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onheci Roberto Justus no início dos 
anos 80, como o sócio bem-edu-
cado e elegante de Eduardo Fischer 
– este, o criativo de uma agência que 
começava a fazer comunicação de 
uma forma diferente, inusitada para 
a época.
Depois de uma memorável fusão 
com a maior agência do mundo, 
também na época – a Y&R – os cami-
nhos de ambos separaram-se e Justus 
veio a transformar-se numa persona-
lidade nacional. Possivelmente hoje 
o publicitário mais conhecido do 
Brasil – embora mais pelo seu ca-
risma pessoal e pela grande força 
da televisão do que pelos anúncios 
da agência que ele preside.

Nesta edição da Revista da ESPM, 
sobre a nova propaganda, achamos 

TRR OTT

pertinente e adequado ouvir o 
profi ssional – com 26 anos de ex-
periências de sucesso – que dirige o 
maior grupo de agências do país e 
que tem, entre seus muitos clientes 
importantes, o maior anunciante 
brasileiro: Casas Bahia.

Justus explica por que acha que a 
nova propaganda não é tão nova 
assim e como a TV aberta ainda 
tem muitos anos de prosperidade 
pela frente. Também fala de como 
o seu programa na TV contribuiu 
para melhorar a imagem dos pu-
blicitários na sociedade e dá seu 
conselho aos jovens profi ssionais: 
quem pensa grande e enxerga 
longe, com certeza irá chegar na 
frente. 

JRWP
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JR – Gostaria de falar com você sobre 
a nova propaganda, começando pela 
velha. Lembro-me de que, em 1987, 
você e o Eduardo Fischer fi zeram algo 
inovador. Vocês tinham um cliente 
chamado Grupo Vicunha e jogaram 
toda sua verba em um comercial 
gigante, de três minutos, dizendo que 
o problema do cliente era tornar-se 
conhecido. Ninguém sabia quem era 
o Grupo Vicunha e em 24 horas a 
comunicação tornou-o conhecido.

ROBERTO – Foi criada uma novela 
“inter-novela” no horário entre o 
Jornal Nacional e a novela das oito, 
chamada Expresso Brasil. Era um 
trem onde se encontravam persona-
gens famosos das novelas brasileiras. 
As pessoas não tinham a lembrança 
de que a Vicunha era o maior grupo 
têxtil do país. E a grandiosidade da 
campanha ajudou o grupo a adquirir 
notoriedade.

JR – Naquele tempo, se fazia comer-
cial como aquele de três, cinco 
minutos. Filmes mais longos. Hoje 
parece que publicitários estão com 
saudades do tempo em que eles ti-
nh am todo o tempo de 30 segundos 

para dar uma mensagem, já que nem 
isso mais a propaganda traz. Nesses 
vinte anos a propaganda mudou 
tanto, a ponto de poder ser chamada 
de uma “nova propaganda”?

ROBERTO – Acho que temos de 
separar as coisas. O mundo mudou, 
nesses últimos vinte anos, mais do 
que nos últimos dois mil. O que 
aconteceu foi fantástico. As pessoas 
mudaram. A forma como as pessoas 
consomem a mídia mudou, radical-
mente. Hoje o consumidor consome 
mídia com uma postura caótica, 
comparado ao que era antes. As 
opções eram poucas, não havia TV 
a cabo e internet, por exemplo. Não 
existia o PC, ninguém se informava 
por meio do computador. Quando eu 
entrei na profi ssão não havia telefone 
celular, nem uma série de mecanis-
mos e formas que existem hoje. Mas 
dizer que a propaganda tradicional 
morreu é um exagero, uma falta de 
sensibilidade e de visão. Por isso 
disse que tínhamos de separar as 
coisas. Uma é ter a capacidade de 
entender que o mundo está mudando 
rapidamente, e se preparar. Quem 
falava em conteúdo antigamente? 

