunicação" das marcas que estive

rem sob sua orientação. "Percebemos 

que há um desgaste na relação cl iente/ 

agência. Queremos ser mais pessoais, 

presentes e transferir intensidade às 

relações. É um trocadilho, mas aten

dimento, ação, pode ser 'atend-email! 

A nossa é envolver todos os sócios nos 

negócios dos clientes. Por isso, não 

queremos ter muitas contas e nem 

muitos funcionários, no máximo 30. A 

ideia é ser uma but ique com dedicação 

absoluta para propor soluções cr ia t i 

vas" ressalta Leite. "Mui ta gente acha 

que but ique é coletivo de malucos. No 

nosso caso não." 

Nem poderia. O t ime da The Heart Cor

poration é formado por profissionais 

experientes e com cases de sucesso nos 
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seus respectivos portfólios. O diretor de 

criação Lorenzo Bennassar, por exem

plo, in ic iou sua carreira em 1984 no es

critório da emblemática agência Chiat/ 

Day, de Nova York, ano do lançamento 

da cultuada campanha do Macintosh. 

Diretor de arte, ele também esteve nas 

unidades da Ogilvy/NY e na de Milão, na 

Saatchi & Saatchi da Espanha e na Dent-

su de Madr id . Conheceu Leite quando 

atuou na DDB do Chile. Ele explica o 

que prevê para a KFC, que está desem

barcando no país pela terceira vez. 

"Estamos envolvidos em todo o proje

to nesse novo momento da marca no 

mercado nacional, do uni forme à co

municação. Nosso foco é a ideia que 

emociona as pessoas através do abo-

ve, below, beneath, beyond, whatever 

the line, on e off. Não impor ta o meio, 

vamos construir um case marcante de 

comunicação para a rede crescer e nós 

também." A diretora-geral da KFC no 

Brasil, a executiva Andrea Rol im tem 

essa expectativa. "Queremos mostrar 

em todos os pontos de contato que a 

KFC é sinônimo de comida gostosa e 

feita na hora." 

Ex-DM9DDB e Centoeseis, Leite define 

Roberto Carnicell i como o elemento 

para fixar "os pés no chão" da equipe. 

Antes de ingressar na publ ic idade em 

2002, o executivo era colunista de ga

mes de O Estado de S.Paulo e teve pas

sagem pela A b r i l Multimídia. "Sua ex

periência no Grupo ABC lhe deu uma 

cancha excepcional, pr inc ipalmente 

como diretor de operações da Cento

eseis, que u n i u propaganda e design" 

detalha Leite. "Temos que ter nomes de 

alto nível para materializar nosso con

ceito. Tem gente que não toma Coca-

-Cola, mas que aprova sua reputação, 

assim como Nike e Apple, por exemplo. 

Vamos expressar nossos clientes com o 

coração" f inalizou. • A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 749, p. 24-25, ago. 2013.




