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publicidade brasileira vive um momento curioso. Os negócios, salvo flu-

tuações eventuais, seguem em bom ritmo de crescimento, com anun-

ciantes, agências e veículos de comunicação reafirmando diariamente as virtudes

da publicidade como estimuladora do mercado e do consumo. 

Ao mesmo tempo, temos por descortinar todos os horizontes da digitalização

do rádio e da TV, um movimento que nasceu nos laboratórios e que vai desaguar,

ainda este ano, nos receptores de virtualmente todos os brasileiros com

programação com mais qualidade de som e imagem e muitas possibilidades de

serviços e aproveitamentos comerciais, como se pode ver em reportagem a partir

da página 23.

Ao lado dessas duas notícias benfazejas convive, porém, uma série de ameaças

à nossa atividade. Por isso, gostaria de chamar a atenção dos nossos leitores para

a reprodução, a partir da página 40, de trechos do discurso pronunciado na noite

de 13 de junho por Octávio Florisbal, diretor-geral da Rede Globo, durante a ceri-

mônia de abertura do 16o Festival de Propaganda de Gramado, no Rio Grande do

Sul. 

A ocasião era mais do que festiva, a fala de Florisbal sendo para agradecer a

concessão a vários publicitários – ele e eu incluídos – e autoridades da medalha

Maurício Sirotsky Sobrinho. Florisbal, porém, não se furtou a comentar com

muita clareza e serenidade as ameaças à liberdade de expressão comercial que

estamos, nós da comunidade de agências e

da indústria da comunicação como um todo,

sofrendo nestes dias, por meio de iniciativas e

manifestações de diferentes entidades do

governo ou do Parlamento brasileiro. 

Para Florisbal, a sociedade não necessita

da tutela do Estado. Essa afirmação é tanto

mais válida para a atividade publicitária, com sua larga tradição de auto-

regulamentação, iniciada pelo Conar e seguida, mais recentemente, pelo CENP. 

Confiando no bom senso das autoridades, esperamos que, numa próxima

edição do CENP em Revista, possamos anunciar essas boas notícias aos nossos

leitores.
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riado em dezembro de 1998, o CENP, Conselho Executivo das Normas-Padrão, tem como missão o

estabelecimento de princípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade

e veículos de comunicação, por meio de auto-regulamentação.

O CENP foi fundado pela ABA, ABAP, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, Central de Outdoor e FENAPRO e tem como

principal instrumento de trabalho o documento Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que estabelece as bases do

relacionamento comercial e ético da atividade.

O CENP concede Certificado de Qualificação Técnica às agências que cumprem as regras estabelecidas nas

Normas-Padrão, certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-padrão” de agência, concedido pelos

veículos de comunicação.

A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências, das Normas-Padrão, o que é verificado roti-

neiramente pela equipe do CENP por meio de vistoria.

Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do CENP, formado por 36 membros,

representando anunciantes, agências e veículos.

C

A MISSÃO DO CENP

72 AGÊNCIAS

EM AVALIAÇÃO

EM 20/6/2007

627 FISCALIZAÇÕES E
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Em 1º lugar

AA  QQUUEESSTTÃÃOO  DDOO  ÁÁLLCCOOOOLL
O debate em torno da limitação da

publicidade de bebidas alcoólicas não pode

conduzir a soluções simplistas e ineficazes.

esde que o ministro da Saúde José Gomes

Temporão anunciou seu apoio a uma regulamen-

tação da publicidade de bebidas alcoólicas pela Anvisa,

instalou-se um amplo debate no país que, fora eventuais

botinadas, tem contribuído para iluminar a questão – desde

que as compreensíveis paixões envolvidas sejam devida-

mente contidas.

Os defensores das restrições argumentam que a publi-

cidade leva ao consumo exagerado de álcool, principalmente

pelos jovens. Do consumo exagerado chega-se à violência,

aos acidentes de trânsito e até à deterioração das relações

familiares. O consumo do álcool seria também origem de

importante peso para o sempre insuficiente orçamento para

a saúde pública brasileira.

Os defensores da publicidade têm contra-argumentado

que a problemática do consumo abusivo do álcool é muito

mais complexa e que a simples limitação da publicidade

pouco efeito provocaria. Mais efetivo seria cuidar, antes, do

exemplo familiar, da educação escolar para os hábitos saudá-

veis e até da coerção policial (não é demais lembrar que

vender bebidas alcoólicas a menores de idade é crime tipifi-

cado no Brasil desde os anos 40), sem falar em aspectos de

natureza estritamente médica. Adicionam ainda que a publi-

cidade já dispõe do Código Brasileiro de Auto-regulamenta-

ção Publicitária, que propõe controle à publicidade de bebi-

das alcoólicas em patamares até mais rigorosos do que a le-

gislação em vigor, a chamada Lei Murad.

No momento, as autoridades parecem ter tropeçado na

forma de imposição da regulamentação. Juristas concordam

que uma resolução de diretoria colegiada, como a que seria

eventualmente proposta pela Anvisa, é inconstitucional. Para

impor limitações à publicidade, apenas lei federal seria

válida. Foi assim, por exemplo, que aconteceu no caso do

cigarro, cuja publicidade foi fortemente limitada – mas não

totalmente banida, o que também é proibido pela Constitui-

ção – por meio de lei aprovada por deputados e senadores.

O impasse jurídico, no entanto, não deve impedir que o

debate prossiga, mesmo porque há mais de uma centena de

projetos de lei em tramitação no Congresso visando limitar

a publicidade de bebidas alcoólicas.

Assim, é interessante lembrar que a propaganda de re-

médio de tarja vermelha em mídia de massa está proibida no

Brasil já há algumas décadas e nem por isso as pessoas dei-

xaram de se automedicar. 

Certamente se argumentou, quando da proposta de

proibição, que o grande público seria influenciado pela

publicidade a comprar remédios que poderiam representar

risco para a própria saúde, uma vez consumidos sem

competente acompanhamento médico.

Proibição em vigor, as autoridades esqueceram-se de

que quem consome um medicamento é porque precisa dele,

e para ter acesso ao medicamento depende-se de um médi-

co. Como os médicos particulares custam caro e os médicos

do serviço público são poucos, estão assoberbados e os pos-

tos de saúde e hospitais públicos carecem de condições para

atender melhor e mais prontamente à massa, resta como

alternativa ao brasileiro sofrer calado ou recorrer ao farma-

cêutico, o que, compreensivelmente, a maioria prefere fazer.  

Problemas complexos demandam soluções complexas.

Que o debate suscitado pelo ministro Temporão não se es-

gote em soluções simplistas e desprovidas de eficácia como

a limitação da publicidade.

D





Acontece

a cerimônia de abertura do

24o Congresso Brasileiro da

Radiodifusão, promovido pela ABERT

em maio em Brasília, o presidente Lula

destacou a importância do papel dos

meios de comunicação para con-

solidar e fortalecer a democracia no

país. Segundo o presidente, sem o

rádio e a TV “o país ficaria privado de

parte indispensável da sua capacidade

de se comunicar consigo mesmo”. 

Lula atribuiu as conquistas atuais e a

busca da democracia aos trabalhos

realizados pelos meios de comuni-

cação. “O respeito que eu tenho pelo

papel que a radiodifusão joga nesse

país é muito simples e eu acho que

todo mundo deveria ter. Eu não seria o

que eu sou, não teria sido dirigente

sindical importante se não fossem os

elogios e as críticas que recebi. Não

teria criado um partido importante se

não fossem as críticas e os elogios, e

não teria chegado à Presidência da

República se não tivesse recebido

críticas e elogios”, disse. Há vinte anos

um presidente da República não

participava do evento

Em seu discurso, o presidente da

ABERT, Daniel Pimentel Slaviero, disse

que o setor não teme a convergência

tecnológica dos meios de comuni-

cação, pois essa já se tornou uma

questão de sobrevivência. Ele defen-

deu a redução de impostos para a im-

portação de equipamentos sem

similar nacional e linhas de financia-

mento para que os radiodifusores

consigam se adequar e renovar

equipamentos. “Esse é o início do

processo de renovação de um dos

maiores patrimônios da nação – a

radiodifusão”, disse Slaviero.

Estiveram presentes à solenidade o

vice-presidente José Alencar, o presi-

dente da Câmara dos Deputados,

Arlindo Chinaglia, e os ministros das

Comunicações, Hélio Costa, e da

Comunicação Social, Franklin Martins.

O Congresso foi prestigiado por 1.500

empresários e executivos da radio-

difusão brasileira. Os temas centrais

do Congresso foram a digitalização do

rádio e da TV e a convergência tecno-

lógica da comunicação.

N

LLUULLAA  DDEESSTTAACCAA  PPAAPPEELL  DDOOSS  MMEEIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO
NNAA  CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  

“Sem o rádio e a TV 
o país ficaria privado de parte

indispensável da sua capacidade 
de se comunicar consigo mesmo”

Lula falando na abertura do 24o Congresso Brasileiro da Abert. 

