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No centro financeiro de São Paulo, a agência de publicidade Leo Burnett tem no 
comando um presidente nada paulista. Com sotaque de quem morou mais de 30 anos 
no Rio de Janeiro e o orgulho de ser mineiro, Renato Loes tem um rio de idéias 
passando pela sua cabeça todos os dias. Ao mesmo tempo em que aguarda o resultado 
da concorrência para a nova campanha da Michelin em toda a América Latina, já 
trabalha nas próximas peças da Fiat e do BankBoston.  
 
- Apesar de ter nascido em Minas Gerais, foi no Rio de Janeiro que cresci e estudei. 
Essa história de que carioca não gosta de trabalhar é uma mentira. Trabalho muito 
aqui. Tanto que, dos 87 funcionários, 10 são do Rio. Todo mundo vê que sou carioca.  
As gravatas que nunca usa e a paixão pelas praias do Rio de Janeiro dão pistas da 
personalidade do primeiro presidente brasileiro da agência. No país desde 1975, a 
americana Leo Burnett ainda nomeou Loes responsável por toda América Latina.  
 
Com a responsabilidade de acompanhar tudo de perto, Loes ainda deixa escapar a 
nova campanha do BankBoston. Prevista para ser veiculada até o fim do ano, as peças 
vão reforçar a marca da instituição e apresentar os novos serviços, guardados à sete 
chaves pela instituição. Assim, a campanha deve consumir boa parte da verba anual 
de marketing de R$ 20 milhões.  
 
Loes, aos 48 anos, é um dos criadores da célebre campanha da Fiat Está na hora de 
você rever seus conceitos. A peça, que entrou no ar em outubro de 2002, logo 
influenciou as vendas. O resultado apareceu em dezembro do mesmo ano, quando a 
companhia conseguiu o primeiro lugar nas vendas, ultrapassando a então líder 
Volkswagen. Hoje, sua participação no mercado é de 25%.  
 
A montadora italiana é uma das principais clientes da agência. Por isso, a produção de 
um novo filme já foi finalizada. A peça, que mostrará aos consumidores o novo modelo 
da empresa, o Doblò Adventure, veículo voltado para trilhas leves, começa a ser 
veiculada no próximo dia 11. Especula-se que a verba anual de marketing da empresa 
seja de aproximadamente R$ 130 milhões.  
 
Com quase 30 anos de profissão, Loes ajudou a Leo Burnett a obter um faturamento 
de R$ 180 milhões em 2002. Puxada pela conquista de clientes como a Visa e o 
Laboratório Boehringer Ingelheim, a expectativa da agência é crescer 10% até o fim 
do ano em comparação a 2002.  
 
A agência também idealiza várias peças sociais. Entre seus clientes, a Fiat aposta alto 
nesse segmento, veiculando campanhas que abordam temas como segregação social e 
preconceitos racial e sexual. Entre as organizações não-governamentais, também 
atende clientes como o Instituto Akatu, que desenvolve trabalhos a favor do consumo 
consciente, o Centro de Valorização da Vida e Parceria Contra as Drogas. No total, são 
cinco clientes nesse segmento e trabalhos para o abrigo Fundação Bezerra de 
Menezes.  
 
- O importante disso é que toda a equipe envolvida no projeto social faz as peças com 
o maior empenho e motivação. Isso também é importante para a marca da agência. 
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