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Como você avalia seu primeiro ano na direção de criação da agência? 
Quando eu cheguei aqui, é sempre bom ressaltar, a Binder/FC+M já era uma agência 
respeitada no mercado. Talvez faltasse um pouco de visibilidade do ponto de vista criativo. E 
nesse ponto foi um ano muito positivo. Mas isso foi uma conquista coletiva, não pessoal. O 
atendimento, o planejamento, a mídia e, claro, a criação, foram fundamentais ao "comprarem" 
a minha chegada. Todo mundo se mostrou muito animado em dar esse passo e mudar a cara 
da agência. 
 
Qual a unidade que você procura dar ao trabalho que sai da agência? 
Este é muito mais um esforço da equipe do que meu propriamente dito. Depois de um tempo 
trabalhando, eles já sabem como eu penso, no que eu acredito. O importante em comunicação 
é ter um conceito forte a serviço da marca, do produto ou do serviço. E buscar um caminho 
criativo diferente da categoria. 
 
Quais as conquistas recentes da agência? 
De alguns meses para cá, chegaram as contas do Club Med e da Universidade Veiga de 
Almeida. 
 
Existe mesmo agência 'full - service'? Funciona? 
Não só existe como, a meu ver, serão as que vão sobreviver no século XXI. Os clientes não 
querem mais ter um monte de interlocutores que não conversam entre si. Sem ter 
conhecimento de que não é só a publicidade que conecta uma marca ao consumidor, a 
tendência é a agência ficar ultrapassada. 
 
A agência participa de premiações? 
Estamos avaliando em que festivais entrar, e em quais não vale à pena. Tem um discurso do 
Síndrome, personagem do desenho Os Incríveis em que ele revela ao Sr. Incrível seu plano 
para acabar com ele: simplesmente vender apetrechos para que todos tenham superpoderes.E 
quando todos tiverem ninguém vai ser super, na verdade. É o que acontece com o prêmio. 
Deveria ser algo raro, difícil de ganhar. Com todo mundo enchendo as estantes de troféus, 
quem é premiado mesmo? 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 jun. 2008. Economia p. A20. 