Ao lado dele, Slaviero, presidente da entidade.
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Brasil vive em pleno regime de liberdade de

imprensa, ainda que persistam casos isolados de

restrições, como as sentenças judiciais determinando

censura prévia – o que é frontalmente proibido pela

Constituição. Em outros países da América Latina, porém, a

liberdade de imprensa ainda sofre graves limitações, caso

de Cuba, onde inexiste, da Venezuela, onde está sob fre-

qüentes ataques do governo, ou da Colômbia, onde a im-

prensa sofre diante das ações vindas de grupos para-

militares.

Essas são, em resumo, as conclusões da II Conferência

Legislativa sobre Liberdade de Imprensa, promovida em

maio pela ANJ e pela Unesco, com apoio da Câmara dos

Deputados, da Sociedade Interamericana de Imprensa e

entidades representativas dos meios de comunicação.

A Conferência contou com a presença do vice-

presidente, José Alencar, do presidente da Câmara, Arlindo

Chinaglia, e do presidente da ANJ, Nelson Sirotsky, entre

outros convidados.

Outra conclusão unânime entre os presentes à

Conferência: não há necessidade de mais leis, normas ou

organismos para zelar pela liberdade de imprensa.

O

MMAANNIIFFEESSTTOO  AALLEERRTTAA  PPAARRAA  RRIISSCCOOSS

Alencar, Chinaglia e Sirotsky na II Conferência

Fo
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ANJ, ABERT, ANER, Central de

Outdoor e o Centro de Referência

sobre Liberdade de Expressão, enti-

dade criada pelo Conar e pela ESPM,

divulgaram em maio manifesto em

favor da liberdade de expressão. O

manifesto foi lido pelo presidente da

ANJ, Nelson Sirotsky, durante almo-

ço com o ministro da Justiça, Tarso

Genro. As entidades condenam “a

interferência do Estado no livre fluxo

de informações e opiniões”.

Segundo o Manifesto, “a liber-

dade de informar e ser informado é

direito essencial para que cada um

decida soberanamente sobre seu des-

tino. Os meios são apenas canais pa-

ra o exercício desse direito”.

Mais adiante, o Manifesto lem-

bra a ocorrência, no Brasil, de algu-

mas iniciativas isoladas contrárias à

liberdade de expressão, citando “a

pretensão de uma agência governa-

mental de legislar sobre conteúdo

publicitário, numa clara afronta à

Constituição”. Outro exemplo seria

“a norma de classificação indicativa

para os programas de televisão, que

determina restrições à liberdade de

criação e de exibição, tornando, na

prática, obrigatória e não indicativa

tal classificação”. O Manifesto afir-

ma ainda que a sociedade deve ser

alertada para “as recorrentes deci-

sões judiciais que impedem a divul-

gação de conteúdos jornalísticos e

que significam censura prévia, além

de estar igualmente atenta a pro-

jetos de lei restritivos à liberdade de

comunicação, em trâmite no Con-

gresso Nacional”.

“Nos regimes democráticos, nos

quais o diálogo é a principal ferra-

menta de solução dos conflitos e

construção dos consensos, a liber-

dade de expressão é pressuposto do

qual não se deve arredar. As entida-

des representativas dos meios de

comunicação esperam que o Brasil

siga firme no exercício democrático,

o que nos permitirá continuar na

construção de uma sociedade aber-

ta, pluralista e justa”, conclui o

Manifesto.
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CCOONNFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDIISSCCUUTTIIUU
LLIIBBEERRDDAADDEE  DDEE  IIMMPPRREENNSSAA



Acontece

eeleito para a presidência

nacional da ABAP, Dalton

Pastore contabiliza metas agressi-

vas, a começar pela atualização do

Código de Ética da entidade, lançado

no Festival de Gramado. “Nosso Có-

digo era de 1954. Era preciso atua-

lizá-lo, tornando-o mais abrangente e

detalhado”, diz ele. “A nova edição

do Código leva em conta a responsa-

bilidade das agências e a sua interfa-

ce com a sociedade, os consumidores,

os clientes, os meios de comunicação

e com os funcionários das agências.”

A revisão do Código foi um tra-

balho de muitos meses, conduzido

por uma comissão liderada por

Hiram de Souza. Todos os capítulos

da ABAP enviaram contribuições.

Além disso, pesquisou-se entidades

similares no mundo inteiro e aco-

lheu-se contribuições vindas da aca-

demia, principalmente da ESPM. “É

a nossa iniciativa mais ambiciosa e

deve gerar grande impacto sobre a

atividade”, resume Dalton.

Entre os outros projetos para a

nova gestão, ele relaciona: 

• a continuidade do programa Comu-

nicar e Crescer, que contabiliza gran-

de êxito ao percorrer os mercados

promovendo cursos para difundir

os benefícios da publicidade;

• a continuidade do curso de pós-

graduação em publicidade, desen-

volvido em parceria com a FGV;

• o desenvolvimento, em parceria com

a ESPM, de um curso para diretores

de micros e pequenas agências; 

• um projeto para defesa do modelo

da indústria publicitária brasileira e

da liberdade de expressão comer-

cial, valorizando ainda mais as

Normas-Padrão, que a ABAP ajudou

a construir.

Dalton quer o apoio decidido dos

capítulos estaduais da ABAP para

criar uma grande campanha valori-

zando as agências de publicidade.

“Muita gente se esquece que os cur-

sos de publicidade estão entre os mais

procurados pelos jovens. Há perto de

150 mil estudantes de publicidade.

Isso merece respeito”, diz ele.

R

OOSS  PPLLAANNOOSS  DDEE  DDAALLTTOONN  PPAASSTTOORREE  EEMM  SSEEUU  NNOOVVOO  MMAANNDDAATTOO

esde 4 de junho, o Capítulo

São Paulo da ABAP (Asso-

ciação Brasileira de Agências de

Publicidade) tem um novo presi-

dente: Ivan Marques, sócio-diretor

da F/Nazca S&S, cujo mandato tem

vigência de dois anos. O executivo

foi escolhido em consenso pelas lide-

ranças do mercado e afirma que vai

conduzir seu trabalho de maneira

totalmente alinhada com a Abap na-

cional. “Vamos dar apoio e suporte

para o desenvolvimento das propos-

tas mais importantes da ABAP”, diz.

Marques já elegeu algumas das

prioridades da sua atuação. Uma

delas diz respeito ao projeto do

deputado José Eduardo Cardoso (PT-

SP) em relação às licitações públicas

para agências. O deputado solicitou

o apoio da ABAP para se informar so-

bre a realidade do mercado publici-

tário, e a entidade está ajudando a

definir a proposta para que os pro-

cessos de licitações sejam conduzi-

dos de forma mais transparente e

com mais qualidade.

Outro ponto importante para o

executivo é a atualização do Código

de Ética da ABAP, elaborado em

1954. “Estamos precisando urgente-

mente de uma revisão. O mercado

mudou muito nesses cinqüênta anos

e precisamos adaptar o Código para

a realidade”, analisa.

A discussão sobre o cerceamento

da liberdade de expressão na publici-

dade também está na pauta do novo

presidente da ABAP/SP. Ele ressalta

que algumas instâncias da sociedade

estão querendo responsabilizar a

atividade publicitária por incumbên-

cias que não são suas. “Nós já temos

o Conar para a regulamentação e ele

faz seu trabalho muito bem. Não

precisamos de nenhum outro órgão

para interferir na nossa atividade”,

defende.

D

IIVVAANN  MMAARRQQUUEESS  AASSSSUUMMEE  AA  PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  DDAA  AABBAAPP//SSPP
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Acontece

ublicitários baianos estive-

ram reunidos no final de

maio para o VI Fórum de Propaganda

da Bahia, que teve como tema “É

hora de o mercado crescer”. A pro-

moção foi da ABAP-BA, ABMP,

Central de Outdoor e Sinapro Bahia. 

O evento contou com a participa-

ção do governador Jaques Wagner,

secretários de governo, represen-

tantes das agências, fornecedores,

veículos, dirigentes da ABAP nacio-

nal e do CENP, além de representan-

tes de segmentos da economia, que

avaliaram os entraves do mercado,

suas perspectivas e ações concretas

para desenvolver a propaganda e o

próprio mercado baiano.

Considerado o melhor fórum já

realizado, as lideranças da publici-

dade baiana conseguiram reunir de

uma só vez os mais importantes

agentes da cadeia produtiva da Bahia

para discutir as atividades da indús-

tria da comunicação, em particular a

publicidade. O governador Jaques

Wagner apresentou o programa de

erradicação do analfabetismo Todos

Pela Alfabetização (TOPA), que visa

reduzir em 50% o número de

analfabetos – cerca de 1 milhão de

pessoas – até 2010, e faz parte do

projeto do governo federal para a

educação. No final, o governador

deu a boa notícia que os publicitários

aguardavam havia meses, pois já

estava assinado desde aquele dia o

edital de licitação para a contratação

de agência de publicidade que vai

atender o governo estadual. 

Durante o Fórum, tomaram pos-

se as novas diretorias da ABAP-BA e

da ABMP para o biênio 2007-09. Na

primeira, assumiu pela terceira vez, a

pedido dos dirigentes e publicitários,

Sidônio Palmeira (Leiaute) como

presidente, tendo como diretores

Bertrand Duarte (Objectiva), Renato

Tourinho (Única) e Moacyr Maciel

(Idéia 3). Na ABMP, Nei Bandeira

(TV Aratu) substitui Marcelo Lyra (ex-

Rede Bahia e atual Brasken) na presi-

dência, tendo como vice-presidentes

André Lemos (Cian Gráfica) e Fer-

nando Passos (Engenhonovo). Em-

possado, Bandeira assinou convênio

de parcerias com a revista Meio &

Mensagem, por meio de seu repre-

sentante local César Silveira. 