Hoje há preocupação com o con-
teúdo dos programas e em tentar pas-
sar a mensagem lá dentro. Eu mesmo 
fi z um programa de televisão, com 
merchandising do começo ao fi m, 
onde todas as tarefas desenvolvidas 
eram ligadas com algum cliente, 
negócio ou produto. E passava isso 
para o público de uma forma que 
não era agressiva, sem interromper 
a programação, como outros apre-
sentadores – como a Hebe Camargo, 
por exemplo – fazem. Mas voltando à 
primeira pergunta: por que digo não 
em relação à “nova propaganda”? 
Porque se olharmos para o Brasil 
como um bom publi citário, um bom 
homem de marketing, veremos que 
esse país não mudou tanto assim. Só 
tem cinco milhões de assinantes de 
TV a cabo e 30 milhões de usuários 
de internet, entre seus 180 milhões 
de habitantes. Há 100 mi lhões de 
celulares, que, realmente, foi uma 
revolução – não estou negando as 
mudanças. O que estou dizendo é 
que o telespectador não quer, ainda, 
interagir. Ele não está preparado 
culturalmente para essa mudança. 
Seu desejo é ser o telespectador que 
senta no sofá e assiste seu programa. 
É claro que a propaganda ganhou um 
inimigo muito forte com as múltiplas 
alternativas de programação. É difícil 
segurar o consumidor. Temos a mania 
de nos compararmos aos Estados 
Unidos e países um pouco mais avan-
çados do que o nosso, em termos de 
hábitos de consumo. Mas boa parte 
da população não tem acesso às mes-
mas tecnologias. Mesmo nas classes 
A e B ainda há mercado para formas 
tradicionais de comunicação.

JR – Você acha que em cinco anos 
a gente ainda vai falar em “classe 
socioeconômica”?

“A FORMA COMO 
AS PESSOAS 
CONSOMEM A 
MÍDIA MUDOU, 
RADICALMENTE.”
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ROBERTO – Sobre os critérios so-
cioeconômicos ou demográfi cos de 
perfi l de público, há mecanismos e 
formas de avaliação completamente 
diferentes do passado. Em termos 
de dados o Brasil ainda está muito 
atrasado. Em nossas agências temos 
as nossas próprias formas de avaliar. 
São estilos próprios de pesquisa, 
diferentes dos critérios de institutos 
de pesquisa.

JR – Em que consiste?

ROBERTO – Temos uma ferramen-
ta própria, o BAV – Brand Asset 
Valuator –, que é o maior estudo de 
marcas do mundo. Marcas que são 
avaliadas sob a ótica do consumidor. 
Claro que está baseada, também, 
nos dados tradicionais, mas vamos 
mais a fundo e caracterizamos nos-
sos consumidores de uma forma 
própria. Mas queria fechar o racio-
cínio em relação à sua primeira 
pergunta. Existe sim um novo mo-
mento, mas ele é mais embrionário 
no Brasil. Leio artigos, falando do 
nosso país como se estivéssemos nos 
Estados Unidos, onde há mais de 200 
mi lhões de usuários de internet para 
uma população de 300 milhões. O 
brasileiro, por exemplo, não confi a 
em fornecer seus dados de cartão 
de crédito para fazer uma compra a 
distância, seja por telefone ou pela 
internet. Esse mercado até cresceu 
muito, mas ainda está muito aquém 
do que vai acontecer no futuro.
  
JR – Numa conversa com companhei-
ros alguém comentou que “dentro de 
pouco tempo a TV aber ta só terá men-
sagens para classe C, porque as classes 
A/B vão deixar de assisti-la”. Como 
você vê uma afi rmação desse tipo?

ROBERTO – Novamente eu não 
concordo. Nos próximos dez anos 
duvido que isso seja verdade. Até 
por que jornalismo, esporte e outras 
programações, que a TV aberta vai 
continuar mostrando, você só verá no 
cabo se pagar. Quero ver essas pes-
soas dizerem que a Copa do Mundo 
de 2010 não será assistida pelas 
classes A e B na TV aberta. Todos nós 
assistimos TV aberta e somos classe 
A/B. Eu não pretendo parar com esse 
hábito, divirto-me com a TV aberta. 
Óbvio que hoje sou mais usuário de 
TV a cabo pelas opções internacio-
nais. Mas você também vê TV aberta 
na TV a cabo, porque é por meio do 
cabo  – da NET ou da TVA – que você 
assiste aos canais abertos também. Eu 
concordo com o Boni, que acha que 
o telespectador brasileiro ainda é o 
telespectador do sofá que, em vez de 
interagir, ele quer mais é descansar. 
A pessoa chega depois de um dia 
estafante, debaixo da pressão que 
vive, preocupado... Se você parar 
para pensar, o brasileiro nem sabe 

interagir no que tem condições de 
interagir. Por exemplo, telefone celu-
lar: faça uma pesquisa com cem mil 
usuários para ver quantos sabem de  
todas as suas utilidades!

