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Roberto Justus está pronto para estrelar a terceira e última edição do reality show O aprendiz, em 
agosto, na TV Record. Mas é por trás das câmeras que o publicitário lidera o Ibope. Segundo 
ranking do instituto de pesquisas (mais especificamente do Ibope Monitor), a agência comandada 
por ele é a que mais fatura no Brasil e os números não param de crescer. A Young & Rubicam 
fechou o ano passado com o faturamento de R$ 2,88 bilhões, alta de 45% em relação aos R$ 1,99 
bilhão obtidos em 2004. A segunda colocada em 2005 foi a McCann-Erickson, agência da Coca-
Cola, que chegou a R$ 1,016 bilhão. Como a Y&R ganha tanto? Em seu portfólio de 20 clientes 
encontra-se o maior anunciante do país, as Casas Bahia. Somente para a rede de varejo, são 
produzidos 2 mil comerciais por ano. Mas há outros nomes de peso na carteira da agência, como 
Texaco, Telefônica, TAM e Pfizer. Justus também acumula o cargo de CEO do grupo Newcomm, 
que engloba a Y&R e faz parte de um dos gigantes mundiais da comunicação, a WPP. Em 
entrevista exclusiva ao Jornal do Brasil, ele conta que agora o plano é levar a Y&R a ser 
reconhecida não apenas pelo poderio do cofre, mas também pelo potencial criativo.  
 
- O sr. é um dos mais conhecidos publicitários fora do segmento em que atua. A visibilidade 
proporcionada pelo programa O aprendiz, por exemplo, ajuda nos negócios?  
 
- Depende da situação, mas acredito que não. Ninguém contrata uma agência de publicidade 
simplesmente por causa de um programa de TV e, sim, por talento, trabalho e competência. É 
claro que, em um primeiro contato, ser conhecido do público pode até ajudar na aproximação, na 
rede de contatos, mas em relação aos negócios, não. Minha agência já era a primeira do ranking 
do Ibope Monitor bem antes de eu fazer O aprendiz.  
 
- Em que medida as Casas Bahia são responsáveis pela primeira colocação da Young & Rubicam 
entre as agências?  
 
- Obviamente é um cliente muito importante, porque o ranking usa como critério o investimento 
feito em mídia a cada ano. E as Casas Bahia são o maior anunciante do Brasil. Elas correspondem 
a 40% do nosso faturamento.  
 
- É possível fazer comunicação criativa para o varejo?  
 
- É sempre muito difícil porque o varejo exige uma demanda de comerciais grande e tem pouco 
espaço para o institucional. É muito venda e promoção, venda e promoção. Como ser criativo com 
2 mil comerciais que fazemos para as Casas Bahia em um ano? Podemos criar um novo conceito, 
mas o formato não muda muito. Por exemplo, acabamos de lançar o slogan ''Bom, bonito e 
Bahia'' e de mudar o garoto-propaganda. Com esse tipo de mudança, refrescamos a comunicação 
e conseguimos reter a atenção do telespectador.  
 
- Com um cliente desse porte no segmento de varejo, existe o risco de que a agência fique 
conhecida mais pelo faturamento do que pelo potencial criativo?  
 
- Como esse é um cliente que aparece demais, o risco existe. Mas isso só torna o nosso desafio 
ainda maior. Queremos que a agência seja líder também criativa, por isso contratamos em 
outubro o (vice-presidente de criação) Tomás Lorente (que tem passagens pela DM9, onde 
trabalhou com o publicitário Nizan Guanaes, Duda Propaganda, de Duda Mendonça, e Loducca). 
Para efeito prático, montamos uma unidade isolada só para atender às Casas Bahia, que funciona 
dentro do escritório do cliente em São Caetano do Sul (São Paulo). Além disso, a Young atende 20 
marcas, entre elas Bradesco, Vivo, Perdigão, UOL. Todas nos permitem alcançar uma ótima 
visibilidade. Somos líderes em faturamento e queremos mais. O que buscamos é ser uma das 
melhores agências, porque não existe ''a melhor agência''.  
 