O Sinapro Bahia apresentou

campanha de filiação à entidade,

com peças criadas pela Maria Pu-

blicidade, em que personalidades

do próprio setor convidam clientes

a contratarem agências filiadas e,

para aquelas que ainda não se

filiaram, sugere que façam parte do

sindicato. A presidente Vera Rocha

lembrou os vinte anos do Sinapro

Bahia. Ela foi aplaudida pela sua

intensa atividade na defesa do

negócio, fortalecendo as boas rela-

ções entre agências, veículos e

fornecedores.

P
COMISSÕES

As discussões das questões que em-

perram o crescimento da propaganda

na Bahia tomaram boa parte do

Fórum, estruturado este ano em for-

mato inovador. Foram criadas três

comissões que discutiram detalha-

damente os problemas da categoria

que foram resumidos em documentos

levados à plenária ao final do dia para

aprovação. A comissão 1, entitulada

“Falso Brilhante”, aglutinou os debates

sobre o mercado e foi presidida por

Cléo Silva (SLA). A comissão 2, desti-

nada aos problemas de relação entre

agências, fornecedores e veículos, foi

batizada de “Pare de Sofrer”, com

presidência de Maurício Xavier (RX-

30). A comissão 3, “Vendendo e Apren-

dendo”, foi criada para discutir os pro-

blemas do ensino de publicidade e

estava sob a presidência de Duda

Baleeiro (Rádio Metrópole). Um docu-

mento de compromissos foi elaborado

e lido na noite de encerramento e deve

servir como base das ações da cate-

goria nos próximos dois anos, até o

fórum de 2009.

Além dos problemas estaduais,

foram discutidos no Fórum os entra-

ves que perturbam o mercado de pro-

paganda no país. O presidente do

CENP, Petrônio Corrêa, falou da atua-

ção do Conselho e as medidas para

moralizar a atividade no Brasil.

PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOOSS  BBAAIIAANNOOSS  DDIISSCCUUTTEEMM
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDOO  MMEERRCCAADDOO
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Teoria & Prática

O CORPO REPRESENTADO 
NA PUBLICIDADE BRASILEIRA

Por que alguns corpos são representados 

em campanhas publicitárias e outros não? 

A publicidade mantém um diálogo com 

os acontecimentos do presente, 

as tendências de comportamento, 

as percepções e as aspirações do público

consumidor: ela traduz a concepção

econômico-mercadológica da sociedade 

em que está inserida.

omo produção cultural, o discurso publicitário

constrói-se a partir das representações do consu-

mo e registra o ou os imaginários dos grupos sociais aos

quais se destina. Uma campanha publicitária – ou mesmo

uma peça publicitária – contém traços do imaginário de um

grupo social acerca de determinado aspecto da vida. 

Por sua vez, as representações criadas para o corpo em

dada sociedade num dado momento histórico revelam o

imaginário social, que deixa entrever as percepções que essa

sociedade tem de si mesma. Ou seja, revela como a socie-

dade é, como vive e como, no corpo, registra seu fazer e suas

aspirações: por meio das representações de corpo, é possível

entender suas práticas e seus valores culturais.

Para o semioticista Iuri Lotman, na obra Ensaios de semió-

tica soviética, cultura é convenção, algo fora do biológico e da

hereditariedade, construída no nível das relações sociais: daí

seu caráter mutável. Se o signo é unidade mínima de

comunicação, o texto – que pressupõe a combinação de sig-

nos de modo a formar um todo de sentidos – é unidade

mínima da cultura. 

Nesta perspectiva, o corpo pode ser entendido como um

texto de cultura, pois a identidade cultural – e, em tempos de

pós-modernidade, as reconfigurações identitárias – de um

indivíduo está inscrita nos gestos, danças, vestimentas,

músculos trabalhados, próteses etc. Trata-se de uma com-

preensão do corpo humano como resultado dos muitos

elementos que conformam a cultura e que, portanto,

extrapolam os âmbitos físico-biológico, psicológico ou socio-

antropológico.

Tânia Hoff

é professora do 

Programa de Mestrado 

em Comunicação e Práticas 

de Consumo da Escola 

Superior de Propaganda e

Marketing – ESPM.

C

Tânia Hoff
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SIGNIFICADOS DA CULTURA

Plurissígnico, o corpo-texto expressa em linguagens dife-

rentes os significados da cultura. Texto vivo, o corpo pode ser

entendido como um artefato arqueológico que registra e

guarda informações culturais confiáveis. Nele, os significa-

dos da cultura ganham materialidade: não são apenas o

corte de cabelo, a cor da pele, o peso e os adereços que

materializam a cultura, mas também os ossos e a carne são

moldados. Os pés atrofiados das mulheres orientais, os lá-

bios deformados de determinadas comunidades indígenas,

até os músculos superdesenvolvidos dos fisiculturistas e as

próteses exemplificam, entre tantos outros exemplos, como

o corpo é passível de recriação e modificação.

Na cultura, as histórias do corpo, da política e da econo-

mia se inter-relacionam: o corpo-texto é constantemente re-

criado a partir de um conjunto de fatores que são revelados

e/ou ocultados. A mudança de valores atribuídos à complei-

ção física dos corpos bem exemplifica a recriação do corpo-

texto: no início do século XX, um corpo magro, que permi-

tisse visualizar o contorno dos ossos, seria considerado

doente, tísico, contrário à noção de saúde e de beleza vigen-

tes na cultura brasileira; hoje, corpos com tal compleição são

valorizados e desejados. O corpo outrora excluído e não-

aceito foi assimilado e considerado modelo de corpo belo e

saudável.

Observando as representações de corpo presentes em

anúncios veiculados em revistas nas décadas de 1920, 1960

e 2000, deparamo-nos com significativas transformações

culturais do Brasil, o que reafirma a importância da noção de

corpo como texto de cultura, proposta por Iuri Lotman. A

leitura dessas representações de corpo, que são textos de

cultura, revela traços de nosso imaginário social: como a

sociedade brasileira está representada na publicidade. 

Na década de 1920, predominam as representações do

corpo feminino numa evidente referência aos padrões esté-

ticos europeus. O anúncio do Tônico Iracema, indicado para

fortalecer os cabelos, evidencia o referido modelo: a peça é

ilustrada por um desenho de corpo inteiro de uma índia com

feições caucasianas. Salvo o cabelo comprido e de cor preta,

o cocar e os adereços de pena, nada mais identifica sua etnia:

lábios e nariz finos, cintura

bem marcada e quadril lar-

go denunciam o descom-

passo entre as característi-

cas físicas do corpo do indí-

gena brasileiro e aquelas da

criação publicitária. 

Também os anúncios do

Elixir de Inhame e do Nu-

trion, medicamentos indica-

dos para debilidade física e

“Na década de 1920, 

predominam as representações 

do corpo feminino numa 

evidente referência aos 

padrões estéticos europeus. 

O anúncio do Tônico Iracema 

é ilustrado por um 

desenho de uma índia 

com feições caucasianas”
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mental, utilizam representações

de corpo inspiradas na mitolo-

gia grega ou na arte clássica:

são figuras de semideuses, for-

tes, sensuais e reforçam nossa

percepção de que há uma dis-

tância considerável entre os

corpos representados na publi-

cidade e aqueles existentes em

nossa sociedade em geral.

Mencione-se que na década de 1920 desenvolvia-se no

Brasil o Movimento Modernista, que tem como marco a

Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de

São Paulo em 1922, e cuja proposta era trazer a realidade e a

cultura nacionais para as produções culturais. A publicidade

destinada a um mercado pequeno, restrito à elite, está sinto-

nizada, no início do século, com o projeto de modernização

de nosso país, inspirado no modelo francês, e passa ao largo

desse movimento artístico, revelando que o modelo criativo

bem como a narrativa do consumo construída no período

toma como referência outras realidades que não a brasileira.

Nessa perspectiva, o elemento nacional permanece oculta-

do, e as representações de outros corpos brasileiros, além do

branco, são esquecidas. 

Na década de 1960, o processo de urbanização desen-

volvia-se com êxito e a sociedade brasileira respondia aos

imperativos de um mercado emergente e promissor. O Brasil

passa a olhar os procedimentos de marketing e os progres-

sos profissionais advindos dos EUA. Segue-se que os corpos

representados na criação publicitária brasileira denunciam

um novo paradigma: o norte-americano, embora ainda se

trate de um modelo europeu de corpo.

A mulher é enfaticamente representada como mãe e do-

na de casa em diferentes situações do cotidiano: vestida de

noiva, vestida para festa ou para a prática esportiva, reunida

no conforto do lar com os filhos e o marido; reunida com as

amigas; passeios com a família; cenas alusivas às atividades

domésticas, como lavar, cozinhar, cozer, limpar – raramente

a mulher aparece realizando a atividade, mas quase sempre

ao lado de eletrodomésticos.

Semelhante aos anos

1920, as representações de

corpo feminino predominam

nesse período, embora já se

vislumbre a presença dos

corpos masculino e infantil.