JR – O DVD, o som...

ROBERTO – Qualquer coisa, as pes-
soas não usam nem dez por cento 
do que os aparelhos são capazes 
de fazer. Eu, que me considero es-
clarecido, uma pessoa antenada, 
descobri um dia que não precisava 
mais digitar a operadora, que o te le-
fone já incorpora este mecanismo. 
É ridículo, mas a gente não sabe. 
Foi um diretor da Vivo, que é meu 
cliente, que me ensinou.

JR – Você é apresentado como “pre-
sidente de seis empresas” em relação 
às seis empresas que compõem o seu 
grupo. Você acha que hoje, para ofere-
cer um serviço para um cliente (que an-
tigamente chamávamos de anunciante), 
você precisa de seis empresas?

“O TELESPECTADOR NÃO 
QUER INTERAGIR, ELE NÃO 
ESTÁ PREPARADO.”
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ROBERTO – Acho que sim. O bom 
serviço na área de comunicação 
pressupõe, mais do que nunca, a 
história de você ser o grande centro 
dos interesses do cliente no seu 
marketing. Os clientes diminuíram 
muito as áreas de marketing deles, e 
a agência passa a ser, de certa forma, 
uma consultora de marketing.

JR – E a comunicação, onde fi ca? 
Você fala do marketing de cliente, 
e isso inclui toda a área de dis-
tribuição.

ROBERTO – Estou falando em 
comunicação e marketing. Você 
passa a ser mais um consultor do cli-
ente, ajudando-o mesmo a montar 
seu próprio briefi ng, às suas próprias 
necessidades. Na verdade, o cliente 
não precisa de propaganda. Ele não 
quer fazer propaganda; ele quer é 
vender. A propaganda deixou de ser 
a única ferramenta que existe, em-
bora o cliente precise dela. Um cli-
ente comentou comigo: “A internet 
faz parte de 52% das minhas vendas. 
São 52% dos meus clientes que 
passam pela internet antes de virem 
ao meu ponto-de-venda comprar”. 

Este é o exemplo de uma mudança 
radical. Esse clien te destina, hoje, 
dez por cento da verba dele para a 
internet, o que não fazia no passado. 
Portanto, tenho de estar preparado 
para prestar um bom serviço para 
ele, nessa área. Outra coisa é o 
crescimento da área below the line. 
O crescimento de ações promo-
cionais, ações no ponto-de-venda e 
marketing promocional também têm 
uma posição estratégica. As verbas 
migraram muito para esse lado. 
Martin Sorrell, presidente do Grupo 
WPP, que é um dos maiores grupos 
de publicidade do mundo e nosso 
sócio na Y&R, já tem mais de metade 
das verbas de seus clientes em outras 
áreas que não a propaganda conven-
cional. Para o cliente que entrar aqui 
eu tenho de estar pronto para prestar 
serviço para ele em todas as áreas. 
Você entra em uma agência de 
publicidade e sai com um anúncio; 
entra numa agência de promoção 
e sai com uma promoção; na em-
presa de marketing direto e sai com 
um folheto ou uma campanha... Eu 
tenho de entender o problema do 
cliente e ser seu grande roteador 
estratégico. Dentro do meu grupo, 
tenho uma empresa de marketing 
promocional que é a Maestro. Uma 
empresa de marketing direto que é 
a Wunderman. Tenho três agências 
de propaganda especializadas em 
diferentes formas – a maior agência 
brasileira, que é a Y&R; a Dez Brasil, 
que é uma mais taylor made voltada 

para poucos clientes, quase que uma 
consultora, e outra especializada 
em marketing imobiliário, que é 
a LongPlay. Ainda temos a Ação 
Produções Gráfi cas, que faz com 
que tudo isso se torne realidade em 
termos de pré-impressão. Não uma 
gráfi ca, porque não imprime, mas 
temos toda a pré-impressão, que é 
uma área muito sensível para efeitos 
de custos e qualidade de produção. 
Eu não trabalho cem por cento 
com meus clientes, mas ofereço o 
serviço.

