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Roberto Justus está feliz. Pelo quarto ano consecutivo,
a Y&R lidera o ranking das maiores agências do país,
com movimentação de R$ 1,36 bilhão em venda de
mídia — quase o dobro do obtido pela segunda
colocada. Além da liderança de um segmento que
movimenta R$ 11 milhões anualmente, Justus está à
frente da holding NewComm Group, que inclui outras
cinco agências que, juntas, empregam 700 pessoas, e
é sócio do maior conglomerado de publicidade do
mundo, o WPP Group, que faturou US$ 46,7 bilhões
em 2005. Há dois anos, Justus aventurou-se no mundo
da TV como apresentador do reality show O Aprendiz,
que já está na sua terceira edição. Agora, o
empresário celebra o lançamento do livro
"Construindo uma Vida", que já dá sinais claros de
que vai se tornar um best-seller. Nele, Justus
descreve como mais de uma vez preferiu felicidade a
dinheiro e, por ter essa coragem, foi premiado com
mais prosperidade. "A gente precisa estar feliz para
ganhar dinheiro", ensina l Por Andréa Ciaffone

S
ilêncio na sala de reuniões. Tirando os olhos do seu Blackberry, Martin Sorrell, presidente do WPP
Group e um dos homens mais poderosos (e temidos) da publicidade em escala planetária, per-
gunta a razão da pausa na apresentação de resultados da operação brasileira que estava sendo
feita por Roberto Justus, seu sócio no Brasil. "Não vou continuar enquanto você estiver ocupa-

do com seu Blackberry", respondeu Justus. "Não se preocupe, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo
tempo. Estou ouvindo", respondeu Sorrell."Não me sinto confortável em falar assim. Ou você mantém
o foco no que estou falando ou eu paro. Além disso, acho terrivelmente rude não prestar atenção às pes-
soas que estão na sua frente", retrucou Justus. As pessoas na sala engoliram em seco. Sorrell colocou o
aparelho em cima da mesa e devotou sua atenção integral aos números que Justus apresentava na sede
do WPP Group em Londres.

Destemido, porém elegante — o estilo Justus de agir no mundo dos negócios de um setor cheio de
peculiaridades como o da propaganda vem lhe garantindo sucessivas vitórias. E sua ousadia vai mui-
to além de um circunstancial (e merecido) "puxão de orelhas" num dos homens mais poderosos do seu
setor. Com pouco mais de 1,55 m de altura, o presidente mundial do WPP Group tem fama de trucu-
lento nos negócios e, algumas vezes, nas atitudes. É uma espécie de Napoleão da publicidade. Construiu
o maior conglomerado de publicidade do mundo por meio da aquisição de redes de agências (sem ter
fundado agência alguma). Hoje é a última instância das redes de agências Y&R, Ogilvy & Mather e JWT
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Justus com Vivianne Ventura e
Fábio Porcell, vencedores das
duas edições de "O Aprendiz"

que, somadas, possuem
167 contas e, em 2005, ge-
raram US$ 46,7 bilhões, o
que representou um índi-
ce de crescimento de es-
tonteantes 36% em relação
a 2004 e lucro de US$1,04
bilhão, ultrapassando, as-
sim, a marca simbólica de
US$ l bilhão. Do total, a
América Latina responde
por US$ 6,5 bilhões de fa-
turamento, um salto con-
siderável, de cerca de 85%,
em relação ao faturamento
de cinco anos atrás, quan-
do a região faturou US$ 3,5
bilhões. E a Y&R de Justus
pode ser considerada a lo-
comotiva desse crescimen-
to, não só porque o Brasil é o maior mercado da região como
também por seu próprio crescimento (veja quadro). Eram pre-
cisamente esses números positivos que Justus estava apresen-
tando para seu sócio na tal sala de reuniões londrina.

Na verdade, a ousadia de Justus está no seu DNA e se mani-
festa de uma forma peculiar que inclui convicção nos propósi-
tos, disciplina e independência em relação à opinião das pes-
soas que o cercam. Ele simplesmente vai lá e faz, mesmo que as
pessoas em volta não achem que sua decisão possa ser a mais
acertada. Aos 18 anos, Roberto começou a trabalhar na cons-
trutora do seu pai, que era engenheiro. Passou por todos os de-
partamentos, acompanhava as reuniões, mas nem por isso de-
cidiu fazer faculdade de engenharia. Preferiu administração,
que considerava o aspecto mais interessante do negócio do seu
pai. Mesmo assim, achava o trabalho no setor de engenharia e
construção "muito, mas muito chato".