As representações de corpo

masculino, por exemplo,

sofrem o mesmo enquadra-

mento social que os femini-

nos: predominam as imagens

“Na década de 1960, o Brasil

passa a olhar os procedimentos 

de marketing advindos dos EUA. 

Segue-se que os corpos

representados na publicidade 

denunciam um novo paradigma: 

o norte-americano, embora 

ainda se trate de um modelo 

europeu de corpo”
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do marido ou pai provedor em cenas com a família ou no

trabalho. 

A década de 1960 foi particularmente fértil no que se

refere à percepção de uma identidade brasileira pelos movi-

mentos sociais e culturais; o tropicalismo é um exemplo.

Outros movimentos sociais que agitavam a cena mundial

faziam presença no Brasil e intensificavam a compreensão

de nossos valores. Entretanto, também nesse período a

publicidade não dialoga com a diversidade cultural do país:

agora, responde aos imperativos da racionalidade instrumen-

tal do mercado que necessita crescer de modo organizado. 

Na década de 2000, seguindo a tendência multicultural –

fomentada pela globalização –, a publicidade brasileira

apresenta imagens diversificadas de corpos, que não se res-

tringem à questão étnica – negros ou morenos, o indígena e

o oriental, dentre outros –, mas também abarcam o corpo en-

velhecido, o deficiente, o doente, além de outros corpos fora

do padrão estético divulgado recorrentemente pela mídia. 

Há, de fato, uma variedade de estéticas corporais que

trazem à luz segmentos de mercado identificados como mi-

norias pelas ciências sociais. Exemplificam essa variedade de

representações as campanhas do sabonete Dove, da linha

Ekos da Natura, e da linha de maquiagem Bronze Brasil do

Boticário.

A presença de corpos diferentes na publicidade brasileira

atual decorre de mudanças promovidas no marketing em

relação à segmentação e à ampliação do mercado. A seg-

mentação dos públicos promove a aparição de representa-

ções de corpo anteriormente excluídas da publicidade

brasileira e a ampliação do mercado promove a emergência

do público C, denunciando um movimento de expansão que

busca inserir, no universo do consumo, grupos e nichos não

representados anteriormente na publicidade.

Diferente da situação de repetição de representações de

corpos que se vislumbra na década de 1960, o século XXI

apresenta uma diversificação surpreendente. A diversidade

de corpos é uma significativa alteração no modo de

representar a sociedade brasileira na criação publicitária.

“Diferente da repetição que 

se vislumbra na década de 1960, 

o século XXI apresenta 

uma diversificação surpreendente”





20

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

20

C
EN

P
 E
M
 R
EV

IS
TA

Mídia

AANNUUNNCCIIAANNTTEESS  
DDEE  AA  aa ZZ
Listas e guias formam um meio que 
faturou mais de R$ 550 milhões em 2006 – mas as 
agências estão ficando de fora desse bolo.

“Estamos nos 
esforçando para 
fazer as agências 
enxergarem 
o potencial 
desse mercado”

Flavio Rauter, 
presidente da ABL

s dados são do Projeto

Inter-Meios: a publicida-

de em listas telefônicas e guias in-

formativos teve um crescimento de

40% em 2006. Foi o segundo meio

que mais cresceu no ano passado,

atrás apenas de TV por assinatura,

fechando o ano com um faturamen-

to total de R$ 568 milhões. No en-

tanto, quase a totalidade desse valor

foi conquistada por meio da relação

direta entre anunciantes e veículos –

apenas R$ 2,9 milhões, menos de

1% do todo, tiveram intermediação

de agências de publicidade.

O resultado reflete a relação

que agências de publicidade no

Brasil têm com guias e listas –

quase inexistente. “Listas telefôni-

cas são uma mídia universal”, diz

Flavio Rauter, presidente da Asso-

ciação Brasileira das Editoras de

Listas Telefônicas e Guias Informa-

tivos, ABL. Para ele, a explicação de

listas e guias não serem recursos

tradicionais no planejamento das

agências no Brasil está ligada à pró-

pria história do meio.

Em 1997, a Lei Geral de Teleco-

municações desregulamentou a

atividade das listas telefônicas que,

até então, era monopólio das com-

panhias telefônicas. Com a privati-

zação dos serviços de telefonia, a

edição de listas passou a ser libera-

da, e só então o meio se expandiu e

pôde desenvolver mais amplamen-

te sua relação publicitária. “Antes

havia no Brasil meia dúzia de edi-

toras que trabalhavam diretamente

para as companhias telefônicas e

publicavam listas. Com a privatiza-

ção, as listas ficaram liberadas para

o mercado editorial. Mas esse cená-

rio de outrora fez com que o meio

não tivesse muita aproximação

com as agências de publicidade, já

que antes as listas eram uma mídia

oficial das companhias telefônicas.

Isso afugentou um pouco as agên-

cias”, Flavio explica.

O panorama editorial das listas

mudou muito nesses dez anos des-

de a desregulamentação da ativi-

dade. Hoje há no país cerca de 560

títulos diferentes de listas telefô-

nicas, publicados por 150 editoras.

Dessas, por volta de vinte traba-

lham apenas com listas on-line, um

segmento que vem crescendo e já

representa 12% do faturamento das

editoras, mas ainda não tem a força

das listas impressas. Ao todo, as

listas e guias reúnem 700 mil anun-

ciantes em todo o Brasil.

FALTA DE INTERMEDIAÇÃO

Algumas características pró-

prias do meio também explicam a

O





baixa participação das agências: por

volta de 80% dos anunciantes em

listas e guias são pequenas e médias

empresas. “Essa é a explicação básica

para o fato de não haver participação

de agências no mercado”, admite

Flavio. Mas se o próprio meio favorece

a falta de intermediação entre agências

e anunciantes, por que as agências

publicitárias deveriam recorrer a ele? 

A resposta está, na opinião de

Flavio, tanto na penetração quanto no

alcance que esse meio atinge. Cerca de

42 milhões de exemplares de listas

telefônicas são distribuídos anualmen-

te em todo Brasil, onde há 38 milhões

de linhas telefônicas fixas. 

Um levantamento feito pela ABL

revelou que o índice de consumidores

que fazem consultas habituais à lista

no país todo está na faixa de 80% a

87%, dependendo do mercado, sendo

mais forte em cidades no interior. Na

Região Norte, por exemplo, 82% das

residências têm o costume de recorrer

às listas com freqüência. No estado do

Paraná, na Região Sul, 99% das em-

presas disseram consultar as listas na

hora de fechar negócios, índice que

entre as residências é de 90%. “Nós

sabemos que os profissionais de mí-

dias não têm o meio listas na cabeça.

O que temos tentado mostrar para as

agências é que o nosso meio, principal-

mente as páginas amarelas, é básico

para a divulgação do anunciante e para

fechar ciclo de compras junto ao con-

sumidor”, opina o presidente da ABL.

Segundo ele, o primeiro passo para

as agências que quiserem se aproximar

desse mercado é acessar o site da ABL

(www.abl.org.br) e consultar a relação

de todas as editoras associadas à

entidade, organizadas por região. A

partir de lá será possível escolher a

publicação que mais se adequar às

necessidades do anunciante, como lis-

tas dirigidas ou regionais. Os formatos

muitas vezes são fornecidos pelas

próprias editoras.

ESFORÇO DE APROXIMAÇÃO

A ABL tem se esforçado para rea-

lizar uma aproximação com as agên-

cias, promovendo eventos, encontros e

palestras para explicar a dimensão do

seu mercado e incentivar a inclusão

das listas telefônicas nos planos de

mídia. “A lista é um modo de a agência

complementar o plano de mídia do cli-

ente. Porque, quando o consumidor vê

um anúncio na TV ou no rádio, não

pára para anotar números de telefones

e informações. Ele vai consultar a lista

depois. E é nesse momento que o anun-

ciante também tem que estar presente

na lista, como conclusão do ciclo publi-

citário”, diz Flavio, que acrescenta que

a divulgação pode ser feita tanto pela

lista telefônica impressa quanto on-line.

Além do alcance, outra vantagem a

favor das listas telefônicas está na va-

riação de formatos que ela permite aos

anúncios – de meio centímetro a pági-

na inteira, além de sobrecapas e encar-

tes – possibilitando que o anunciante

decida a forma mais eficiente e econô-

mica de atingir seu público. O custo

também é um dos fatores mais atraen-

tes, bastante abaixo dos outros meios. 

“Não há motivos para que o plano

de mídia que as agências fazem para

seus clientes não inclua listas. As agên-

cias poderiam ganhar muito se tam-

bém usassem esse meio para atrair os

anunciantes que não têm verbas para

grandes investimentos, como TV. Esta-

mos nos esforçando para fazer as

agências enxergarem o potencial desse

mercado”, diz Flavio. 

Share em 2006: 3,2%

Faturamento total em 2006: 568 milhões
• Faturamento via agência: 2,9 milhões

Crescimento no ano: 40%

GUIAS E LISTAS, SEGUNDO O INTER-MEIOS
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Capa

, definitivamente, é o ano da digitalização

dos dois mais importantes meios de comu-

nicação brasileiros, aqueles que têm, de longe, a maior pe-

netração junto ao público de todas as classes sociais e

todas as faixas etárias. 

