
ENTREVISTA

Roberto Justus

Roberto Justus é um dos mais reconhecidos nomes da

publicidade no Brasil. Em 27 anos nesse mercado, sempre

esteve à frente de grandes agências, responsáveis por

campanhas memoráveis e onde se revelaram inúmeros

talentos criativos. Seu nome, contudo, há tempos

extrapolou o mundo da propaganda, sendo ele hoje

um personagem conhecido onde quer que vá no Brasil.'

Isso se deve ao sucesso de audiência conquistado pelo

reality show "O Aprendiz", da Rede Record, do qual é

apresentador, e que chega neste ano a sua sexta edição.
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A carreira de Justus começou em 1981,
com a sociedade na Fischer, Justus
Comunicação. Dezessete anos depois,
ele fundou sua própria agência, a
Newcomm Comunicação Integrada, que
em dez anos se tornou um dos principais
conglomerados de comunicação do país.
Nesse período, associou-se a duas grandes
redes de publicidade internacionais. A
primeira associação foi com a americana
Bates Worldwide, dando origem ao Grupo
NewcommBates.
Com a aquisição da agência americana
pelo grupo inglês WPP, no início de 2004,
Justus tornou-se sócio do
segundo maior conglomerado
da publicidade mundial,
formando o Grupo Newcomm,
primeira holding mista da
história da propaganda
brasileira em regime de gestão
compartilhada. Justus cursou
administração de empresas na
Universidade Mackenzie, além
de vários cursos de extensão
no exterior. Ao longo de sua
carreira, conquistou destacadas
premiações. Tem dois livros
publicados: "Construindo uma
vida", autobiografia com foco
em administração de negócios, de 2006,
que já vendeu cerca de 80 mil exemplares;
e "O empreendedor", lançado em 2007, na
XIII Bienal Internacional do Rio de Janeiro.
Nesta entrevista, ele fala de sua carreira, de
como levou a Y&R à liderança de mercado e
dá conselhos a jovens empreendedores de
como agir na crise atual.

Na sua biografia, "Construindo unia vida", você cita

numa das epígrafes uma frase de Henry Ford que

sintetiza a sua forma de ver os negócios: "Não se

constrói uma reputação com o que ainda não foi feito."

Bom, quando você começou a construir a sua?

Comecei em publicidade em setembro de 1981. O mercado era

totalmente diferente de hoje, não tinha computador pessoal, nem

celular, nem uma série de outras invenções. Era um outro planeta.

É engraçado dizer que o mundo evoluiu nesses 28 anos em que

estou na propaganda mais do que nos 3 mil anos anteriores. A

gente tem de aprender muito com isso. Entender que a pessoa

com quem a gente fala hoje é diferente e a forma com que se fala

com ela é totalmente diferente. Eu aprendi a virar publicitário,

porque eu era administrador de empresas e entrei na sociedade

na época (com Eduardo Fischer, surgindo daí a Fischer, Justus)

justamente para administrar o negócio.

Antes dessa sociedade, você chegou a

trabalhar como administrador?

Trabalhei durante um tempo com meu pai, que

tinha uma empreiteira. Mas eu não gostava,

não era feliz. Então, para desgosto dele, eu

resolvi que não queria seguir essa área. E a

comunicação sempre me fascinou; eu assistia

aos festivais, achava bacana, que esse era um

ramo em que tanta coisa acontecia, com a Rede

Globo, os satélites etc. Tem uma coisa que eu

até falo no meu livro, que é o fato de o Brasil

ter tido primeiro cobertura de TV em 100% do

território antes de ter saneamento básico para

toda a população. Essas prioridades engraçadas

do Brasil... Mas eu olhava para isso e pensava:

se tem um investimento tão grande nessa área, se a televisão tem

uma cobertura tão fantástica, a publicidade c o pilar que sustenta

tudo isso. Tinha um parque industrial fantástico, da Editora Abril,

da Bloch. Então eu pensava: isso aqui tem futuro c eu quero estar

dentro dessa história de alguma forma.

Então, em setembro de 1981 você deu o grande salto.

É. Aí pulando 17 anos, a agência cresceu bastante, teve muita

história, eu fui multinacional, Y&R durante quatro anos, de 1985

a 1989. É engraçado como o mundo dá voltas: eu me tornei anos
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depois a maior agência do mercado brasileiro com a mesma

marca com quem antes eu não tinha dado muito certo.