JR – E o seu interlocutor no clien-
te, quem é? O presidente da 
empresa?

ROBERTO – Essa é uma boa pergunta. 
Sempre procurei fazer com que a 
turma do “por mim” saísse da frente 
da gente, já que esse é um grande pro-
blema – o cara tem grande poder para 
dizer não e nenhum para dizer sim. 
Na minha agência, hoje, eu procuro 
só ter gente de nível sênior, que, real-
mente, represente a agência dentro do 
cliente. E precisamos, lá, de um nível 
hierárquico semelhante. Porque se 
eu colocar um assistente o cliente vai 
me dar um assistente. Então eu tenho 
diretores tratando com os clientes em 
nível hierárquico alto.

JR – Isso não sobrecarrega o seu 
pessoal de alto nível e também o 
cliente?

ROBERTO – Não. Quando você tem 
gente que decide, as coisas fl uem 
mais rápido. Eu sempre estimulo 
muito para que as relações se man-
tenham nesse alto nível.

JR – Nesse sentido você está afi -
nado com os managers modernos, 

“EU PROCURO 
SER QUASE UMA 
BÚSSOLA DA 
MINHA AGÊNCIA.” 
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como, por exemplo, o Ivan Zurita, 
da Nestlé, que disse em uma entre-
vista que quem trata com o Pão de 
Açúcar é ele?

ROBERTO – Em relação aos meus 
clientes, eu procuro ser quase uma 
bússola da minha agência: estou 
sempre medindo o pulso, sabendo 
dos problemas, tentando entender, 
participando das grandes reuniões e 
tomando as principais decisões com 
a minha equipe. Eu delego muito 
– não entrego, mas delego. Em uma 
grande agência, para fazer frente a 
tantos assuntos, você tem de acertar 
nas contratações, motivar talentos 
e fazer entregar o que eles têm de 
melhor para esses clientes.

JR – Mas você mesmo disse no iní-
cio que a sua tarefa consiste, para o 
cliente que quer vender, em ajudá-lo 
a vender.

ROBERTO – Sem dúvida. É levar o 
consumidor a consumir o produto 
dele. Persuadi-lo em um mundo em 
que ele está sendo bombardeado a 
cada dia mais por mais estímulos.

JR – Exatamente. Como fazer um 
consumidor que tinha, antigamente, 
meia hora ao lado do rádio ou tinha 
uma hora para ler um anúncio de 
jornal – daqueles longos, do David 
Ogilvy –, conviver com os tais 30 
segundos na televisão. Como per-
suadir alguém em espaço de tempo 
tão curto e fragmentado?

ROBERTO – É chover no molhado 
falar sobre criatividade, porque essa 
percepção também é relativa. Mas 
existem as palavras pertinência e 
adequação, que ganharam vultos 
nos últimos tempos, em virtude 

dessa história do share of mind. O 
consumidor de mensagens. Não 
apenas na mídia normal, mas na rua 
onde anda, em todos os lugares. Nós 
fazemos algumas pesquisas, temos 
mecanismos, e um deles é conhecer 
a história da vida do consumidor, 
avaliá-lo desde a hora que acorda 
até quando vai dormir. Com essas 
informações fazemos um “mapa de 
contato” desse consumidor com a 
sua marca e como ele a consome. 
Pois cada um – o homem, a mu lher, 
a criança – tem seu estilo e uma for-
ma de consumir. Quando o homem 
sai de casa, em um dia de semana, 
tem o hábito de ir ao trabalho. Já 
o adolescente vai para a escola 
ou para a faculdade. No fi nal de 
semana vão para o clube ou para a 
ginástica. Enfi m, os roteiros são dife-
rentes, a forma de consumir mídia é 
diferente a todo momento. Cabe à 

boa agência entender o comporta-
mento dessa pessoa, a forma como 
ela vai consumir a mensagem e 
tentar atingi-la no melhor momento. 
Há condições de chegar muito mais 
perto dessa pessoa, falando dos seus 
próprios hábitos, seus costumes, 
suas formas.

