
E N T R E V I S T A

MÍDIA NA
SALA-DE-ESTAR
POR IGOR RIBEIRO

EDITOR-EXECUTIVO

A os 15 anos de vida, a F/Nazca é uma das
maiores empresas de propaganda e comu-
nicação do Brasil. Mas tamanha excelên-

cia não é de hoje. Com pouco mais de um ano,
a agência já indicava sua predestinação. Sua
importância foi balizada desde o início pela
associação imediata à Saatchi&Saatchi, gigante
multinacional ligada à Publicis, e o crescimento
da empresa foi puxado, em seu início, por uma
carteia de clientes de peso, liderada por Skol,
Philco e Banco Nacional (antes da intervenção
estatal). A guinada recebeu o carimbo supremo
do Festival de Cannes de 2001, quando recebeu
o prêmio de Agência do Ano. Tudo isso por
uma singularidade até hoje pouco comum no
meio da propaganda: dois terços da sociedade é
composta por profissionais de mídia.

Loy Barjas e Ivan Marques ergueram a F/
Nazca associados ao diretor de criação Fábio
Fernandes e tiveram, por experiência prévia,
cuidado básico com as respectivas especialida-
des e com a plena integração do mídia às outras
áreas. Tanto Barjas (ex-DPZ e Young&Rubicam)
quanto Marques (ex-MPM/Lintas) atravessaram
os piores momentos para a carreira - "Tinha
época em que mídia ficava na cozinha, quase fora
das agências", lembra Loy -, mas viram o ofício
ganhar respaldo da criação e crescer também
entre o financeiro e o atendimento. O ponto de
equilíbrio que possibilitou o surgimento e a evo-
lução da agência está entre os assuntos que os
dois sócios-diretores da F/Nazca comentaram
em entrevista ao Caderno de Mídia:



CADERNO DE MÍDIA - VOCÊS CONSEGUIRAM CRIAR

UMA EMPRESA QUE DESDE O INÍCIO DÁ DESTAQUE

AO MÍDIA.

Loy Barjas — O primeiro grande movimento

disso quem fez foi o Washington [Olivetto], na

DPZ com o Javier [Llussá Ciuret, diretor de

marketing da Kibon à época e futuro sócio do

publicitário na W/Brasil]. Não tinha nenhum

mídia com ele. Era de fato o cara do negócio com

o cara da criação. Acho que a DPZ que trouxe a

criação para essa posição de comando. Até então

éramos pessoas de origem de atendimento e

negócio que cuidavam da propaganda. Acho que

a DPZ com os três ali trouxe uma notoriedade e

uma importância pra criação que a levou a ter

comando de fato. A própria MPM eram homens

de negócio e outra empresa era de criação. A

Lintas a mesma coisa e por aí vai. Mas a DPZ

que trouxe isso. O Nizan acho foi o segundo [a

valorizar o mídia junto à criação], mas com um

banco [como cliente] por trás, como associado.

O terceiro foi o Marcelo Secco, mas aí foi uma

marca que já existia muito forte e que precisava

ser revigorada. Nós de fato, fomos os primeiros

a fazer com essa composição.

A CRIAÇÃO DA F/NAZCA SE COLOCA MUITO PERTO DO

MÍDIA. ISSO FOI INTENCIONAL DESDE O COMEÇO?

Barjas - Quando a gente começou esse negó-

cio, já era essa configuração. Já seria um pouco

essa visão do que acontece hoje. Com a pulve-

rização das opções de mídia, o diretor de mídia

hoje é insano, de tanto que ele tem de saber.

Mas a gente já tinha essa visão de que isso era

inevitável e que ia acontecer. A importância do

mídia hoje tem outro peso.

COMO ESTÁ A RELAÇÃO DOS MÍDIAS COM AS OUTRAS

ÁREAS, COMO O ATENDIMENTO?

Ivan Marques -- Excelente. A partir do

momento em que temos vivência na área de

mídia, mas [com trânsito] em todas as áreas,

não tem dificuldade. Nem quando a gente era

profissional de mídia, nenhum de nós teve,

nunca, pelo contrário. A gente sempre teve um

bom trânsito com criação, atendimento. Quando

montamos um modelo para as pessoas opera-

rem, é fluxo de informação o tempo todo, com

muita tecnologia, que tem de ter hoje em dia.

