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No primeiro ano do governo Lula, 2003,
a Matisse, uma pequena agência de
publicidade de Campinas, cidade do
interior de São Paulo, surpreendeu o
mercado ao levar um terço da verba de
R$ 150 milhões da conta institucional da
Presidência da República, deixando para
trás na concorrência pública diversas das
principais agências brasileiras. A vitória
da Matisse deveu-se ao publicitário
Paulo de Tarso da Cunha Santos, que
na época acabara de se tornar sócio da
agência. Profissional experiente, com
passagem por grandes agências de São
Paulo, Paulo de Tarso ficou famoso como
o marqueteiro das campanhas eleitorais
para presidente de Lula em 1989 e 1994.
Por causa disso, a especulação de que
houve tráfico de influência na conquista
da conta só cresceu, alimentada ainda
pelo fato de que este ano a Matisse

novamente ficou com um terço do bolo
publicitário da Secretaria da Comunicação
(Secom), que é responsável pela imagem do
governo federal. Ele nega as especulações
e atribui as vitórias na Secom aos seus
conhecimentos de comunicação pública,
área que, faz questão de frisar, é sua
especialidade. Com uma longa experiência
em marketing político, já fez campanhas
eleitorais tanto para petistas quanto para
tucanos. O nome de Paulo de Tarso também
já esteve envolvido em episódios nebulosos
da política recente, por causa de sua
amizade com o lobista Kalil Bittar e de uma
suposta ligação com o sempre encrencado
banqueiro Daniel Dantas. Nesta entrevista,
ele se abre sobre esses fatos polêmicos
e fala de sua trajetória profissional e de
seus planos à frente da Matisse. E, claro,
da sua especialidade: comunicação pública
enquanto estratégia de poder.
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Você é conhecido por episódios ligados à política, mas quem

é o Paulo de Tarso publicitário, que ficou famoso como o

marqueteiro do Lula?

Eu trabalho em agência desde os 17 anos. Eu fiz 18 anos dentro da

Almap...

Começou na Almap?

Na Almap, Comecei no QI, "quem indica". Meu pai (Paulo de Tarso

Santos, ministro da Educação do governo João Goulart) era amigo do

Jorge Morais Dantas, da construtora Moraes Dantas, cliente da Almap.

Ele conseguiu urn estágio para mim lá e eu iniciei meu trabalho como

redator na criação com grandes mestres. De lá para cá trabalhei em 14

agências no total, como redator e diretor de criação, cheguei a trabalhai'

em muitas agendas e nunca fui mandado embora.

Quem foram seus grandes mestres?

Serginho de Oliveira, o Palharcs, Sérgio Graciotd,

Carlínhos Vagner, Arapuã, Ciro Pelicano, um grande

diretor de criação, "Gibinha" Gilberto dos Reis, eu

era um "rato" de agência.

Em quais agências mais você trabalhou?

Na antiga MPM; na McCann; trabalhei na Salem

duas vezes; trabalhei na Novo Ciclo, que tinha a

conta da Caloi, trabalhei na Norton... Ah, esqueci de

falar do Laerte. que foi meu mestre...

Quem?

Laerte Agnelli, que c pai do Jarbas, que hoje tem a MatosGrcy Trabalhei

com aquela que foi a primeira geração formada dentro das agências,

porque quando eu comecei só tinha sido jornalista ou outra função. Tinha

um grande cara na Alrnap, Boris Flechter, que era redator de programas

de circo, para você ter uma idéia. E o Alex tinha vindo do Mappin. Eu fui

um dos primeiros a se formar dentro de urna agência.

Você morou no Chile, para onde sua família foi exilada

após o golpe de 1964. Você chegou a trabalhar ou estudar

publicidade lá?

Fiquei no Chile até 1971, mas nunca estudei propaganda nem lá nem aqui.

Quando eu voltei para o Brasil meu pai disse: "Você tem que trabalhar",

c eu pensei que propaganda era um lugar onde se podia trabalhar com o

cabelo comprido (risos) e foi essa a razão principal que me fez decidir

De qual campanha memorável você participou?