Com todas as possibilidades de ir além da posição de her-
deiro para a de sucessor do seu pai, aos 26 anos, recém-casado,
Roberto resolveu sair do negócio da família.Pediu US$ 100 mil
emprestados para o pai e abriu uma agência de publicidade
com o primo do seu cunhado, Eduardo Fischer, um criativo
que tinha uma agência e procurava um sócio com habilidades
administrativas. Roberto resolveu embarcar na publicidade.
Ele seria um estranho no nicho, um administrador num negó-
cio de publicitários. Mas isso não era exatamente uma razão ca-
paz de intimidá-lo. Afinal, o jovem já era um administrador
num negócio de engenheiros. Isso aconteceu em 1981, em ple-
na efervescência criativa na publicidade brasileira, momento em
que os criativos estavam se tornando popstars.

Nessa época, criativos irreverentes e geniais como Washig-

Mestre nos
negócios
Por Camila Teich

Há dois anos, a Rede Record decidiu colocar suas fichas

no reality show "O Aprendiz" tendo o publicitário Roberto

Justus como apresentador da versão brasileira. Na versão

norte-americana, o apresentador foi Donald Trump. A apos-

ta mostrou-se certeira. Pelo menos é o que dizem os núme-

ros: a cada edição, o programa registra uma evolução tanto

ern audiência quanto em receita publicitária, que no "O Apren-

diz 3"duplicou. Saltou de R$ 30 milhões no ano passado pa-

ra R$ 60 milhões nesta temporada do reality show. Na com-

paração com o programa de estréia, que faturou em anúncios

R$15 milhões, o montante é quatro vezes superior. "Foi uma

ton Olivetto surgiam na esteira dos "founding fathers" da pu-
blicidade brasileira como o trio da DPZ (Duaibili, Petit e Zara-
goza) e Alex Periscinotto. Claro que junto com a genialidade, os
criativos adicionaram na praxis da propaganda um modus ope-
randi algo extravagante. Havia um que recebia os clientes de cal-
ção, na beira da piscina, para mostrar o quanto era cool.

Justus não era criativo, tinha estudado em escola america-
na, era administrador, trabalhava de terno desde adolescente e
estava mais em sintonia com o nascente movimento "yuppie"
nova-iorquino do que com o estilo "maluco beleza" que dava o
tom do setor publicitário. Coincidentemente, primeira conta
que conquistou foi a da Calvin Klein, grife internacional bada-
lada que chegava ao país por meio da Vila Romana, de André
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Brett, também de origem húngara, que até hoje é o representan-

te no Brasil da grife, bem como das marcas de Giorgio Arma-

ni e Ermenegildo Zegna, designers que se tornaram símbolos

dos anos 1980.

A Fischer & Justus decolou rápido. Em dezembro de 1982,

Roberto pagou ao seu pai o empréstimo que havia pedido."Es-

se foi o único investimento que fiz do meu próprio bolso na mi-

nha história de empresário. Depois disso, todas as agências que

comprei foi com o resultado de outro negócio, sempre reinves-

tindo", conta. Quando em seu livro, Construindo uma Vida,

sileira."Eu preferia ficar com 40% de um negócio 100% nosso

do que continuar infeliz administrando uma agência que era

60% de outro. E o que eu queria era ser feliz", define Justus.

Em 1990, o Brasil vivia os efeitos do governo Collor e a Fis-

cher & Justus conquistou contas que mudariam a história da

agência (e também dos clientes): a Brahma e a Skol. Um ano

depois, a agência dos brasileiros já era maior que a sua ex-sócia

de origem estrangeira. Com a campanha "Brahma, a n° l", a

marca alcançou a liderança de mercado que até então era da

Antártica.Em 1997, a sociedade entre Fischer e Justus já dava si-

Roberto fala dessa época ele assim a define: "A primeira coisa
que aprendi foi simples: se você quiser nadar com tubarões é

melhor se tornar um deles. Um tubarão nunca é desleal ou de-

sonesto; é implacável — e sabe muito bem o que quer".

Em 1984, a Fischer & Justus associou-se à Young & Rubicam.

No negócio, os sócios brasileiros ficaram com 38% da empre-

sa e dinheiro, enquanto os gringos ficaram com 62% do negó-

cio. Junto com a internacionalização, vieram clientes, a receita

cresceu, mas a autonomia diminuiu. Em 1989, foi iniciado um

movimento para a separação dos americanos, numa transação

que não incluiu dinheiro. A Young & Rubicam ficou com seus

60% e a Fischer & Justus ficou com seus 40%. Os clientes mul-

tinacionais ficaram com a Young e os locais, com a agência bra-

nais de esgotamento. Justus ficou com 80% de uma agência pe-

quena e algum dinheiro. Sobre essas bases montou a Newcomm

em 1998. No ano seguinte, vendeu 30% da agência para a inter-

nacional Bates e a agência foi rebatizada de Newcomm-Bates.