Ainda que sigam existindo algumas incertezas sobre

cronogramas e detalhes da implantação do rádio digital e

da TV digital, é importante para as agências de publicidade

estudarem as novas possibilidades de aproveitamento dos

meios. A paixão dos consumidores por novidades eletrô-

nicas já é bem conhecida, e podemos viver um boom de

vendas de receptores de rádio e TV digitais já em 2008,

com queda radical dos preços – basta ver o que aconteceu

com os televisores de plasma e LCD – e facilidades de

pagamento. Além disso, o marketing costuma premiar os

inovadores, ampliando o recall junto aos consumidores de

quem sai na frente.

Nas páginas seguintes, CENP em Revista tenta ante-

cipar algumas tendências e explicar um pouco o que signi-

fica a digitalização do rádio e da TV no Brasil.

2007

OO  RRÁÁDDIIOO  EE  AA  TTVV
DDEESSEEMMBBAARRCCAAMM  NNAA
EERRAA  DDIIGGIITTAALL

MMAAIISS  QQUUAALLIIDDAADDEE,,  
MMAAIISS  SSEERRVVIIÇÇOOSS,,  MMAAIISS  AATTRRAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  
OO  PPÚÚBBLLIICCOO  EE  OOSS  AANNUUNNCCIIAANNTTEESS  ––  EE  IISSSSOO  ÉÉ  AAPPEENNAASS  OO  CCOOMMEEÇÇOO



C
EN

P
 E

M
 R

EV
IS

TA

CCOORREESS  DDIIGGIITTAAIISS
O que se disse, diz e dirá da TV digital já foi falado, pouco mais 

de trinta anos atrás, da TV em cores. As imagens coloridas fizeram

as pessoas assistirem mais TV? E será que comerciais em cores

fizeram os consumidores comprar mais?

s décadas passadas desde

então não deixam margem

para outra resposta: sim, para ambos

os casos.

A TV em cores relançou um meio

que praticamente não conhecera ino-

vações desde o seu lançamento no

Brasil, nos anos 50, oferecendo uma

grande vantagem para o público teles-

pectador. Em poucos meses, tele-

visores capazes de receber imagens

coloridas viraram objeto de desejo do

grande público, chegando a repetir o

fenômeno dos televizinhos. Um va-

rejo agressivo e planos de financia-

mento de longo prazo viabilizaram a

compra do televisor pela maioria da

população. Enquanto isso, as emisso-

ras estendiam mais e mais a transmis-

são de programas coloridos até

preencher a totalidade das suas

grades e cobrir todo o território brasi-

leiro. Por maiores que tenham sido as

dúvidas sobre a viabilidade técnica e

comercial da TV em cores, elas não

duraram muito tempo.

Certamente houve quem argu-

mentasse que transmitir imagens

coloridas não faria com que as pes-

soas assistissem mais TV, muito

menos que passassem a adquirir mais

produtos e serviços anunciados nos

intervalos só porque as imagens dei-

xaram de ser em preto-e-branco.

Essa avaliação só pode ser correta

aos olhos de quem não é profissional

de marketing e de publicidade. 

Ao se reinventar, a TV em cores

renovou o interesse do público pelo

seu conteúdo e intervalos. Mais pes-

soas prestaram mais atenção à teli-

nha. Os anunciantes se beneficiaram

naturalmente desse crescimento do

interesse pelo meio. Quem se adian-

tou na produção de comerciais em

cores pôde capitalizar dividendos

extras, mas a simples multiplicação do

envolvimento dos consumidores em

potencial já bastou para ampliar ven-

das, firmar conceitos, polir imagens.

Como os tempos atuais são consi-

deravelmente mais acelerados do que

os anos 70, é de se esperar que o

potencial de crescimento de vendas

dos televisores digitais ou, então, dos

decodificadores, que permitem aos te-

levisores analógicos receber o sinal

digital com grandes vantagens na qua-

lidade de som e imagem, seja mais

rápido ainda. 

Preço? É verdade que ainda não se

tem uma idéia clara de quanto custará

um televisor digital. Alguns arriscam

R$ 10 mil. Muito, sem dúvida. Mas bas-

ta abrir um jornal ao acaso e descobrir

que um televisor de primeiríssima

qualidade, com tela LCD de 46 pole-

gadas, pode ser comprado em dez

parcelas sem juros de R$ 849. Não é

A
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difícil imaginar que se possa financiar

um valor um pouco maior em 24 me-

ses, reduzindo a parcela para uns R$

500 ou menos. Contando com a que-

da das taxas de juros e mais o bara-

teamento em ritmo chinês dos preços

dos televisores conforme crescem as

vendas, não é impossível imaginar

que, em poucos anos, os televisores

custarão bem menos do que isso,

chegando ao alcance da grande massa

da população brasileira. 

AS VANTAGENS

Tal previsão ganha corpo quando

se entende melhor as vantagens que

as transmissões digitais de TV ofere-

cem ao público e, por conseqüência,

aos anunciantes. A primeira delas é

idêntica à observada quando da in-

trodução dos televisores em cores: a

qualidade de imagem recebida. 

Grosso modo, o televisor digital

exibirá uma imagem com o dobro

de resolução da atual, o que foi tor-

nado possível pela multiplicação

por dois das linhas que formam as

imagens mostradas. A qualidade do

som será ainda maior, equivalendo

ao de um CD.

Mais: esta qualidade é assegurada

pelos engenheiros, pois o sinal digital

não comporta meio-termo: ou ele é re-

cebido ou não pelo televisor, o que

eliminará de forma terminante as ima-

gens com fantasmas e chuviscos. A ga-

rantia dos técnicos advém da possi-

bilidade de as emissoras implantarem

com baixo investimento, mini-retrans-

missoras em bairros ou localidades

onde o sinal é captado com deficiên-

cia. Assim, em uma cidade gigante

como São Paulo, não mais haverá

bairros que recebam o sinal de TV

com deficiências decorrentes de loca-

lização geográfica. Com as mini-

retransmissoras, garante-se a quali-

dade homogênea de sinal para todos.

Este benefício está ao alcance

também de quem optar pelo aparelho

decodificador de sinal, que, acoplado

a um televisor analógico, receberá o

sinal digital com igual qualidade, ain-

da que, pelas limitações do televisor,

não seja capaz de propor uma imagem

com nível de resolução maior.

E A PUBLICIDADE?

Até aqui já se têm elementos su-

ficientes para atrair a atenção dos con-

sumidores, da mesma forma que a TV

em cores atraiu. Mas há outras duas

vantagens importantes, principalmen-

te para os anunciantes, possibilitadas

pela digitalização do sinal de TV: in-

teratividade e mobilidade. 

São vantagens de tal forma dife-

renciadas que fica difícil imaginar até

onde podem ir. 

Por conta do ineditismo, imagina-

se que o desenvolvimento de aplica-

ções de interatividade demore ainda

um pouco a chegar, restando inclusive

problemas técnicos a serem aparados.

Da mesma forma, a portabilidade

da TV, seja incorporando-a ao celular,

seja por meio de aparelhos próprios,

darão ao consumidor a possibilidade

“Por conta do

inedistismo, 

imagina-se que o

desenvolvimento de

aplicações de

interatividade 

demore ainda um

pouco a chegar”
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de assistir ao programa, interagir com

ele, navegar pela internet e usufruir de

serviços que podem ser apenas imagi-

nados. Os profissionais de marketing

e de publicidade capazes de perceber

as vantagens da interatividade e porta-

bilidade, mesmo que junto a uni-

versos compactos de consumidores,

terão muitos frutos para colher.

Até agora, a totalidade dos publi-

citários tangencia como pode qual-

quer previsão em relação ao aprovei-

tamento da TV digital como veículo

de comunicação comercial, o que é

compreensível, seja pela dificuldade

em se estimar a penetração da tec-

nologia nos seus primeiros mo-

mentos, seja pela correria que os

profissionais já enfrentam para dar

conta das rotinas. Mas dá para arris-

car que haverá uma corrida entre os

anunciantes por colocar uma campa-

nha em alta resolução, o sentido de

vanguarda do mercado publicitário

brasileiro sendo quase que uma ga-

rantia para experiências na nova

tecnologia. Da multiplicidade das ex-

periências nascerá o modelo de apro-

veitamento comercial da TV digital. 

Nesse sentido, a publicidade deve

ser um importante motor a impulsio-

nar a tecnologia, levando-a mais

perto da sonhada convergência dos

meios, quando TV, computadores,

internet e telefones celulares serão

uma coisa só, como divisado no

momento por alguns visionários. 

Será um teste e tanto para a inven-

tividade dos publicitários brasileiros.

Mas antes é preciso dar os primeiros

passos – e eles já têm data marcada,

2 de dezembro próximo.

“O sentido de

vanguarda do

mercado publicitário

brasileiro é quase uma

garantia de para

experiências na nova

tecnologia”

O que já se decidiu sobre a TV digital?

O Ministério das Comunicações já

definiu toda a base legal para entrada

em operação do Sistema Brasileiro de

TV Digital, optando pela tecnologia ja-

ponesa, defendida pela maioria das re-

des de TV e que preserva o modelo da

TV aberta, livre e gratuita para o consu-

midor, que só precisa adquirir o apare-

lho receptor digital.