De várias, por exemplo, participei, junto com o Paulinho Almeida, da

campanha "Mais do que pneu, pneu com aço, pncuaço" que fez bastante

sucesso nos anos 70.

Quem era o cliente?

A Goodyear. Fiz também um comercial para a Nossa Caixa, que agora,

por acaso, é cliente da Matisse: 'A única garantida por dois governos",

que foi um slogan que ficou dez anos no ar. até o Collor se encarregar de

desmoralizá-lo. Fiz Ducal, que entrou no primeiro Armário de Criação,

"a maior butique do Brasil", esse tema é meu com o Clovis Calia.

Você acha que não foi mais fundo na carreira por causa da

política?

É, porque isso c uma coisa que nasceu comigo. E eu fui educado numa

democracia-, num momento em que o Brasil vivia

uma ditadura muito brava. Morava em outro país.

o Chile, que era democrático há 150 anos. Lá tinha

uma discussão política de altíssimo padrão, dentro

da minha escola, do primário, do colegial. Então isso

íéz parte da minha formação. Dentro de casa, eu

convivi com grandes intelectuais. Meu pai era amigo

do Celso Furtado, do Antônio Callado. Dom Helder

Câmara, gente mais ou menos desse perfil, do Paulo

Freire, padrinho do meu filho, gente com o perfil mais

alto da intelectualidade na época. É contraditório: ser

arrancado da sua realidade, da sua família, do seio

profissional, mas para nós, filhos, foi um privilégio

poder sair do Brasil naquela época.

E como você acabou no PT e se tornou um marqueteiro do Lula?

Aconteceu o seguinte: o fim dos anos 70 foi a época de lutar

contra a ditadura, pelas liberdades democráticas etc. O próprio

Clube de Criação fazia campanhas pela anistia, existia toda uma

movimentação entre nós, publicitários. Em 1982 teve a primeira

eleição direta para governador. Meu pai me apresentou para o

Vlontoro (Franco Montoro, eleito governador de São Paulo

naquele ano). Já na primeira reunião, a gente foi aprofundando

as estratégias, os caminhos de comunicação que nós poderíamos

fazer e ali nós fizemos um trabalho que foi histórico. Nós

praticamente derrubamos a Lei Falcão, que para quem não viveu

aquela época era uma lei que só permitia mostrar o currículo c
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a foto do candidato na campanha. Nós preparamos um discurso

contundente que saiu em Iodas as primeiras páginas dos jornais.

Aquilo acabou com a Lei Falcão. Foi muito bonito, caducou uma

lei que era ilegítima. E nós ganhamos a eleição. Demos uma surra

no PT inclusive. Foi muito legal e ali eu já falei que queria ser

publicitário, mas ter essa inserção na sociedade, não quero fazer

só comercial de iogurte. Depois disso eu fui fazer a campanha para

prefeito do Fernando Henrique. Na campanha eu me decepcionei

muito com algumas coisas que eu vi no PMDB. Fiquei muito

chateado porque aquele não era o PMDB do doutor Ulisses, nào

era o PMDB do próprio Fernando Henrique. Aí, eu fui para o PT

e fiz a minha primeira campanha do Suplicy para governador. Foi

aquela em que ele perdeu o eixo frisos). E a partir daí eu comecei

a trabalhar para o PT. Tudo isso sem ganhar

um centavo.

Você é o autor do "Lulalá"?

Sou. Mas existe uma controvérsia com relação a isso porque na época ficou

a dúvida se a expressão era minha ou do Carlito Maia. Pode ter havido uma

coincidência porque isso é comum cm criação, às vezes você pensa uma coisa

que outra pessoa pensa parecido, mas eu levei um pau outro dia na internet

de um jornalista dizendo que eu estava querendo me apropriar da expressão,

O Jato é que eu criei a expressão Lulalá e o jingle, feito cm parceria com o

Hillon Acioli. O Hilton fez a música e 90% da letra. Eu só dei palpite na letra.