- Isso significa concorrer a mais prêmios e participar de um número maior de festivais 
internacionais?  
 
- Participamos daquilo que é relevante. Fazemos um trabalho que, primeiro, traz resultado para o 
cliente. Quanto à criatividade, ela precisa ser pertinente. E o próprio mercado sabe fazer essa 
avaliação, independentemente de prêmios.  
 
- A Y&R faz parte do grupo WPP, um dos gigantes da comunicação mundial. Como isso contribui 
para o negócio?  
 
- Contribui muito. Entre outros motivos porque a WPP dispõe de uma série de ferramentas que 
podemos utilizar. Uma delas é a BAV, ferramenta de pesquisa e planejamento utilizada pela Young 
no mundo todo. O acordo também possibilita que nosso pessoal faça diferentes treinamentos, 
como o gerencial. Esse intercâmbio é muito importante.  
 
- Numa entrevista, o CEO da WPP, Martin Sorell, disse que as pequenas e médias agências são 
convenientes a quem busca inovação, especialmente em novas mídias. Já as grandes seriam mais 
adequadas à demanda de clientes globais em grandes mídias. O sr. concorda?  
 
- As grandes agências têm de se reinventar. Não vamos deixar a inovação só para as pequenas e 
médias. O grupo de comunicação Newcomm engloba cinco empresas (Ação Produções Gráficas, 
Dez Brasil, Maestro e Wunderman, além da Y&R) e trabalha nesse sentido. A Wunderman, de 
marketing direto, por exemplo, tem um departamento só de comunicação online. Hoje, apenas 23 
milhões de brasileiros usam a internet, mas a web ainda vai acontecer e já estamos prontos para 
isso. Este ano, dentro da Y&R, estamos montando um departamento de geração de conteúdo, que 
deve entrar em funcionamento no segundo semestre. O publicitário Walter Longo acaba de 
assumir a vice-presidência de estratégia e inovação do grupo Newcomm, que engloba exatamente 
essa área toda. Não vou deixar para as pequenas e médias agências a tarefa de buscar inovação, 
senão em cinco anos estarei fora do mercado.  
 
- Quando o cliente deve buscar mídias diferenciadas?  
 
- A agência tem de pensar em 360 graus. Não pode ficar limitada à comunicação de massa. 
Muitas vezes o briefing do cliente se refere a um público específico e neste momento a mídia 
diferenciada pode ser a ideal. É responsabilidade da agência saber identificar quando essas mídias 
são importantes e recomendá-las aos clientes.  
 
- Haveria uma forma de remuneração das agências mais saudável do que a baseada em 
veiculação?  
 
- Hoje se pratica a comissão sobre veiculação, seguindo as normas do Cenp (Conselho Executivo 
de Normas Padrão). Mas também existe o fee, pelo qual a agência recebe de acordo com as horas 
trabalhadas. Há ainda o bônus sobre veiculação (BV )que é um grande instrumento de 
soldabilidade das agências, um complemento muito importante.  
 
- Qual foi o efeito da crise política sobre o mercado publicitário?  
 
- Apesar de todos os aspectos negativos desse episódio, existe um outro lado que pode ser 
ressaltado: o joio foi separado do trigo. A crise acabou fazendo com que as relações do mercado 
em geral com o governo ganhassem mais transparência, o que é muito benéfico.  
 
 
 
 
 



- Como foi o primeiro trimestre deste ano para a Y&R e quais as expectativas do sr. para 2006?  
 
- Vai ser um ano agitado, devido às eleições e à Copa do Mundo. Já tivemos um bom primeiro 
trimestre, com números um pouco acima dos relativos ao ano passado. Além disso, ganhamos a 
conta do (provedor de internet) UOL em janeiro.  
 
- Quais os planos para o Rio de Janeiro?  
 
- Temos uma agência no Rio, em Ipanema, que atende clientes como Vivo, SporTv e Texaco. O 
plano é expandi-la este ano com novas contratações e conquistas.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 mar. 2006, Economia & 
Negócios, p. A22. 
 