Segundo o cronograma oficial, as

transmissões serão iniciadas no final

do ano. A Rede Globo já anunciou a

data da sua primeira transmissão digi-

tal em São Paulo: 2 de dezembro. A

emissora já instalou transmissor e

antena apropriados e tem promovido

testes. Em outras cidades, ainda não há

calendário fixado.

Por que antes se falava em TV de alta

definição e agora se fala em TV digital?

A digitalização do sinal transmitido pe-

las emissoras torna possível enviar uma

quantidade muito maior de “informação”

AALLGGUUMMAASS  
PPEERRGGUUNNTTAASS  EE
RREEPPOOSSTTAASS  SSOOBBRREE  
TTVV  DDIIGGIITTAALL
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para o televisor. Por isso, a digitaliza-

ção torna possível que se multiplique

por dois a definição da imagem re-

cebida, além de um som equivalente

ao de um CD de qualidade. Alternati-

vamente, é possível, com a digitaliza-

ção aumentar a quantidade de canais

transmitidos. Uma emissora poderia

se desdobrar em quatro ou mais des-

de que não ampliasse a qualidade da

sua imagem e som. Como no Brasil,

desde logo, a maioria das emissoras

optou pelo sinal de alta definição,

surgiu a duplicidade de nomes para o

sistema. 

Já se sabe quanto custará um televisor

digital?

Não, e a indústria brasileira teme não

cumprir os prazos fixados pelo gover-

no, havendo o risco, segundo informa-

ções da Eletros, – a entidade que con-

grega os fabricantes de produtos ele-

trônicos –, de que não haja um tele-

visor digital nacional para venda este

ano. O mercado, porém, pode ser aten-

dido por importações.

O que acontece com os televisores

antigos?

Absolutamente nada. 

Eles continuarão funcionando nor-

malmente por pelo menos dez anos,

pois o sistema digital não desabilita o

sinal analógico. Durante esse período,

as emissoras de TV irradiarão dois

sinais idênticos, um em tecnologia

analógica, outro em digital. O regu-

lamento proposto pelo Ministério das

Comunicações prevê que esta situação

perdurará, no mínimo, até 2017, e pa-

rece natural que se, nessa data, houver

ainda um parque de televisores ana-

lógicos muito grande, o prazo poderá

ser prorrogado.

Para que servirão os decodificadores?

Eles permitirão aos televisores analó-

gicos receber o sinal digital com os be-

nefícios de qualidade de sinal. Também

podem incorporar alguns recursos de

gravação de programas e interati-

vidade via linha telefônica. Ainda não

se sabe ao certo quanto custarão os

decodificadores.

O Brasil inteiro terá acesso à TV digital? 

Só quando houver antenas e transmis-

sores digitais em todo o país. Grandes

cidades, certamente, serão atendidas

antes. Nas médias e pequenas, é im-

possível prever quando haverá sinal

digital disponível.

Como fica a questão da resolução das

imagens?

A TV digital transmitirá imagens em re-

solução de tela de 16 x 9, idêntica à te-

la de cinema e dos televisores LCD. As

telas dos aparelhos analógicos hoje em

uso funcionam em resolução 4 x 3. 

O que acontece com a produção

comercial?

A TV digital não exigirá um centavo a

mais de investimento dos anunciantes

já que praticamente toda a captação e

finalização dos filmes é feita em siste-

ma digital. A critério exclusivo do anun-

ciante e agência, pode-se investir mais

na produção, já que a alta definição de

imagem exige cenotécnica, fotografia,

maquiagem etc. mais caprichada.
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OO  RRÁÁDDIIOO  NNAA  EERRAA  DDIIGGIITTAALL

Em processo menos alardeado (e menos conturbado) do que a TV,

o rádio caminha a passos largos para a digitalização.

Por Tatiana Napoli

rádio é uma mídia sobrevi-

vente. Operando há 85 anos

no Brasil, o rádio resistiu à passagem

das décadas, ao surgimento de novos

meios e às inovações tecnológicas –

principalmente pela sua relevância pa-

ra o público e pela sua portabilidade.

Essas características foram suficien-

tes até agora, mas, em um mundo

cada vez mais digital, o meio percebeu

que corria o risco de perder espaços

para outras mídias se não se moder-

nizasse. Foi aí que se começou a

conversa sobre rádio digital.

“Mais da metade dos adolescen-

tes americanos possui tocadores de

MP3. Temos a ameaça de uma gera-

ção que está entrando no mercado e

que não vai ouvir rádio porque o meio

não freqüenta o ambiente digital. A

digitalização é importante para nos

dar competitividade e para multiplicar

nossa relevância, oferecendo novos

serviços”, defende Acácio Luiz Costa,

coordenador da Aliança Brasileira

para o Rádio Digital.

A digitalização do rádio eleva de

maneira incomparável a qualidade do

som e acaba com problemas de inter-

ferência no sinal, tanto para as emis-

soras AM quanto para as FM. Há dois

modelos aprovados pela União Inter-

nacional de Telecomunicações (UIT)

para a digitalização do rádio: o Digital

Radio Mondiale (DRM), adotado nos

países europeus, e o In-band on-

channel (IBOC), desenvolvido nos

Estados Unidos.

NO BRASIL 

O processo de digitalização avan-

ça rapidamente para se tornar uma

realidade no Brasil. É praticamente cer-

ta a escolha pelo sistema norte-ame-

ricano, denominado IBOC, que per-

mite que as emissoras migrem para o

padrão digital usando a mesma faixa

de freqüência usado no sistema ana-

lógico, sem precisar abrir mão, por-

tanto, da sua identidade junto aos ou-

vintes. Já o sistema europeu pede um

novo canal para a transmissão digital,

o que obrigaria as emissoras a mudar

de “endereço”. Em qualquer sistema

será necessário que o consumidor

adquira um receptor de rádio digital.

O sistema IBOC foi criado pela

iBiquity Digital, empresa responsável

pelo desenvolvimento e licenciamento

da tecnologia HDRadio, cobrando

royalties pelo seu uso. Entre os inves-

tidores da empresa estão quinze das

principais emissoras de rádio do país.

“É o melhor modelo. Ele permite uma

transição central, e as emissoras não

vão precisar mudar de logotipo, nome

ou identidade. Há emissoras que es-

tão há décadas na mesma freqüência.

Não haverá rompimento na relação

O

30

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA



com o ouvinte. Isso é muito importan-

te”, analisa Acácio.

Além disso, outra vantagem para

os radiodifusores é que o sistema uti-

liza a infra-estrutura já existente do

sistema analógico, sem a necessidade

de novas torres de transmissão ou no-

va licitação de freqüência, o que o faz

ser também a opção mais econômica.

Já o consumidor pode esperar uma

recepção mais clara, sem estática,

chiado, estalo ou desvanecimento.

Muitas emissoras brasileiras já estão

operando em fase de testes técnicos

de acordo com o modelo.

A novidade também representa

novos rumos para o meio. Com o rá-

dio digital, é possível transmitir até

três canais dentro da mesma freqüên-

cia, o que dá às emissoras a possibi-

lidade da multigeração de conteúdo,

segmentando sua programação e

aumentando seu leque de ofertas para

os ouvintes. “A multigeração de con-

teúdos vai gerar uma segmentação

cada vez maior, fazendo com que o

rádio possa oferecer um serviço ainda

mais diferenciado e mais adequado

para seu ouvinte”, aponta o executivo.

Além disso, a nova tecnologia torna

possível a transmissão de grande

quantidade de dados na forma, por

exemplo, de textos e fotos, a serem

exibidos nos displays dos receptores,

aumentando a interação com os ou-

vintes. “O display do rádio passa a ser

muito mais amistoso. A emissora vai

poder enviar informações para os

ouvintes em tempo real, como as

condições do tráfego, combinado com

o sistema GPS, o motorista poderá ver

mapas com as melhores rotas de trân-

sito sempre atualizadas. É um comple-

mento natural que o rádio pode dar,

sem a necessidade de interromper a

programação”, considera Acácio.

Do ponto de vista de estrutura das

emissoras, o rádio hoje está mais pró-

ximo da digitalização do que a TV. In-

ternamente, as principais emissoras

já estão completamente digitalizadas

– o último passo é a mudança do trans-

missor para converter o sinal, cujo

custo é consideravelmente menor em

comparação com a TV. O sinal analó-

gico continuará a ser transmitido nor-

malmente, proporcionando uma subs-

tituição progressiva por parte dos

consumidores. A partir de 2008, es-

pera-se que os carros já saiam de fá-

brica com rádio adequado para o sis-

tema digital.
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Acácio, da Aliança Brasileira para o Rádio Digital
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ANUNCIANTES

E o que essa mudança representa

para os anunciantes? “A digitalização

vai ajudar muito o mercado anuncian-

te, porque vai permitir uma segmen-

tação ainda maior do que existe hoje.