JR – De repente, a sua fonte de ins-
piração é a pesquisa...

ROBERTO – Planejamento e pesqui-
sa embasam a criação e facilitam 
o trabalho dos criativos. Quando 
dizem “você é uma grande agên-
cia”, isso é coisa de momento. Na 
verdade “estou a maior agência”; 
amanhã posso não ser. Hoje eu sou 
o maior comprador de pesquisas 
e o maior comprador de mídia do 
Brasil. Eu tenho dentro de casa 
tantas ferramentas quantas preciso 

“DIZER QUE A PROPAGANDA 
TRADICIONAL MORREU É UM EXAGERO.”
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utilizar com o meu cliente. Outra 
coisa, os produtos hoje são com-
modities; difi cilmente têm diferença. 
É difícil achar um automóvel muito 
diferente do outro dentro do mesmo 
segmento, ou um telefone celular 
diferente, um serviço bancário...
Muito maior que a diferenciação, 
temos de fazer o consumidor criar 
estima e familiaridade com a marca. 
A diferenciação é o grande pilar para 
fazer você comprar um produto ou 
pagar a mais por ele, mas, a dife-
renciação, sozinha, não segura o 
tempo. Para chegarmos ao ponto 
que “as pessoas vão comprar a 
minha marca porque será relevante 

para elas, e elas vão manter-se fi el 
à nossa marca”, a comunicação 
tem um papel importantíssimo. As 
pessoas acham que a comunicação 
fi cou menos importante hoje. Pelo 
contrário, ela ganhou um papel fun-
damental para conseguir atrair esses 
consumidores para a nossa marca, 
para os nossos clientes.

JR – Falando sobre seu maior cliente 
– Casas Bahia. Muita gente diz que 
a propaganda da Casas Bahia não 
tem criatividade, é chata, repetitiva.  
Como você vê isso?

ROBERTO – Tenho duas respostas 

para isso. A primeira coisa é: vamos 
separar o hard sell, a promoção, o 
dia-a-dia da venda, da propaganda ins-
titucional. Nós produzimos também 
fi lmes lindíssimos e criativos. O fi lme 
da Casas Bahia do Dia das Mães, por 
exemplo, em maio passado, ganhou 
o prêmio de melhor fi lme no ar na 
época. Comparado não só ao varejo 
como com qualquer um. Mas temos 
uma programação promocional de 
quase três mil comerciais por ano, é 
muita coisa. Não é simples introduzir 
idéia dentro de três mil comerciais que 
têm por obrigação comunicar uma 
promoção.

JR – E a Casas Bahia usa, pratica-
mente, todos os tipos de mídia.

ROBERTO – Usa rádio, jornal, re-
vista inclusive. Se você olhar a revista, 
verá que tem uma beleza plástica 
um pouco maior – revista Veja, re-
vista Época, públicos de um nível um 
pouco mais alto, com uma linguagem 
diferente. Varejo é muito promoção, 
promoção, promoção, venda, venda, 
venda, preço, condição, tudo em um 
comercial. Mas acredito que temos 
feito um trabalho praticamente su-
perior. No início desse ano fi zemos 
um bom comercial – “Bom, Bonito e 
Bahia”, e estamos com novas idéias 
para o próximo ano que vão dar uma 
virada nisso.

JR – Casas Bahia já é o maior anun-
ciante brasileiro, e uma empresa 
como Wall Mart hoje é a maior em-
presa do mundo – e é uma empresa 
de varejo. Em que proporção você 
diria que a comunicação é o fator de 
sucesso para esse tipo de empresa?

ROBERTO – No caso da Casas 
Ba  hia, por exemplo, acho que a 

“O MERCADO DA ÍNDIA É 
MUITO PARECIDO COM O NOSSO.”
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comunicação é um dos fatores. Eles 
são agressivos e muito voltados aos 
seus clientes. Foi a empresa que deu 
crédito a quem não tinha crédito, 
que abriu um leque de oportunidade 
a seus consumidores, percebeu que 
os mais pobres são os que mais 
prezam seu nome, não dão golpes, 
não deixam de pagar. Casas Bahia 
percebeu isso e começou a realizar 
os sonhos das pessoas – essa foi a 
grande sacada do Samuel Klein. E 
acreditaram em comunicação. En-
traram forte, ocuparam os espaços e, 
com isso, cresceram e tornaram-se, 
de longe, a maior rede de eletro-
eletrônicos, móveis e eletrodomés-
ticos do país. A comunicação teve 
sim um papel fundamental, mas o 
que fez o sucesso foi essa forma de 
entender a necessidade do consumi-
dor, de dedicar-se a ele. 