Foi ele quem descobriu a força musical da expressão Lulalá; eu nem linha

noção da força dessa expressão e nós nunca conversamos com o Garlito, não

tivemos nenhum encontro. Eu a criei em Cajamar, num seminário do PL E

ai, quando eu fui conversar com o Hilton sobre o jingle, e ele, como músico,

teve a sensibilidade c ligou para mim às três da manhã: 'Paulinho, o negócio

que é do cacete é o tal do Lulalá'. Foi uma coisa que

nunca imaginei que teria a repercussão que teve.

Ai, em 1989, teve a famosa eleição Collor

versus Lula...

Fui chamado especificamente para fazer essa

campanha. Existia um comitê que funcionava

na Rua Aurora, num lugar horroroso do centro

de São Paulo. Era o pessoal da Frente Brasil

Popular, o PSB. PC do B etc. Aí o Wladimir

Pomar, coordenador do comitê, me chamou

para assumir a comunicação da campanha.

Naquela campanha surgiu a Rede Povo. Veja

bem, estamos falando da época da infância do

marketing político no Brasil. E eu acho que a Rede

Povo marcou a passagem para a adolescência do

marketing político. Em 1989 mostramos que a televisão podia fazer

a diferença na eleição.

Foi a esquerda que aprendeu a se profissionalizar com a

mídia de massa ou todos os políticos?

Eu prefiro progressista do que esquerda. Acho que a gente

surpreendeu o lado de lá. Tínhamos um approach que vinha da

campanha "Experimente Suplicy", que foi criada pelo Chico

Malfitani e Carlito Maía, que já tinha um quê de irreverência, de

tratar a política corno uma reflexão de humor. Isso nasceu no PT, no

"Experimente Suplicy". A Rede Povo foi um achado: com apenas

4% de intenção de voto no começo da campanha, fomos para o

segundo turno e chegamos a 42%.

Depois você trabalhou na campanha de 1994?

Depois daquela eleição voltei para o mercado

publicitário. O Raul me recebeu de volta na Denison

e eu fiquei trabalhando com ele um tempo, numa

condição boa porque eu precisava ganhar minha

vida, pagar o leitinho dos meus filhos. Depois fui

ser diretor de criação da Delta, que tinha a conta

do Banespa. Ali nós fizemos um trabalho bastante

significativo, ganhamos visibilidade, a campanha da

poupança :Lembre-se de você, deposite já'. Aí eu fui

convidado de novo, pela coordenação do PT, para

fazer a campanha de 94. A Delta era uma agência

que tinha uma ligação muito forte com o Quércia,

situação estranha, que eu tinha certeza que nào daria futuro. Eu resolvi

arriscar, o Lula estava bem, com 40% das intenções de voto. De repente

ele ganhava, podia ser uma oportunidade importante para minha

carreira, e eu, como sou apaixonado por isso, resolvi aceitar.

Qual era o mote da campanha?

A campanha era 'Lula Brasil muda já. to te esperando Lulalá' era uma marca

bonita com a bandeira brasileira. E aí a gente foi para essa eleição, muito

difícil de trabalho, muito complicada, porque o real realmente dominou o

imaginário popular e com toda razão, né? Eu vejo assim que os progressistas

nunca tiveram a estabilidade econômica como um valor, o valor sempre foi a

igualdade e o fato verdadeiro é que o povo queria a estabilidade econômica.

Então ali era uma eleição antipovo, onde nós estávamos contra o povo, era



"inganhável", não tinha possibilidade, desculpa o neologismo "inganhávcl"

frisas), mas ela era. impossível de ser vencida do ponto de vista técnico, não

tinha possibilidade. Foi a primeira que eu fiz já como assalariado.

Bom, aí aquela campanha não foi nem para o segundo

turno.

Não, não foi. Nós chegamos a 25%, que era o teto do PT, aí crescemos

mais 3% c criou-se aquela expectativa "vai não vai", mas no fim ficamos

nos 28% e para chegar ao segundo turno teria que ser no mínimo 31%.