Cada vez mais a velocidade e a informação são

determinantes no êxito de um negócio. Nesse

momento em particular, estamos passando por

uma fase interessante. A gente está trazendo

uma nova pessoa para dirigir a área de mídia,

por exemplo. Ela está há 20 dias com a gente, a

Lica Bueno, que era da Giovanni[+DraftFCB], e

estamos encantados com ela, com as perspecti-

vas em termos de crescimento.

QUERIA QUE VOCÊS FIZESSEM UMA PEQUENA COM-

PARAÇÃO DA IMPORTÂNCIA QUE O MÍDIA ADQUI-

RIU NO BRASIL E NO EXTERIOR, ONDE ELE COMEÇOU

A RUMAR PARA FORA DAS AGÊNCIAS. COMO FAZER

UM PARALELO?

Marques — É engraçado, pois foi ficando tão
para trás, tão para trás esse negócio da área de
mídia ficar fora da agência que os pilotos saíram
em uma velocidade estonteante e estão alcan-
çando a gente agora. Eles correram, correram,
correram, chegaram no ponto que a gente está,
ganhando menos dinheiro e com muito mais
trabalho. Então o modelo brasileiro, apesar de
todas as críticas, é um exemplo, porque mostra
de uma forma definitiva que não adianta você
olhar propaganda e comunicação de marca pelo
viés econômico. É muito mais barato comprar
isso [serviços de publicidade e comunicação]
isoladamente do que comprar isso dentro de
uma estrutura só. Só que os problemas começam
a acontecer porque o turn over é altíssimo, o
profissional dessas áreas não tem um vínculo
que um de agência tem. E mais que isso: é a falta
de integração entre as partes. Então o cara de
criação vai receber o briefing de quem? Do clien-
te? Mas não tem ninguém do atendimento, nin-
guém do planejamento, ninguém da mídia para
filtrar isso e deixar algumas bolas quicando na
frente da criação, trazer formatos inovadores,
trazer propostas de oportunidades que estão
surgindo naquele instante. Esse descasamento
fez com que os caras revissem essa forma. As
cabeças de diretores de marketing começaram a
rolar por causa disso, pois não atingiam as metas
que eram propostas. Hoje, diretor de mídia está
trazendo diretor de criação e agência de propa-
ganda está procurando profissional de mídia.
Barjas — É a tal da falácia das Fenícias. Você ter
a tendência não quer dizer que ê a realidade, é só
uma tendência, pode ser ou pode não ser. Tirou
a área que mexia com a gestão do dinheiro deles
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e conseguiu reduzir
drasticamente a receita
das agências de propa-
ganda, só não conse-
guiu tirar a criação. Se
conseguisse teria aca-
bado com o negócio.
Esse negócio da inter-
net ser uma revolução
é modismo, porque o
ser humano não vai
deixar de existir, ele
não vai deixar de ter

suas carências e necessidades. O que muda — e
vai ter muita facilidade para coisas que até
então eram difíceis — é que isso vai gerar uma
mudança de comportamento, não tenha dúvida.
Se observarmos por aí, a marca pode se benefi-
ciar muito para aproveitar essas alterações e
essas mudanças de comportamento. Então você
ouve "a internet vai acabar com o jornal", "a
internet vai acabar com a TV", não vai acabar
nada. Ela vai aumentar as possibilidades. Uma
coisa é você ver a audiência do cara que está
sendo medida pelo people meter, ele tem um "x"
percentual de pessoas e a resposta ali. Isso vai
ter que ser somado com pessoas que estarão no
celular, vendo o mesmo programa em outro
horário, somar com o moleque que está na
internet de madrugada. A programação da TV
não vai ficar obsoleta, ela perde audiência em
um primeiro momento, porque tem que dividir
espaço com outras coisas, mas tudo isso vai ter
que oferecer conteúdo.

O PROCESSO DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA SERÁ MUITO

COMPLICADO.