JR – Você acha que esse modelo de 
Casas Bahia pode ser exportado para 
outros países?

ROBERTO – Tivemos algumas de-
mandas, por exemplo, do próprio 
Grupo WPP, para uma rede de lojas 
na Índia, que queria conhecer esse 
case de sucesso. Passamos para eles, 
com a autorização da Casas Bahia, 
algumas informações. O mercado 
da Índia é muito parecido, eles têm 
uma camada carente da população, 
grande e com condições de ser abas-
tecida por uma rede com esse tipo 
de mentalidade.

JR – Em termos do Grupo WPP, 
vocês têm exportado campanhas 
feitas no Brasil?

ROBERTO – Fizemos a campanha 
internacional para a Perdigão. 
Produzimos aqui e veiculamos. 

O produto internacional Perdigão 
tem alguns nomes diferentes – o 
principal é Perdix para produzirmos 
comer ciais para a Rússia. Temos 
feito alguns trabalhos para o Ori-
ente Médio e para a TAM, que tem 
alguns interes ses internacionais. 
Fizemos para o Bradesco no Japão, 
principalmente para os dekasseguis, 
os brasileiros que utilizam a Rede 
Bradesco para fazer seus investimen-
tos ou mandar seu dinheiro de volta 
para o Brasil.  Fizemos trabalhos para 
a América Latina, para a Mercedes-
Benz. Outro aqui em São Paulo, um 
trabalho de coordenação da Goodyear 
para a América Latina. Enfi m, há vários 
trabalhos que temos feito, principal-
mente para a América Latina.

JR – Queria falar também sobre a 
sua atuação pessoal como apresen-
tador de televisão. Você tornou-se 
praticamente uma personalidade, 
quase que independentemente do 
negócio da propaganda.

ROBERTO – Mas sempre ligado a 
negócios, porque o meu programa, 
O Aprendiz, é feito em cima de uma 
base de negócios. Aquilo é uma 
sala de reuniões, é uma contratação 
de alto nível que mostra para o 
público como funciona. Creio que 

essa atuação contraria, um pouco, 
o nosso mercado, que é desunido 
e muito invejoso. Acho que dei um 
exemplo, nesse programa, que leva 
um publicitário para todo o Brasil. 
Na fi nal tivemos mais de 30 milhões 
de espectadores assistindo e vendo 
como é um grupo de publicidade, 
tentando entender e respeitar um 
pouco mais essa profissão que 
sempre foi de intermediário, de 
comissionado e nunca tão respei-
tada quanto deveria. Abordo isso 
no meu livro – “Construindo uma 
Vida”–, de como os clientes e o 
mercado em geral não respeitam 
tanto um publicitário quanto res-
peitam a um industrial, ou mesmo 
a um banqueiro. O Conselho Mone-
tário Nacional não convida um 
publicitário para fazer parte dele. 
Nem pensa nisso, infelizmente. Os 
publicitários têm de sentar no board 
das empresas, porque as áreas da 
comunicação e do marketing são 
fundamentais para a sobrevida ou 
para a vida de uma corporação. 
Se você considerar isso, acho que 
eu prestei um serviço ao nosso 
mercado. Ficamos mais conheci-
dos como uma profissão decente, 
uma profissão de gente séria que 
pode ter um empresário e não só 
um publicitário criativo. O maior 