Nào deu, mas eu vivi experiências muito interessantes, coisas incríveis. Eu

vi numa pesquisa qualitativa uma mulher discutindo com uma pé lista que

argumentava com ela que o Plano Real era eleitoreiro. como o Plano Gollor.

E a moça, que era despolitizada, se defendendo, dizendo que a gente tem

de acreditar, quando caiu em si que ela podia estar

errada, que a outra tinha razão e que o plano podia ser

eleitoreiro, ela desandou a chorar desesperadamente

c naquele dia eu falei: nós estamos numa enrascada,

porque estamos tirando a esperança das pessoas.

Terminada a campanha, o que você fez?

Eu tive problemas para me recolocar, porque fiquei

muito marcado, muito "queimado" como petista.
:A

Estigmatizado...

Exatamente, então eu não conseguia me recolocar.

Eu fiz um pouco de free lanccr com o Hugo Correia,

porque a, Delta de fato fechou, como era esperado, e o

Enio Mainardi me chamou para atender o Banespa.

E eu fiquei com o Mainardi até a eleição Pitta versus

Erundina. quando o Celso Loducca foi convidado

para fazer a campanha da Erundina e me chamou para dar um suporte

para ele. E aí eu tomei a decisão de me especializar na área pública,

trabalhar com comunicação pública. A partir dali eu percebi que esse

negócio de duble de redator de mercado e redator na área de opinião

pública não estava dando certo.

Daí você voltou para a política?

Eu fui trabalhar com o Celso c a única condição que coloquei era que

quando acabasse a eleição eu continuaria na agência. Eu não queria mais

trabalhar na base do "faz e cai fora". Fiquei com ele quatro anos e pouco.

A gente trabalhou a eleição da Erundina e, no Paraná, a do Jaime Lerncr.

Eu cuidava do que. na época estava muito na moda. as tais institucionais.

que eram os departamentos responsáveis pela prospecçào de contas

políticas nas agências. E eu cuidava dentro da Loducca Institucional.

Chegou a atender contas de governo na Loducca?

Atendemos o governo de São Paulo, a Sabesp e o governo do Paraná.

E o governo FHC, como você foi parar lá?

Nesse meio tempo eu fui convidado pelo presidente Férnando Henrique

Cardoso para dar uma assessoria pessoal para ele. nos moldes do que faz

o João Santana hoje com o Lula. Então, o presidente me chamou por

meio do senador Artur Virgílio. Eu comecei a trabalhar com ele em 2000.

tinha acabado de passar a crise cambial, ele estava vivendo um momento

muito difícil de avaliação e me chamou para uma assessoria pessoal. Fiquei

dois anos trabalhando com ele, com muita honra por

sinal. Foi quando lançamos vários programas que

depois o Lula juntou no Bolsa-Família, como o Bolsa-

Alimentação. E aí nós tivemos pela frente a crise do

apagào, que também trabalhei com o presidente,

direto com ele, trabalhando a estratégia para enfrentar

a crise do apagão.

Você era contratado pelo PSDB e não pela

Secom?

Exatamente, eu dava uma assessoria pessoal ao

presidente, acabei ficando bastante amigo do

deputado José Aníbal, que era presidente do PSDB.

e de várias pessoas do partido. Eu fazia os os programas

eleitorais, fazia os comerciais eleitorais, horário

gratuito que existe fora de eleição, toda a estratégia do

partido, tudo isso estava sob meus cuidados. Depois,

eu tentei uma associação, comecei a procurar um sócio, porque nesse

meio do caminho houve um desentendimento com o Celso, que não

vem ao caso a gente colocar aqui, que é um desentendimento societário

normal, c eu acabei saindo e montei a minha consultoria para atender o

PSDB sozinho. Aí, nós começamos a trabalhar, a montar as estratégias, a

ver orçamentos da eleição nesse escritório de consultoria, mas já tinha na

minha cabeça a idéia de montai; de fazer uma agencia de publicidade.