Como funcionava essa associação na época?

formamos a Fischer, Justus, Young & Rubicam, o nome mais

comprido que já existiu numa agência brasileira (risos). A gente

aprendeu muito com os gringos, foi uma experiência muito rica.

Foi a sua primeira associação internacional?

Foi a primeira. E foi boa e ruim ao mesmo tempo. Boa pela

experiência adquirida e também financeiramente. Mas foi

difícil porque tolheu um pouco a nossa liberdade de agir,

de fazer e acontecer, e a gente acabou decidindo relançar a

Fischer, Justus no final de 1989.

Mas aí também não deu certo...

Fiquei mais oito anos naquela sociedade

que não me fazia feliz porque eu tinha

diferenças muito grandes de conceito, de

pensamento e de estilo com meu sócio.

Nada que desabone a relação contratual ou

de negócios, era de estilo mesmo. Cada um

com seu estilo e eu sentia que precisava ter

meu próprio espaço. Então tomei a decisão

de que qualquer agência que eu fosse ter

a partir daí não teria meu nome na porta.

Eu achava que essa época de egotrip, de ter nome na porta

tinha passado. Eu pensava assim: é um grupo de talentos que

constrói junto uma história. Eu preciso ter ao meu lado um

grupo de talentos que eu consiga agregar, motivar, incentivar

e manter ao meu lado o maior tempo possível, e aí, com eles,

construir uma história.

Já era uma inovação isso de não ter nome na porta...

Era um pensamento. Tanto que eu lancei com o nome

de Newcomm, que vem de "new communication", com

dois emes de propósito, para dar um ar internacional à

agência, que nascia com a pretensão de aparecer um dia até

internacionalmente, porque eu acho que o tamanho da sua

visão dá o tamanho dos seus objetivos, da sua vontade, Eu

tinha uma visão grande, mas sem saber o que eu seria daí em

frente. Eu estava recomeçando aos 42 anos de idade.

£ como foi esse recomeço?

Eu recomecei praticamente do nada. Eu adquiri uma pequena

agência, que era a SÁ, do Sérgio Lopes e Aloisio Guimarães, que

eram dois caras de atendimento e planejamento. Eu comprei

80% da sociedade deles e fiquei pelo menos com uma sede, uma

estrutura e alguns clientes, um negócio pequeno para recomeçar.

E aí mudamos o nome imediatamente.

Á idéia do novo nome foi sua mesmo?

Foi. O Madia me ajudou {Francisco Madia de Souza, consultor em

marketing). Aliás, a idéia de colocar mais um eme no nome foi dele.

"Põe mais um eme para ficar internacional". Eu gostei e acatei a

idéia, porque dá um aspecto de agência que quer ter alcance global

um dia, que pensa grande, porque pensar grande é importante.

quanto maior seu pensamento, mais próximo você chega lá.

Além disso, você vinha com a experiência

de ter passado anos em uma grande

agência.

Eu fui bastante agressivo no mercado, no

começo, e juntei todos os funcionários na

época e perguntei: o que nós queremos?

Eu posso cometer muitos erros, mas não

os mesmos que cometi em 17 anos nesse

negócio, aqueles eu não vou cometer de

novo. Eu perguntei: o que o cliente sonha em

ter como sua agência? É essa agência que eu quero montar.

E concluímos que era ser feliz e ganhar dinheiro. Nessa

ordem, porque ganhar dinheiro é importante, mas como

conseqüência de um trabalho bem realizado, que vai deixá-lo

satisfeito e feliz. Por isso é que somos a única agência na lista

das 100 melhores agências para trabalhar na lista da revista

da Época. A agência sempre se preocupa com o bem-estar

dos funcionários, tanto que eu sempre digo: o funcionário

pode até errar, o que ele não pode é ser mau caráter. Quando

percebemos a fruta podre, nós logo a cortamos. As pessoas

têm de ser solidárias e trabalhar numa direção só. Queremos

gente motivada. A agência nasceu com esse espírito e cresceu

muito, absurdamente. Dificilmente uma outra agência cresceu

tanto no mercado brasileiro a ponto de, em quatro anos,

assumir a liderança do mercado. São sete anos de liderança.

Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer nessa velocidade.
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Foi nessa época que houve a associação com a Bates?
Foi logo no começo, em 2000; eu vendi um pedaço da agência

para a Bates. Aí aconteceu uma coisa engraçada: a Bates pertencia

à Cordiant, que acabou vendida para o WPE Então, um dia, eu

acordei sócio do WPE Eu fui a Londres, chamado para uma reunião

com o WPP, e disse ao Martin Sorell (CEO do WPP); "Eu dormi

com uma morena e acordei com uma loira. Ela é bonita, mas não

fui eu quem a escolhi". Eu queria saber quais eram os planos deles

para o Brasil. Aqui eles operavam a Young & Rubicam, que vivia

uma fase terrível. Eles queriam que a gente assumisse o controle

da operação da Y&R no Brasil. Nós, então, juntamos as operações.

O que mudou nessa junção?
Eu tinha um sócio na época, o Silvio Mattos, que

saiu em 2005, e eu reassumi a presidência. Trouxe

então o Tomás Lorente, que fez um grande

trabalho durante três anos e também saiu. O

Marcos (Quintela) assumiu a área de operações

e depois como COO, quer dizer, passou a

comandar a agência inteira. O Valter Longo veio

para a área de planejamento junto com o David

Laloum e eles formaram uma dupla incrível. A

Luciana Schwartz, que é uma grande profissional

de mídia., consegui trazer da Almap. Consegui

formar um time de primeiríssima, que fez desses

três anos os nossos melhores anos.

E na criação?
Nós demos uma grande revigorada na criação.

E como você está vendo 2009, com essa crise toda? Você
está preocupado?
Seria irresponsável como presidente da minha empresa dizer que

não estou preocupado. Eu acho que o Brasil, graças a Deus. está

um pouco menos exposto, mas está exposto, porque reflete tudo o

que acontece no mundo. Os nossos parceiros, sofrendo do jeito que

estão, nos prejudicam, porque o Brasil vive muito de exportação

de commodities; a nossa bolsa está lastreada em cima disso. Mas

eu acho que, dentro do cenário mundial; somos um dos poucos

países que vão conseguir ter menos problemas.

E na publicidade?
A gente sente que os clientes retraíram em alguns

setores. As empresas que dependem de eventos

e patrocínios podem ser consideradas dentro

do cenário do investimento menos importantes

para a venda. Essas atividades, digamos, mais

institucionais, sofrem mais o corte de verbas.

O varejo e outros setores mais
diretamente ligados ao consumidor
tiveram aumento de verba?
Em alguns setores sim, houve aumento ou

manutenção de verba, mas eu sinto que é mais

para esse lado mais periférico. Quer dizer, onde

houve necessidade de gerar volume de vendas os

investimentos se mantiveram. A mídia de massa

está sofrendo menos.

apostando num talento jovem, mas que já é um dos grandes

nomes do mercado, que é o Marco Versolato. Ele assumiu a

área de criação com esse mesmo espírito de trabalhar junto,

em equipe, porque eu sou um presidente que delega, que cobra

resultados, mas deixa as pessoas trabalharem. Eu não sou do

estilo de fazer as coisas pelas pessoas, senão eu não precisaria

delas. Se eu pensasse que conseguiria fazer as coisas sozinho seria

o princípio do meu fim. Quem faz a agência são essas pessoas

e eu tenho o grande mérito de liderá-las essas pessoas. Eu sou

um presidente on demand: se precisar, eu opino; de resto, elas

tocam. Isso tem dado muito certo porque tenho uma equipe de

grande personalidade e talento. Estou muito feliz, pois 2008 foi

o melhor dos meus 27 anos de publicitário.

£ qual o conselho que você dá a quem está preocupado
com o futuro profissional?
Em primeiro lugar, o tempo de crise é também o tempo de

oportunidades. Na mesma medida em que devemos nos

preocupar, temos de enxergar oportunidades. Por exemplo,

saber ocupar o espaço deixado pelo concorrente que se retraiu

com medo do futuro. Quem tiver medo já sai em desvantagem.

Depois, o mundo sempre viveu de fluxos e refluxos e sobreviveu.

Por isso, eu não perderia a esperança de enxergar longe. A base

do empreendedor é encarar as oportunidades com otimismo.

Nessas horas é que vemos quem é bom: quem vai se dar

bem é aquele que sabe acreditar em si mesmo e enxerga as

oportunidades que se abrem. B
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