Depois, a Bates aumentou seu percentual para 51%. "Em 2001,

renegociei para ficar com 60%". No final de 2002, a Bates foi

comprada pelo WPP Group e a proporção se inverteu nova-
mente: o WPP ficou majoritário com 60%, Justus ficou com

40%, mas garantiu a gestão local da agência. Anos depois, con-

seguiu do WPP que um parte das ações fosse passada para um

sócio criativo, o Silvio Matos, que entraria só seu talento como

capital. A saída de Matos, que presidia a Y&R, fez com que Jus-

tus tivesse de fazer uma grande reestruturação na agência. Re-
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Publicidade
tomou a presidência da agê
cia, acumulando-a com a pres
dência da holding do Grup
NewComm, que hoje possu
além da primeira do ranking
outras cinco agências: Wun
derman, Maestro, LongPlay
Dez Brasil e Ação que, soma-
das, empregam 700 pessoas.
O desenlace de sua sociedade
com o criativo Silvio Matos,
hoje sócio da MatosGrey, ag
cia que também faz parte
Grupo WPP, provocou em Ji
tus uma mudança de atitude

"Comecei nesse negócio o
mo sócio de um criativo e, po
muito tempo, me apeguei
idéia de que era preciso te
um sócio criativo", diz o em-
presário. "Mas, recentemen-
te, descobri que não é preci-
so ter um sócio criativo. É
preciso apenas poder con-
tar com grandes criativos na
equipe e motivá-los. Sou
agressivo com a distribuição
de resultados. Pago altos sa-
lários e dou bônus", continua. "Mas não quero mais criati-
vos como sócios. Tenho mais agilidade tomando decisões
sozinho. Os criativos — salvo raríssimas exceções — não
têm o gene do businessman. Geralmente eles ficam insegu-
ros e hesitantes, seu timing para tomar decisões é diferente.
E hoje, mais do que nunca, esse negócio exige decisões rá-
pidas", conclui.

A despeito da sua paixão pela publicidade, marketing e
comunicação, Justus reconhece as limitações do seu seg-
mento quando comparado a outros. "Estou num ramo de-
licado, baseado em talento. Minha matéria-prima é a idéia.
Tenho de investir em recursos humanos. A propaganda é um
negócio que não pode seguir incentivos fiscais como outras
áreas. Na indústria alimentícia, por exemplo, você coloca o por-
co de um lado e sai lingüiça do outro. A propaganda depende
de fatores intangíveis, culturais, que são muito voláteis", diz o
empresário, que, apesar de estar entre os mais bem-sucedidos
da publicidade, reconhece que, com seu nível de competência
como businessman, poderia estar muito mais rico em outro
setor. "Mas, provavelmente, não estaria tão feliz", pondera.

Hoje com 51 anos, Justus planeja ficar no negócio da propa-
ganda por mais dez anos. Quando se aposentar, acredita que o

Diversidade de clientes e
retenção de contas estão
entre as razões para o
sucesso da Y&R

mercado de publicidade no Brasil, que hoje movimenta US$ 11
bilhões, já estará bem mais próximo do seu real potencial que,
no raciocínio do empresário, é muito maior. "Minhas estatísti-
cas pessoais apontam que, num cálculo conservador, o inves-
timento em propaganda no Brasil deveria ser de cerca de US$
25 bilhões, ou seja, mais do que o dobro do atual", afirma o do-
no da empresa que há quatro anos domina o ranking de com-
pra de mídia no Brasil.

"Essa minha estimativa parte de alguns dados muito reais.
Atualmente se investe US$ l trilhão em propaganda no mun-
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do. Desse total, US$ 500 bilhões, metade, são investidos nos Es-
tados Unidos. Geralmente o mercado brasileiro, nos mais va-
riados setores, representa entre 5% e 10% do total do mercado
norte-americano. Portanto, se a proporcionalidade existisse no
setor de propaganda, o investimento aqui deveria estar entre
US$ 25 bilhões e US$ 50 bilhões. No entanto, o mercado todo
aqui movimenta apenas US$ 11 bilhões. Ou seja, estamos a me-
nos da metade do nosso potencial", diz Justus.As razões para
este atraso, na opinião do publicitário, devem se diluir rapida-
mente com o tempo. "Quantidade de crianças e jovens que exis-
te aqui diminui o volume da nossa população economicamen-
te ativa. Mas essa parcela vai amadurecer — literalmente — e
com isso o mercado deve ganhar mais volume. E tem mais, a rá-
pida evolução tecnológica associada à juventude, que tem maior
destreza com o mundo virtual, deve aumentar a média de qua-
lificação do consumidor brasileiro em alguns anos e a sua des-
treza com as mídias mais inovadoras. Temos a quarta maior
TV do mundo, todas as mídias se desenvolvem bem aqui. Além
disso, a estabilidade econômica é fator importante de cresci-

subserviência em relação a clientes que não querem remune-
rar o trabalho intelectual. Esse é um fator-chave que tem de ser
apreciado. Quem aceita que seu preço seja colocado lá em bai-
xo comete suicídio empresarial."