Eu percebi que era muito difícil fazer uma associação com o negócio

já existente, você chegar num grande negócio c fazer uma associação,

porque você mexia com muitas vaidades, muitas dificuldades, era muito

difícil fazer uma associação. Então fui procurar um player pequeno e aí

um amigo em comum me apresentou para a Matisse.
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Esse amigo comum era o Kalil Bittar?

E. exatamente.

O Kalil é filho dojacob Bittar (ex-prefeito de Campinas).

Por isso essa ligação com Campinas?

Isso. Aí me apresentou para o pessoal da Matisse, em

Campinas, e eles me ofereceram a metade du negócio de

graça. K, eu disse que não era lobista, que não trabalhava com

lobby, eu fazia propostas e realmente não tinha tido nenhum

contato cm Brasília com ninguém. Mas trabalho sério, sou

meio especialista em trabalhar em projetos de concorrência

pública e devo isso um pouco ao Celso,

às concorrências das quais já tínhamos

participado. Ai o Madureira ganhou o

campeonato, que foi a conta da Secom...

Em que ano foi?

Em 2003.

Foi no primeiro ano do governo Lula?

Isso. Eu jurava por Deus que nós não iríamos

ganhar e a razão disso c que eu achava que o Duda

Mendonça exercia uma hegemonia tal no governo

que ele não ia permitir que a gente entrasse ou ia

fazer séria oposição, porque eu poderia participar

de uma conta ou outra, subalterno, mas não da

Secom, que é o coração do negócio.

A Matisse era uma agência inexpressiva. Quer dizer, você

era um nome conhecido, mas a agência, a sua retaguarda,

não era, e você concorreu com pesos pesados.

Concorri. Mas acho que nós investimos na proposta, fizemos a

proposta de uma maneira que ela foi quase imbatível, com pesquisas.

o conhecimento da minha equipe, de conjuntura, de fazer uma

proposta acima de todas as agências.

Quando você chegou na Matisse você trouxe gente consigo?

Trouxe. Meu escritório de consultoria estava montado, com equipes,

pesquisadores e tudo. A minha condição de ganhar aquilo era total,

era pelo que tinha trabalhado a minha vida toda

e pelo que eu conheço de comunicação na área

pública. Fazer uma proposta para competir com

a rninha não era para qualquer um. O cara tinha

que ser muito, muito bom. Tanto é o fato que nós

estamos lá até agora, nós ganhamos novamente

porque a gente trabalha no dia-a-dia, leva a

comunicação pública a sério, leva essa idéia da

comunicação no setor público a sério.

Mas o fato é que como você tinha

trabalhado com o Lula você era do time do

Lula, logo pareceu um presente que você

ganhou pelo passado.

Eu acho essa relação natural, mas tentaram me desqualificar como

aventureiro.

E, a imagem que passou na época era essa.

Foi um pouco isso porque como eu nào me expunha à mídia, quando

apareço já ganhando o campeonato a impressão que dá é que havia

um quê de aventureirisrno.

Mas a que você atribui a vitória?

Só posso atribuir à nossa proposta; nós fizemos pesquisa. Ibope...

Quais campanhas você criou pela

Matisse?

O lançamento do PAC fomos nós que fizemos.

A regionalização, o lançamento do microcrédito,

Nós fizemos essa última campanha de Natal, a

da confiança no Brasil. Há várias campanhas

de rotina c várias campanhas estratégicas. Por

exemplo, o lançamento do PAC era estratégico c

fomos nós que fizemos. Enfim, toda estratégia de

prestação de contas ativamente com a Secom.

Em campanhas políticas você não trabalhou mais?

Não. Quando eu percebi que nós tínhamos condições de ter uma

agência de publicidade competitiva no mercado, eu desisti de fazer

"eleição. Primeiro teve a crise de 2006, com a história do Marcos Valério,

c a gente passou por ela balido, talvez não devesse ter passado.

Você chegou a trabalhar com o Daniel Dantas?

