
Leo Burnett investirá em novos serviços  
Camila Abud   
 
Nas mãos do publicitário mineiro Renato Loes, 50, a Leo Burnett Publicidade Ltda. — subsidiária 
brasileira da norte-americana de mesmo nome, instalada em cerca de 90 países —, uma das 
maiores agências de publicidade em operação no Brasil, mudou de cara (há cinco anos) e de 
endereço (recentemente).  
 
A nova casa, no bairro do Brooklin, traduz a renovação da imagem que a agência construiu ao 
longo dos últimos cinco anos, depois de Loes ter assumido como o primeiro brasileiro à frente dos 
negócios da agência no País. Com faturamento estimado em R$ 354 milhões no ano passado, a 
agência garante ter entrado definitivamente na lista das maiores do País. 
 
 E promete chamar a atenção do mercado este ano, com investimentos em novos serviços. 
Segundo Loes, carisma e ousadia foram os principais ingredientes da mudança da companhia e, 
coincidentemente, de sua própria história de vida, recheada de conquistas.  
 
Convidado a assumir o cargo em 1999, ele diz ter, gradativamente, deixado para trás o perfil 
operacional da agência e, seguindo a tendência das concorrentes de peso, apostou em uma 
atuação mais nacional e diferenciada. 
 
 “Quando assumi como presidente, a Leo não tinha ainda ganhado sequer um prêmio de mercado. 
Hoje, comemoramos a conquista de oito Leão de Cannes, um dos mais importantes da 
propaganda mundial”, explica. O segredo? Ousadia e curiosidade, acredita. Longe de ser 
coincidência, a Leo Brasil conquistou o primeiro Leão (com o filme “Radar”, da Fiat ), nove meses 
após a contratação de Loes.  
 
Apesar de não trabalhar diretamente no departamento de criação, pois seguiu carreira como 
responsável pelas contas dos clientes, na área de atendimento, reconhece ter sido a criatividade 
nata uma aliada no campo dos negócios. “Nunca acreditei em hierarquia e era abusado. Vivia 
pedindo aos meus superiores para participar das reuniões, para ajudar com o que quer que fosse. 
Isso me deixou com uma visão mais ampla de tudo o que acontece em uma agência. Foi uma 
escola”, diz.  
 
Há cerca de três meses, a Leo se instalou no Brooklin, em uma imponente casa de três andares, 
com mais de R$ 1 milhão de investimentos e tecnologia de ponta. O escritório brasileiro oferece 
um pub e um andar inteiro exclusivo para encontros com clientes e fornecedores, como Procter & 
Gamble e Fiat. 
 
“Queríamos algo com a cara da agência e, ao mesmo tempo, uma certa dose de criatividade. Por 
isso, criamos um pub para momentos de descontração entre uma reunião e outra”, brinca Loes, 
amante de charutos, gastronomia e passeios — de preferência em sua moto da marca Harley-
Davidson . 
 
No auge da carreira, Loes comemora o sucesso da empresa, que, segundo ele, cresceu acima do 
mercado no ano passado e mantém o otimismo de repetir a dose este ano. “Quero que realmente 
sejamos se não a mais, uma das agências mais premiadas e reconhecidas do mercado nacional”, 
deseja.  
 
A escolha da profissão aconteceu meio que por acaso. Nascido em Uberlândia (MG), mudou-se 
ainda criança com a família para o Rio de Janeiro. O pai seguiu a carreira no mercado financeiro e 
a mãe sempre cuidou dos filhos. “Lembro que assistir tevê em casa era um evento, Aos sábados, 
minha mãe fazia cachorro-quente e comprava Coca-Cola, para que toda a família ficasse em 
frente à tevê”, conta saudoso.  



Um amigo da família fazia o curso de publicidade na Federal do Rio e disse que o curso era 
interessante e exigia o perfil de Renato: pessoa curiosa, criativa, dinâmica. “Ele me prometeu um 
estágio, pois já trabalhava na área.  
 
Achei interessante e fui atrás. Seis meses depois de ter entrando na faculdade, comecei a 
trabalhar como estagiário na J. Walter Thompson ”, conta. 
 
Pouco tempo depois foi para a McCan-Erickson , ajudar a cuidar da conta da Coca-Cola . Ficou por 
lá 12 anos, oito deles como responsável pela conta da marca de refrigerantes. Convidado pelo 
grupo, tornou-se o representante na América Latina e, no Brasil, assumiu como gerente de 
marketing.  
 
De volta às agências, trabalhou na Young & Rubicam e, como gerente geral, conduziu-a a uma 
reviravolta, alcançando, em 1997, faturamento de U$ 200 milhões face aos U$ 34 milhões de 
1992.  
Por motivos pessoais, pediu demissão e ficou desempregado por cinco meses, tempo que levou 
para se tornar diretor-presidente da Leo Burnett. 
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