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Agência espera crescer 20% neste ano com Gillette e Samsung. 
 
Há vagas. Este será o principal anúncio que a Leo Burnet fará ao longo deste ano. "Calculamos 
contratar pelo menos mais 20 profissionais", diz Renato Loes, presidente da agência. 
 
O que faz com que ele esteja tão otimista são as contas recentemente conquistadas pela agência: 
Gillette e Samsung. Ambas são contas alinhadas - conquistadas pela matriz da agência no exterior 
e atendida pelos escritórios da empresa em outros países. 
 
As duas novas marcas vão se juntar a uma carteira de 22 clientes que formam atualmente o 
portfólio da Leo Burnet - que em 2005 conquistou as contas da Warner Home Vídeo, Dr. Oetker, 
"Jornal da Tarde", e o projeto de 30 anos da Fiat no Brasil. 
 
O reforço de Gillette e Samsung no caixa da agência também será considerável. Segundo dados 
do Ibope Monitor, a marca Gillette, da Procter & Gamble investiu R$ 80 milhões em compra de 
espaço publicitário ao longo de 2005. A Samsung, investiu R$ 50 milhões no mesmo período. 
 
A estimativa de Loes é de que a receita da agência seja 20% maior no exercício de 2006. Pelos 
dados do Painel Ibope, até novembro de 2005, a Leo Burnet comprou R$ 400 milhões em espaço 
publicitário para seus clientes. 
 
No ano de 2004, segundo o ranking elaborado pela revista "Meio&Mensagem", a receita somou R$ 
164,4 milhões, o que deu à Leo Burnett a posição de 16ª maior agência do país. 
 
O crescimento de 24% registrados em 2005, bem acima do mercado, como faz questão de frisar 
Loes, deve-se, segundo ele, principalmente à disposição dos clientes de aumentar os 
investimentos publicitários. Os gastos dos novos clientes, como Dr. Oetker e Warner Vídeo, 
devem aparecer neste ano, de acordo com o presidente da Leo Burnet. 
 
Além da contratação de novos funcionários, que contemplarão as áreas de criação e 
planejamento, principalmente, a agência, que tem hoje 138 funcionários, passará por uma 
reforma que vai ampliar suas instalações. "Crescemos muito em 2005, pelo menos uns 24%, e 
prevemos um desempenho tão positivo quanto esse em 2006", afirma ele. 
 
A Leo Burnet tem 97 escritórios espalhados pelo mundo e o Brasil é a 9ª maior operação da 
empresa. A agência faz parte do grupo francês Publicis - que no Brasil tem ainda a Publicis Brasil, 
F/Nazca Saatchi & Saatchi, e Neogama BBH. 
 
Loes diz que pretende manter neste ano os mesmos níveis de investimentos realizados em 2005 - 
cerca de US$ 1,5 milhão. O gasto será feito, principalmente, em pesquisas de mídia, de hábitos 
de consumo e de tendências. "Além de softwares, cuja tecnologia muda a cada três meses e 
custam muito caro". 
 
A Leo Burnet também fez investimento em treinamento de pessoal. "A agência promoveu pelo 
menos quatro grandes encontros de criação no exterior e em todos eles tivemos funcionários 
brasileiros participando". 
 
Agora, diz Loes, a agência quer formar parceria com escolas de administração para reforçar a 
formação de seu time. "Já estamos conversando com escolas como a Fundação Getúlio Vargas 
para que desenvolvam cursos sob medida para atender nossas necessidades". 
 
 



Com as novas contratações que a empresa pretende fazer em 2006, Loes já planeja aumentar os 
recursos que serão investidos em treinamento ao longo deste ano. 
 
Atualmente a Leo Burnet tem 138 funcionários e as novas contratações vão contemplar, em 
especial, as áreas de criação e planejamento, segundo Renato Loes, o primeiro presidente 
brasileiro da agência que está no Brasil há 30 anos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 jan. 2006, Tendências & Consumo, p. B-3. 