A Veja resolveu pegar no meu pé. Nem sei quem. é esse cara,

rnas eu estava falando que na crise de 2006 a barra pesou demais

com essa história do Marcos Valério c achei que a gente estava
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muito sem defesa. Esse cara promoveu um dano à nossa indústria,

tudo o que o Washington Olivctto, Jacques Lewkowics, o Luiz

Lara, o Roberto Duailibi, o Petit, o Giacometti, pessoas da mais

alta responsabilidade levaram anos para construir, esse cidadão

destruiu em 35 ou 40 dias, sendo que sequer publicitário ele c, cie

é engenheiro. Então eu senti que a defesa nossa estava muito frágil

e que a indústria não estava se apresentando para se defender,

talvez até por não ter condições. Aí foi que nós encomendamos,

numa conversa com o José Eduardo Cardozo, para ele desenvolver

um projeto de lei que regulamentasse tudo, por mim e pelo Bob

Vieira da Costa, que é um projeto que está tramitando agora e

que vai regulamentar tudo. E aí percebi que

nós tínhamos que batalhar para recuperar a

credibilidade, e é por isso que resolvi me dedicar

à Matísse, para que a gente consiga, cada um

no seu lugarzinho, recuperar a credibilidade do

mercado. A indústria dos meios de comunicação

é uma das melhores do mundo, nós não podemos

ser enxovalhados desse jeito e muito menos os

marqueteiros políticos, porque a democracia

deve muito a cies. Não existe democracia sem

marketing e sem financiamento de campanha.

E quais são as linhas principais desse seu

projeto?

A gente retirou do escopo as pesquisas e as

promoções, abrimos os contratos de internet para

as licitações especiais c definimos os parâmetros de

concorrência.

contratos de relações públicas, de internet, de eventos, coisas que a

gente não linha controle do dinheiro. Nós fazíamos só publicidade, só

planejamento, só comunicação. Para nós, isso é muito melhor, tudo

isso dá transparência para a nossa atuação, nós não temos nenhum

interesse em ser "gato", intermediário de ninguém.

Porque agência é muito usada para lavar dinheiro...

Isso não é um fenômeno novo. Se quiser estudar recomendo um livro

chamado 1964. a anatomia de um golpe., do Richard Dryfuss. Ele mostra

como as agências foram instrumentalizadas em 1964.

Como é que a Matisse está hoje em relação

à esfera pública?

A Matisse está sustentada, com a graça de Deus

ela tem a Secom. CDHU, tem a Nossa Caixa.

Alphavillc, são contas atuantes no momento. E

estamos seguindo trabalhando para ver se este ano

conseguimos nos livrar do estigma de agência do

PT. Embora nós não tenhamos nenhuma vergonha

de trabalhar para o PT. como não temos vergonha

de trabalhar para o PSDB.

Do governo do Estado você atende..?

A CDHU e a Nossa Caixa, do federal, o Banco do

Braál.

Mas a grande conta da Matísse é a Secom?

E, a maior conta nossa é essa.

Quem apresentou esse projeto?

O deputado José Eduardo Cardozo (PT/SP). Só foi iniciativa nossa as

primeiras idéias.

O objetivo é dar mais transparência?

Total transparência. Criou-se o envelope apócrifo, onde os julgadores

não sabem quem estão julgando. Houve uma série de providências

para dar legitimidade c credibilidade a quem trabalha nessa área. Isso

está resolvido e já está sendo praticado, embora a lei não tenha sido

aprovada ainda, mas já está funcionando. As estatais já estão adotando

o envelope apócrifo. E mais importante: não tem contrato pendurado

com tudo, ou seja, nós, agências, não somos mais repassadores de

Mas vocês têm quantas contas privadas e

públicas, como é que está essa relação?

A nossa relação ainda é maior nas contas públicas. Nós temos 25%

de contas privadas contra 75% de contas públicas. Mas o que eu

quero mostrar é que somos especializados em grandes estratégias, cm

enfrentar grandes crises e que essas estratégias podem ser aproveitadas

tanto para o mercado quanto para a área pública, porque no fim a

disputa pelo poder é o centro de tudo, quando você disputa mercado

por um ponto de share of market você está disputando poder.