A multigeração vai obrigar a criação

de novos formatos de programação,

permitindo que o anunciante desen-

volva um relacionamento mais focado

com seus consumidores”, opina Acá-

cio. Outra vantagem da qual o anun-

ciante poderá se beneficiar são as

funcionalidades agregadas ao sistema

digital. “O anunciante vai poder fre-

qüentar ambientes que não freqüenta

hoje, como o display do rádio que, é

importante lembrar, é a última mídia a

ser consumida antes do momento da

compra. O rádio digital vai permitir

que o anunciante interaja ainda mais

com o consumidor. É todo um univer-

so a ser descoberto”, complementa

Acácio, lembrando que o próprio fator

“novidade” trazido pela digitalização

já beneficia o mercado anunciante,

pois chama a atenção para o meio.

Para o rádio digital se tornar reali-

dade no Brasil, falta ainda a autoriza-

ção definitiva do governo, com a

confirmação do padrão, o que deve

ser anunciado até o final do ano. O

ministro das Comunicações, Hélio

Costa, estabeleceu a criação da Câ-

mara Brasileira para o Rádio Digital,

um fórum de debate para encerrar

definitivamente a discussão da esco-

lha do sistema. 

Encerrado o trabalho da Câmara,

um decreto presidencial deve auto-

rizar o início das operações – sinal

verde também aguardado pelas fa-

bricantes de eletroeletrônicos para

introduzir no mercado os aparelhos

de rádio digitais. 

A era digital está sendo vista como

um novo nascimento do rádio no Bra-

sil, e o clima entre os radiodifusores

não poderia ser melhor. “As emissoras

de rádio estão empolgadas para a

implantação do sistema digital. E elas

tiveram um papel muito importante

nesse processo porque as grandes

lideranças da radiofusão brasileira se

uniram e tiveram a iniciativa de tomar

a frente do debate”, diz Acácio.

Conheça os serviços já oferecidos pelo

modelo IBOC (In-band on-channel),

favorito das emissoras brasileiras.

Multiprogramação

Possibilidade de dividir a transmissão

digital em até três sinais, dando a

opção de as emissoras criarem multi-

geração, com programações simul-

tâneas.

Surround Sound

A maioria das soluções surround, tais

como Dolby, SRS and Neural Audio,

tem sido certificada pela iBiquity e são

atualmente compatíveis com os

receptores e os processos de deco-

dificação empregados.

Retrospecto do HD Radio 

Capacidade de voltar o áudio ao vivo

em até 45 segundos. Também pode

ser usado para armazenar um clipe de

áudio de até 45 segundos.

OO  QQUUEE  
JJÁÁ  ÉÉ  PPOOSSSSÍÍVVEELL  
CCOOMM  OO  
RRÁÁDDIIOO  DDIIGGIITTAALL
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Protocolo de Transporte de Dados

HD Radio 

Capacidade de transmitir e receber

conteúdo não-digital de áudio, que,

no futuro, permitirá serviços como

transmissão de informações de trá-

fego em tempo real para sistemas de

navegação de veículos.

A expectativa dos fabricantes é, com

o tempo, oferecer ainda mais servi-

ços por meio do sinal digital. Atual-

mente, estão em desenvolvimento

as seguintes funcionalidades:

Armazenamento e Repetição

Capacidade de mudar a programa-

ção de áudio, armazenando progra-

mas na memória do aparelho para

serem ouvidos mais tarde.  

Suporte Multimídia

Recebimento e transmissão de ima-

gens relacionadas ao conteúdo ouvi-

do, tais como capa do CD ou foto do

artista de faixas de áudio transmi-

tidas ou imagens de tráfego.

Guia de Programação Eletrônica

Uma lista de estações, programas e

informação de programa enviada pa-

ra o aparelho de rádio.  

Serviços de áudio on-demand

Permite armazenagem automática e

atualização contínua do tempo e ser-

viços de áudio críticos, tais como

informações sobre o tráfego, clima e

temperatura, assim como notícias e

esportes e a recepção e playback de

programas de áudio com formatos

muito longos.

As emissoras já com operação digital

no Brasil em fase de teste:

• Sistema Globo de Rádio

• Sistema Clube de Rádio

• Rádio Record

• Rede Itatiaia

• Grupo Bandeirantes

• Rede RBS

• Rede CBS

Outras 25 emissoras estão em fase

de instalação ou vão aderir ao sis-

tema em breve.

As expectativas de implantação da

rádio digital:

• Aprovação governamental definiti-

va até o final 2007.

• Adesão de cinqüênta a oitenta

emissoras até dezembro 2007.

• Até 2010, mil emissoras estarão

transmitindo em sinal digital;

• Até 2012, o sinal do rádio digital

estará cobrindo 90% do território

nacional.

EE  OO  QQUUEE  
SSEE  EESSPPEERRAA
PPAARRAA  OO  
FFUUTTUURROO
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Pergunte ao CENP

Criado em 2001, o Conselho de

Ética do CENP é o órgão que julga

as possíveis infrações às Normas-

Padrão, buscando um entendimen-

to equilibrado entre o anunciante e

a agência, corrigindo desvios e, conseqüentemente, asseguran-

do a liberdade de contratar num mercado de leal concorrência. 

O sigilo completo nas ações e julgamentos do Conselho de

Ética decorre do fato de lá serem discutidas questões comer-

ciais. Nenhum de seus membros pode falar sobre o que acon-

tece nas reuniões, conforme previsto nos Estatutos Sociais,

realizadas sempre na sede do CENP, em São Paulo.

A maioria dos casos analisados diz

respeito ao repasse do “desconto-

padrão”, que a agência recebe dos

veículos de comunicação, para o

anunciante, o que, segundo as Normas-Padrão, é aceito

apenas em bases racionais, que não alterem a concorrência

entre anunciantes de um mesmo setor de atividade ou torne

o negócio da agência inviável.

Ele é formado por 36 conselheiros,

representando anunciantes, agên-

cias e veículos, e distribuídos em

seis Câmaras presididas por repre-

sentantes de cada setor da ativida-

de publicitária. Fazem parte também do Conselho seis rela-

tores técnicos. Não podem ter assento no Conselho de Ética

pessoas investidas ou candidatas a cargos públicos.

O Conselho de Ética zela pela livre

concorrência no mercado publicitá-

rio e deve ser acionado sempre que

houver desequilíbrio nos termos

concorrenciais. 

É o caso, por exemplo, do desrespeito aos critérios do

repasse do “desconto-padrão”, previstos no Anexo B das

Normas-Padrão.

Uma concorrência antiética entre agências é fator desa-

creditador da atividade. Uma publicidade sem credibilidade é

uma não-publicidade, cujos malefícios têm a propriedade de

contaminar a atividade como um todo. 

Relevante no curto prazo, a defesa do modelo brasileiro

de publicidade tem desdobramentos igualmente importan-

tes no médio e longo prazos.

Sabe-se, por meio de vários estudos, que a publicidade é

poderosa impulsionadora do desenvolvimento, na medida

em que alavanca a oferta de produtos e serviços, promove a

concorrência entre as empresas, informa o consumidor so-

bre as vantagens e diferenciais dos produtos e serviços asso-

ciados, além de propor idéias de natureza política e social. 

Mais: a publicidade está na base da sustentação

financeira dos veículos de comunicação. Desta forma,

financia a cultura nacional e a liberdade de expressão, dois

dos valores mais caros à sociedade.

As representações podem ser

propostas pelo próprio órgão, por

meio da sua presidência, Conselho

Executivo e diretoria executiva, e

também pelos associados do CENP, sindicatos de agências e

por qualquer agência de publicidade certificada.

O CENP poderá propor representação sempre que tomar

conhecimento, por denúncia ou ao longo de processo de fis-

calização, de ato ou fato que caracterize possível trans-

gressão às Normas-Padrão.

OO  qquuee  éé  oo
CCoonnsseellhhoo  ddee
ÉÉttiiccaa  ddoo
CCEENNPP??

QQuueemm
ppaarrttiicciippaa  
ddoo  CCoonnsseellhhoo
ddee  ÉÉttiiccaa??

CCoommoo  
ssee  rreeccoorrrree  
aa  eellee??

O que você gostaria de saber sobre o CENP e as Normas-Padrão e não tinha a quem perguntar

PPoorr  qquuee  aa  aattiivviiddaaddee  
ddoo  CCoonnsseellhhoo  ddee  ÉÉttiiccaa  
nnããoo  éé  ddiivvuullggaaddaa??

QQuuaannddoo
aacciioonnaarr  oo
CCoonnsseellhhoo  ddee
ÉÉttiiccaa??  

DDoo  qquuee  ttrraattaa  
oo  CCoonnsseellhhoo  
ddee  ÉÉttiiccaa??
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A representação a partir de empre-

sas associadas ou agência certificada

ocorrerá sempre que estas se sen-

tirem prejudicadas em suas ativida-

des em virtude de ato ou fato gerado

em qualquer dos setores envolvidos na atividade publicitária

com possíveis transgressões às Normas-Padrão.

Para que uma denúncia dê origem a um processo contencioso,

ela deve ser identificada e enviada ao CENP com os fundamentos

da infração ética. Denúncias que não atendam a estes requisitos

podem ser indeferidas. 

Aceita, a representação é distribuída à Câmara, sendo no-

meado um relator técnico, citada a agência e cientificado o clien-

te-anunciante, a quem se garante amplo direito de defesa.

