
"Trabalhar 12 horas por dia; 365 dias por ano" 
Leo Burnett 
  
10 de Janeiro de 2005 - Leo Burnett foi um dos grandes nomes da publicidade dos 
Estados Unidos. E um dos mais dedicados. Segundo um dos seus empregados, ele 
"trabalhava doze horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. A folga dele 
era na manhã do dia de Natal". Esta disciplinada filosofia de trabalho era a antítese dos 
princípios de Bill Bernbach, que não ficava na agência depois do horário e nunca levava 
trabalho para casa.  
 
E também marca a diferença de sua agência, a Leo Burnett, fundada em Chicago em 
1935. Seu estilo direto, que procurava o contato "com o homem real", marcava um 
contraponto com a maneira mais rebuscada das agências nova-iorquinas. Burnett ficou 
conhecido como o criador e principal representante da "escola de publicidade de 
Chicago". Sua agência foi também a criadora da histórica campanha "O país do 
Marlboro". Seus anúncios partiam do princípio de que cada produto possui uma 
qualidade (dramaticidade) inerente. Também, ao contrário de Bill Bernbach, que não 
acreditava nas pesquisas, Burnett gostava de fazê-las antes de lançar uma campanha.  
 
Preferia que sua agência crescesse trabalhando para um número limitado de clientes, 
em lugar de tentar conseguir um muitas contas novas. A Leo Burnett chegou a ser a 
maior do mundo fora de Nova York. Antes de morrer, ele advertiu que seu nome 
deveria ser retirado do nome da agência "no dia em que vocês passarem mais tempo 
tentando ganhar dinheiro do que em fazer bons anúncios". "Esta agência significa tudo 
para mim, sua filosofia e seu futuro. Não apenas no próximo ano, ou no seguinte, mas 
10, 20, mesmo 50 anos a partir de agora, especialmente se meu nome ainda estiver 
inserido nela".  
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