Marques - Nos Estados Unidos, para você ter
uma idéia, os oito principais anunciantes do
mercado montaram um instituto próprio de
pesquisa para tentar viabilizar uma metodolo-
gia e uma métrica em comum acordo. Cansaram
de levar porrada do Nielsen, dos atritos. Mas
não conseguiram chegar a uma solução. O
cliente está tão perdido e fascinado como a
gente. Está feliz, mas se perguntando "Como é
que eu vou sair dessa?" Por exemplo, o busca-
dor do Google, você tem o AdWords que ê o
ranking que você paga para ter escala de entra-
da. Mas quer dizer que tudo que eu fiz antes

então com essa marca não conta? O cara zerou
a imagem da marca, todo o trabalho de marke-
ting que a pessoa fez? Não é possível, não faz
sentido. A gente não consegue separar o que faz
no mundo real do virtual. O cara está ali em
uma experiência diferente: vendo televisão, no
banheiro lendo a revista, no metrô jogando no
celular, mas é a mesma pessoa e continua com
seus valores, e há uma exigência de se relacio-
nar com ele em todos os ambientes, sabendo
respeitar um território em que você não vai
bem, um território que é estranho e que você
não sabe o que vai acontecer, esperando um
pouco. O Second Life foi isso, todo mundo cor-
reu para lá e todo mundo se arrebentou, uma
baita porcaria. Agora, ao contrário, o You Tube
é um baita de um sucesso, o Google é a empre-
sa de mídia mais importante do mundo, em dez
anos os caras fizeram um negócio que nunca
ninguém na história da humanidade fez, e é
uma coisa absolutamente merecida.

SUSTENTABILIDADE É OUTRO ASSUNTO EM VOGA. COMO
A F/NAZCA TRABALHA CAMPANHAS NESSE SENTIDO?
Marques - A gente tem coisas que são direta-
mente ligadas a isso, campanhas voluntárias
nossas. Por exemplo, para a SOS Mata Atlântica
com "Faça xixi no banho", uma ação efetiva em
que se faz uma economia de água enorme e é
lúdico pra caramba. Pegou no mundo inteiro.
Há clientes que se preocupam com isso e
pedem nossa colaboração no sentido de orien-
tar melhor algumas decisões. Lá fora a Saatchi
leva isso de uma forma tão radical, pois lá a
coisa é bem mais sensível do que para nós. Eles
têm uma empresa, a Saatchi & Saatchi S, e
contrataram o Adam Werbach, um dos maio-
res conhecedores desta área, ex-presidente do
Greenpeace, e ele transformou a visão: "Temos
que mostrar para eles o que a empresa ganha
com isso". A partir daí começou a montar um
modelo em que a questão ambiental serve à
realidade da empresa, demonstra que terá
ganhos com isso. O exemplo mais dramático
que eles têm é o Wal Mart, mostraram o quan-
to ele poluía o mundo por meio de sua cadeia
de produção e fornecedores. Aí o Wal Mart
disse: "Tudo bem, vou certificar todos os
meus fornecedores e se eles não seguirem
algumas exigências, como economia de energia
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e material reciclado, eles não vão nos vender".
Tem vários outros exemplos.

MAS APESAR DISSO A I N D A NÃO PESA UM INDIVI-
DUALISMO FORTE NESSAS QUESTÕES?
Barjas - Tem essa tendência. Ao invés de resolver
a questão do trânsito, a gente facilita a entrada de
mais carro. Ao invés de ampliar a calçada e difi-
cultar para o automóvel, ampliam as faixas.
Quanto mais você abre pro carro, mais a indústria
fabrica, mais carro você vai ter. E menos calçadas.
Se o Serra pegasse essa marginal do Tietê e fizes-
se o maior parque da América Latina — e dá pra
fazer, pegar o que o Burle Marx fez no aterro do
flamengo — você vai melhorar o lazer, o ar, colo-
cando pessoas na rua, tirando o carro... Construindo
condições de as pessoas se movimentarem sem
poluir. Investir no cidadão e parar de investir em
máquina. A gente é escravo do carro.
Marques - Quem tem interesse no alargamento
da pista? Não é só o cara que tem seu carrinho e

quer dirigir. Tem a indústria automobilística que
quer vender mais carro. E quanto mais carro
vende, mais alargamento precisa, porque não
cabe. Agora, se você pensar no cidadão e no meio
de transporte mais adequado para eles, quer no
sentido de velocidade e segurança, quer no sen-
tido de custo, talvez não seja alargar a margi-
nal. Só que ninguém se propõe a essa discussão,
porque o foco do governo não é o cidadão con-
tribuinte, são os interesses que estão por trás.

E COMO ADEQUAR ISSO?