“CONSIGO 
CONCILIAR OS 
HORÁRIOS, 
ESTOU NO MEU 
ESCRITÓRIO 
TODO SANTO DIA.”
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grupo de comunicação do planeta 
não tem um criativo à frente – o 
WPP é comandado por Sir Martin 
Sorrel, condecorado pela Rainha 
da Inglaterra. E que tem hoje 60 
bilhões de dólares em compra de 
mídia na mão. Nenhuma empresa 
na história da comunicação mun-
dial teve tal volume de compra de 
mídia quanto tem essa pessoa que 
não é oriunda da área de criação, 
nem é um publicitário, mas sim 
um “homem de negócios”. Então 
eu me rotulo assim. Estou há 26 
anos nessa profissão, mas prefiro 
que o mercado me veja como um 
homem de negócios. Acredito que 
o programa tenha ajudado. Tenho 
a isenção suficiente para convidar 
o Nizan Guanaes para participar 
do programa. Para levar o Sergio 
Valente e sua agência. Sentei à 
frente do logo da Leo Burnett 
durante um programa da Fiat. 
Trouxe o Luiz Lara para o pro-
grama das entrevistas juntamente 
com os presidentes da American 
Air Lines e da Danone. Antes, já 
tinha levado o Fabio Fernandes na 
segunda edição do programa e o 
Sergio Amado na primeira. Admi-
ro essas pessoas e como eles me 
dão trabalho como concorrentes. 
No meu livro faço referência ao 
Washington Olivetto e ao Nizan 
Guanaes, como exemplos do que fi ze-
ram para a publicidade brasileira. 
Fico lisonjeado e feliz de ter pilotado um 
projeto que fez tanto pelo nosso meio 
com tanto sucesso.

JR – E você acha que essa sua 
atuação pública tem tido sinergia 
com a sua atuação de empresário, 
à frente do grupo de empresas?

ROBERTO – Não acho que tenha 

sinergia, mas também não direi 
que atrapalhe. Só em tempo, pois 
fico dois meses e meio de um ano 
inteiro fazendo um programa na 
televisão. Mas consigo conciliar 
os horários, de forma que estou 
no meu escritório todo santo dia. 
É uma coisa que me completa, me 
deixa feliz, me diverte. A gente 
tem de se divertir com o que faze-
mos. Há uma frase que eu adoro: 
“Felicidade é uma viagem; não um 
destino”. Eu também falo o que 
penso, não sou uma pessoa com 
agenda escondida. O Brasil está 
precisando de gente que fala o 
que pensa, pessoas mais sinceras, 
mais íntegras com o próprio es-
tilo. Gosto de me ver na televisão 
e as pessoas reconhecem o meu 
trabalho. Meus clientes também 
respeitam esse trabalho, não vêem 
nada que os desabone e nada que 
atrapalhe na nossa relação.

JR – Uma última pergunta: – nossa 
Revista é lida pelos alunos e pelos 
professores da Escola. Qual o seu 
conselho, a sua sugestão a esses 
profi ssionais jovens que querem ter 
sucesso nessa nova propaganda?

ROBERTO – Para ter sucesso hoje 

em dia, a primeira coisa é estar 
muito atento a esse novo mundo 
que, como eu disse, no início dessa 
entrevista, ainda vai demorar um 
pouco para se estabelecer no nosso 
cenário. Acho que o jovem que se 
forma agora na ESPM, como em 
outras universidades, tem de ter 
certeza de que gosta do que faz, ter 
paixão pelo que faz. Ser muito deter-
minado, ter garra, ser antenado, ser 
informado, ampliar seus horizontes, 
enxergar além. Ler muito, entender, 
sentir, ser sensível ao momento que 
seu país e o mundo vivem, ter uma 
visão macro – as pessoas têm uma 
visão muito limitada, hoje. Hoje 
você entra no computador e con-
segue saber tudo que quiser, é capaz 
de ver o mapa da sua cidade, coisas 
inacredi táveis – não tínhamos esse 
recurso. Eles têm de aproveitar e sair 
desse mundinho, dessa casquinha 
de ovo; às vezes não sabem nem 
falar nossa língua direito. Quantas 
vezes, em meu programa, tive de dar 
exemplos de pessoas que não sabem 
se expressar direito? Na minha visão 
o destino é traçado, na maioria das 
vezes, por nós mesmos. Uma visão 
significativa antecede uma reali-
zação signifi cativa. Se você pensa 
grande, enxerga longe, com certeza, 
vai chegar mais longe.

“O FILME DA CASAS BAHIA DO DIA 
DAS MÃES GANHOU O PRÊMIO COMO 
O MELHOR FILME DE VAREJO.”

ESPM