Mas a sua especialidade é conta pública?

Aminha especialidade é estratégia de poder, trabalhar com comunicação

voltada para essa estratégia. Conta pública é onde isso tem tido mais



espaço, onde isso é mais premente e necessita de resultados mais

rápidos, porque a Secom c uma conta que a gente põe a campanha no

ar c o resultado sai no mês seguinte. Na área pública você tem que ter

velocidade, credibilidade c rapidez.

O resultado sai rápido?

Sai na forma de avaliação do presidente, sai nos comentários da mídia,

tern uma serie de maneiras de você mensurar o resultado de um

trabalho que c imediato, acontece imediatamente. E essa estratégia de

poder na iniciativa privada seria a conquista de sharc.

inovação, a inovação se tornou um valor. Ela em si não é um valor.

Ela é um valor como bem aplicado, como a tradição em si tampouco

é um valor. Então eu gostaria de posicionar a minha agência com

forte reflexão sobre o planejamento estratégico c na criação, mas

com forte pensamento estratégico.

Você ficou famoso como marqueteiro. Ano que vem tem

eleição, e aí? Você vai voltar para o marketing político

ou não?

Eu fiz 36 eleições, mas a minha tendência para a próxima c não fazer.

É o que se chama de estratégia de

marketing?

Exatamente. E o que eu tenho visto é que o mercado

está muito prejudicado, e não só por conta da crise,

não só por isso, mas pela "juniorização" que vem

acontecendo de uns cinco, seis anos para cá.

For que juniorização?

Eu acho que por questões de custo, de gestão de

empresas muito grandes, o empresariado está

optando por um turn over inadequado e que

se torna sem condições de "interlocutor" com

grandes projetos internacionais de marketing

global, a interlocução entre as agências e os

clientes caiu de perfil.

Essa juniorização seria na área de

comunicação tanto das empresas quanto

das agências?

Não fazer?

Não. Por conta do desgaste que os marqucteiros

políticos sofreram em 2006. Eu, corno colega,

não quero estigmatizar ninguém, mas não estou

a fim de trabalhar com grupos políticos que não

conheço, ser contratado de última hora. Não

quero ter nenhum tipo de ruído na minha vida,

tenho grande respeito por mini, pela história do

meu pai, pela minha família. Eu realmente não

estou disposto a arriscar mais do que já sofri, do

ponto de vista pessoal, no que se refere a minha

reputação. Já está bom, não quero mais, já é o

suficiente. Então prefiro me dedicar à Matisse,

desenvolver a agência e fazer dela uma agência

séria, forte, de pensamento, que ajude, que não

faça propaganda irrelevante. Eu acho que 90%

do que você vê de comunicação hoje c irrelevante,

sai do ar c o produto não ganha nada. não fica

nada com ninguém. Mas a minha idéia é não

Basicamente nas agências, nas empresas acontece menos, mas eu acho

que as agências já não têm a interlocução que elas tinham no passado.

Na verdade essa juniorização não deve ser condenada em si, ela deve

ser condenada como prática, mas a renovação sempre haverá.

Só que o turn over está muito acelerado...

Exatamente, você não pode condenar que os jovens cheguem lá

em cima, porque você tem que mesclar experiência com vontade,

com novidade, com atualização, porque senão todo mundo fica

inventando a roda o dia inteiro, campanha que já foi feita nos anos

70 tem menino hoje achando que fez. Eu vejo campanha repetida

aí, porque até hoje a tradição é abandonada em detrimento da

fazer eleição. Agora vou bancar um político: jurar por Deus que

não vou fazer, eu não posso.

E os projetos e planos para a Matísse? Vocês tem crescido

quanto em média?

Eu prefiro nem falar. A gente cresceu tanto que não quero chamar a

atenção dos tubarões do mercado.

(risos) Mas vai acabar acontecendo...

Essa entrevista já é um passo para romper um pouco o que tinha me

proposto como estratégia de poder para mim mesmo. Mas agora,

saindo do off, a gente cresceu bastante, quase 100%.
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