Barjas — Vai ser difícil resolver. Porque não tem
um princípio, não tem um programa. Você tem
ações muito pontuais, para responder a alguns
segmentos da sociedade, com alguma graninha da
iniciativa privada. Se o sistema educacional fosse
muito avançado como em qualquer país de primei-
ro mundo... Já estão revendo o sistema de ensino
dos caras para essa nova realidade [tecnológica].
Esse jeitão de ensinar as crianças, de preparar o
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cidadão já tem que ser
diferente, porque a rea-
lidade é diferente. Aqui
a gente não sabe ensi-
nar nem o bê-a-bá. Não
temos nem programa
para isso.

ENTÃO, NÃO TEM PERS-

PECTIVA?

Marques - Sempre de-
fendi uma linha de ra-
ciocínio que é assim:

se você fez o Plano Real para a economia,
devia fazer o Plano Real para a educação.
Tinha que ter o mesmo grau de compro-
metimento e de seriedade na gestão.
Independentemente de quem está no
poder, no Poder Executivo ou no Le-
gislativo, você tinha que ter o mesmo
impacto na sociedade. A inflação não vai
voltar mais. Acabou. De certa forma,
tinha que ser feita a mesma coisa na
educação e depois até na questão da
segurança pública. Primeiro na educação.
Porque se você fizer na educação já vai
reduzir pra caramba o índice de jovens
que se dispõem à criminalidade porque
não têm alternativa. E depois que fizer
essa contenção, aí vamos então nos caras
que já estão no nível de periculosidade
efetiva. Mas são planos de reformulação
no nível de comprometimento do Plano
Real na economia. Tem que ter o órgão
centralizador que controla as regras e
que dá as normatizações. A sociedade
está farta de ser exposta ao nível de vio-
lência em que a gente é exposto aqui.
Virou um lugar-comum, banalizou.
Barjas — A gente já está naquele nível
do cinismo total. Já está quase aceitan-
do a corrupção como traço de persona-
lidade do brasileiro.

TEM TOUR NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO, NA

ROCINHA, NA MANGUEIRA. VAI NA AGÊNCIA DE

TURISMO E PAGA PARA CONHECER A FAVELA.

Barjas - Como se fosse uma coisa pito-

resca. Um traço cultural do brasileiro é ser

pobre. E uma característica.

Marques — As pessoas ganham dinheiro com

a violência, é um setor econômico muito gran-

de e está cada vez mais complicado mexer com

ele. Porque são interesses internacionais. Você

pega tráfico de armas por exemplo, esse é um

negócio escabroso. Empresas de segurança,

empresas de carro forte, empresas de carro

blindado... Como é que você vai desfazer esse

pacto instalado impunemente?

Barjas — O mercado de cocaína dizem que

movimenta 8o bilhões [de dólares anualmente

no mundo, segundo a ONU — no Brasil seriam

S bilhões]. Evidente que esse não é um assunto

de morro, que não tem nada a ver com morro,

com favelado. Você não vai resolver isso

matando bandido. Um mercado como esse não

se ganha matando. Então a saída é o controle

do Estado e a regulamentação disso. O viciado

é uma ponta, ele tem que ser conscientizado

depois, como nós. Eu parei de fumar. Fumei

por uns 40 anos. Parei assim, como um alcoó-

latra. O viciado você vai resolver lá na ponta.

Agora você tem que controlar essa boca, tirar

da mão da informalidade para saber do que se

trata, como é que você vai lidar com isso.

Matando bandido não vai resolver.

GOSTARIA QUE VOCÊS FIZESSEM UM PANORAMA PARA

2010. O QUE ESPERAM DO MERCADO E DA F/NAZCA?

Barjas — Ano que vem é Copa do Mundo. A

gente sempre espera crescer no mínimo uns

30%, 40% [risos]. A F/Nazca tem uma curva

ascendente que ficou menos acentuada, mas

hoje a gente tem um crescimento constante.

Em época de Copa do Mundo, cresce um pouco

mais. Não tanto quanto eu estou falando, mas

a gente espera crescer. O mercado como um

todo também. Há um otimismo. A gente está

tão sofisticado que estamos baixando o dólar

na Bolsa de Valores, emprestando dinheiro

para o FMI. Isso gera uma perspectiva de cres-

cimento que inevitavelmente vem.

Marques — Alguns economistas estão proje-

tando o crescimento do Brasil para o ano que

vem em 7%, que é o que a China vai crescer

este ano. No primeiro ano pós-crise, a China

já estoura a boca do balão e o Brasil vai ficar

em 3%, 4%, o que é um baita índice. Se for

mesmo 7%, nossa, aí é muita coisa. É um

crescimento estupendo. 
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