Ignorando o preconceito do mercado publicitário — espe-
cialmente dos criativos — em relação às contas do setor de va-
rejo, que se caracterizam por ser mais braçais que revolucioná-
rias, Justus sempre buscou clientes neste setor. Há sete anos tem
a conta da Casas Bahia, a rede varejista que detém, segundo o
Ibope Monitor, a liderança dos investimentos em mídia no país.
Só no primeiro semestre de 2006, a verba bruta da Casas Bahia
foi de R$ 944 milhões. Segundo declarou Michael Klein, a em-
presa necessita hoje de R$ 400 milhões de verba de publicida-
de líquida anual.No mercado publicitário, o comentário mais
freqüente é de que a Y&R só lidera o ranking de compra de mí-
dia no Brasil há quatro anos porque tem a conta da Casas Ba-
hia. A resposta de Justus vem na medida. "De fato, ter o maior
comprador de mídia do país como cliente tem grande impac-
to no resultado. Só que, além da Casas Bahia, temos outros

"Tenho muito orgulho da operação Casas Bahia. Nela,
empregamos mais de 100 funcionários e produzimos mais
de 12 mil peças publicitárias por ano para várias mídias"

mento do consumo", diz o empresário."Assim, acredito que nos
próximos dez anos o mercado pode dobrar. Mas não deve ha-
ver mudanças radicais, será uma evolução natural."

Quanto ao processo evolutivo do negócio da propaganda,
Justus chama atenção para o crescimento das ações que não
dependem de compra de mídia para se realizarem. Hoje, disci-
plinas da publicidade como marketing direto (consumer rela-
tion marketing), marketing promocional, eventos e online já re-
presentam cerca de 25% do faturamento do grupo NewComm,
dono das agências Wunderman e LongPlay que atuam nesse
segmento. "Estamos prontos para a comunicação integrada
(mídia tradicional somada a outras ações voltadas a construir
marcas ou vender produto), o que me dá isenção para recomen-
dar o melhor para o cliente — especialmente o que fazer e o que
não fazer com sua verba de mídia. Aliás, mais importante que
oferecer comunicação integrada é oferecer comunicação "entre-
gada", sendo a parte do "entregada" muitas vezes a mais ardilo-
sa", propagandeia.Com a evolução da publicidade para outras
áreas que não a mídia tradicional, a remuneração das agências,
fortemente calcada em comissões pode sofrer mudanças na
sua dinâmica. Hoje, a Y&R é a campeã em receita por comis-
sões. "Fico muito revoltado com a situação em que as agências
se colocaram no mundo — não só no Brasil, no mundo — de

clientes de grande porte como Bradesco, Danone, Mercedes
Benz, UOL e Vivo. E o tamanho da agência reflete o tamanho
dos seus clientes. Houve época em que a McCann-Erickson foi
líder porque tinha as contas de GM e Coca-Cola", argumenta.
"Tenho muito orgulho da operação Casas Bahia. Nela empre-
gamos 106 funcionários numa agência de 400 m em São Cae-
tano do Sul, que produz 12.468 peças publicitárias por ano en-
tre anúncios, spots de rádio, filmes para TV", enumera o em-
presário."Ou seja, mantemos a conta há sete anos graças a uma
combinação de talento e trabalho", conclui.

Ao longo dos anos, Justus ganhou destreza como publicitá-
rio, sem perder a habilidade com os números. "A preocupação
com o bottom-line, com o resultado é a base de tudo, mas eu
só deslanchei na vida quando aprendi a usar meu talento para
gerir pessoas. São as pessoas que fazem diferença em qualquer
negócio", diz o CEO do Grupo NewComm que ainda assina to-
dos os cheques da sua empresa. "Olho todas as despesas." Ape-
sar de se dizer muito focado em resultados, pretende, na hora
da sua sucessão, ter formado um profissional capaz de gerir
números e talentos com a mesma habilidade. "A frieza dos nú-
meros não reflete, nem de longe, a realidade do negócio", afir-
ma o empresário que diz acreditar que a dimensão humana
das empresas, intangível e subjetiva, é a base do sucesso. 

Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 6, n.138, p.14-19, 23 ago. 2006.