Com a denúncia, defesa e provas à mão, o relator elabora um

voto que é apresentado à Câmara, que se reúne periodicamente,

sempre que houver pauta. As partes podem defender seus pon-

tos de vista frente aos membros da Câmara. Finalmente, estando

apenas presentes os membros da Câmara, é dado conhecimento

do parecer do relator para que seja analisado e votado. As deci-

sões são tomadas por maioria simples de votos. Quando houver

empate no voto dos conselheiros, cabe ao presidente propor voto

de qualidade. Os conselheiros podem se declarar impedidos de

votar em determinado processo em função de interesse ou

envolvimento profissional.

Há possibilidade de recurso ordinário pelas partes, inclusive

pelo CENP, seja qual for a decisão de primeira instância. Recurso

extraordinário só será possível se a decisão da segunda instância

não for unânime. Em ambos os casos, os procedimentos são

aproximadamente os mesmos da instância inicial.

O Conselho de Ética pode recomendar o arquivamento da

representação ou aplicar as sanções de:

• advertência; 

• recomendação de alteração ou correção dos termos do ne-

gócio ajustado; adequação às Normas-Padrão, com prazo

nunca inferior a trinta dias e nunca superior a noventa dias

para a comprovação; 

• suspensão dos efeitos da certificação do CENP na relação

negocial considerada como contrárias às Normas-Padrão; 

• suspensão da Certificação até que seja sanada a infração às

Normas-Padrão; 

• cassação do Certificado de Qualificação Técnica outorgado

pelo CENP à agência. 

O Conselho de Ética poderá recomendar, ainda, que o

CENP represente perante a autoridade competente, buscan-

do a adoção de medidas e sanções previstas na lei.

AA  qquuee  ppeennaass  
eessttáá  ssuujjeeiittaa  
aa  aaggêênncciiaa??

TTooddaa  ddeennúúnncciiaa  éé  
aauuttoommaattiiccaammeennttee  aacceeiittaa??  
OO  qquuee  aaccoonntteeccee  ddeeppooiiss??

MMAANNDDEE  SSUUAASS  DDÚÚVVIIDDAASS
PPAARRAA  OO  PPEERRGGUUNNTTEE  AAOO  CCEENNPP..
Este espaço foi criado para responder de forma clara

e direta às suas indagações sobre o alcance das

Normas-Padrão e o funcionamento do CENP. 

Envie a sua pergunta hoje mesmo para o e-mail

cartas@cenp.com.br. Sugestões e críticas sobre o

conteúdo do CENP em Revista continuarão a ser pu-

blicados na última página. 

????
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mercado publicitário de Cacho-

eiro de Itapemirim, cidade ao

sul do Espírito Santo, está carente de pro-

fissionalização. Falta respeito com as agências tanto da

parte dos anunciantes quanto dos veículos. “O merca-

do aqui é bem diferente do da capital. Suamos camisa

para mudar a cabeça dos clientes, que ainda são bas-

tante interioranos, e dos veículos, principalmente os

impressos, que trabalham com

tabelas diferenciadas”, conta Tani

Borges, sócia-proprietária da AltaRT

Propaganda, que atua há onze anos

em Cachoeiro de Itapemirim.

As agências locais têm a seu fa-

vor o fato de conhecerem bem o mercado e a menta-

lidade dos anunciantes – particularidades que fazem

com que agências de fora tenham dificuldades. A prin-

cipal questão é justamente saber como

lidar com os anunciantes. “Eles não

vêem o benefício que as agências podem

dar. Acham que lidar direto com o veículo pode ser

vantagem”, ela relata. A mesma mentalidade afeta os

veículos, que, salvo raras exceções – como a TV Gazeta,

emissora local afiliada da Rede Globo –, preferem

atropelar o trabalho das agências.

A publicitária aponta o desrespeito existente na

região em relação às Normas-Padrão e a falta de uma

atuação mais presente do CENP. “Nada mudou por

aqui. A certificação não é valorizada, nem pelos veí-

culos e anunciantes e nem pelas próprias agências.

Não sentimos amparo nenhum do CENP. As Normas-

Padrão são importantes, e quem dera que todo mundo

as seguisse, mas essa não é a nossa realidade”,

considera Tani.

O

“Os anunciantes 

não vêem o benefício 

que as agências 

podem dar”

CCEENNPP  FFAAZZ  FFAALLTTAA  EEMM  CCAACCHHOOEEIIRROO  DDEE  IITTAAPPEEMMIIRRIIMM

mercado publicitário de Dou-

rados, segunda maior cidade do

Mato Grosso do Sul, é relativamente novo

– a agência mais tradicional da região

tem nove anos – e ainda luta para se estruturar de

maneira profissional “Pelo fato de o mercado ser novo,

os anunciantes ainda não conseguem ver a importância

das agências. Eles não enxergam a publicidade como

um investimento, mas sim como um gasto. Nós

estamos procurando desenvolver nas empresas a

conscientização de que investir em publicidade por

meio de agências profissionais vale a pena”, relata

Paulo Ajax Rolim Filho, sócio e diretor de criação da

Pajax Publicidade.

As agências também sofrem com a posição de mui-

tos veículos, especialmente rádios e jornais, que ofere-

cem tabelas diferenciadas para o cliente, com preços

mais baratos caso não haja intermediação de agências.

Para combater essa situação, as

agências locais se uniram e formaram o

Sindicato das Agências de Propaganda

da Grande Doura-

dos, Sindagência, do qual Paulo é

vice-presidente. “Exatamente por o

mercado ser novo, temos a pos-

sibilidade de trabalhar para criar

uma boa estrutura e uma cons-

ciência de forma que, no futuro, os profissionais se

deparem com um mercado melhor”, reflete Paulo. Para

tanto, ele e as agências locais contam com a ajuda do

CENP e das Normas-Padrão.

“O CENP garante a profissionalização do mercado.

Quando você é certificado pelo CENP, passa a ser visto

com outros olhos. Nossos anunciantes estão começan-

do a reconhecer isso, e muitas agências locais estão

entrando no processo de certificação”, conta Paulo.

O

AAGGÊÊNNCCIIAASS  UUNNIIDDAASS  PPEELLAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  EEMM  DDOOUURRAADDOOSS

“O CENP garante a

profissionalização do

mercado”



ompletando 34 anos de atividade, a Tape Publi-

cidade tem experiência de sobra para falar do

mercado publicitário de Manaus. Ao longo das décadas,

a agência acompanhou a evolução da publicidade local

e testemunhou a mudança provocada pela chegada do

CENP e das Normas-Padrão. Geraldo Hilton Pereira

Ribeiro, diretor de planejamento e atendimento da

agência, sentencia: “Quem não se profissionalizou saiu

do mercado ou está encontrando dificuldades”.

Centrado no vare-

jo, o mercado tem

sido favorecido pelo

crescimento do poder aquisitivo na cidade, uma vez que

a entrada das grandes redes de varejo está incentivando

o comércio local a procurar agências para cuidar das

suas contas. Os lançamentos do mercado imobiliário

também colaboram para aquecer a atividade publici-

tária, assim como a aposta no potencial do segmento de

turismo da região. 

As agências, no entanto, ainda encontram alguns

obstáculos no meio do caminho. 

“Estamos tentando conscientizar as indústrias na-

cionais e internacionais instaladas no Pólo Industrial de

Manaus a entregar pelo menos uma parte das contas

publicitárias às agências locais.

A idéia é convencê-los a entregar

pelos menos as contas institu-

cionais”, conta Geraldo.

Nessa missão para conscien-

tizar as grandes indústrias, o pu-

blicitário reforça a importância das Normas-Padrão para

a região. 

“Agindo dentro das Normas, as agências se tornam

cada vez mais competentes, ganham nível e se apro-

ximam das demais do país. O CENP e as Normas-

Padrão representam uma certificação de qualidade. Um

ganho para nós e para as outras agências que atuam

com seriedade no mercado”, ele reflete.

C

NNOORRMMAASS--PPAADDRRÃÃOO  AAJJUUDDAAMM  AA
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAARR  MMEERRCCAADDOO  DDEE
MMAANNAAUUSS

“O CENP e as 

Normas-Padrão

representam 

uma certificação 

de qualidade”
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necessidade de profissionalização do merca-

do publicitário, que existe em grande parte

dos mercados regionais do Brasil, também está pre-

sente no Acre. Só que, nesse caso, ela é agravada pelo

isolamento da região, que se repete em muitos pontos

do Norte do país. “Pará e Amazonas têm mercados

mais estruturados. Amapá, Roraima e Rondônia ainda

sofrem um fragoroso aviltamento da atividade publi-

citária. Aqui no Acre também é assim, e o nosso traba-

lho inclui profissionalizar e botar um mínimo de ordem

no mercado publicitário local”, analisa Gilberto Braga

de Mello, diretor da Companhia de Selva, principal

agência do Acre.    

O isolamento, no entanto, também favorece o mer-

cado local na competição com agências de outros esta-

dos. “Fazer propaganda no Acre com sotaque do Ama-

zonas é mais ou menos como

anunciar pão de queijo em Minas

com um apelo carioca. Por isso, é

preciso conhecer bem as tribos

urbanas que formam o seu público-alvo em cada praça

da região”, aponta ele.

O cenário do mercado está começando a mudar,

impulsionado pelo desenvolvimento da economia

local. E esses novos horizontes estão intrinsecamente

ligados a um comprometimento com a responsabili-

dade ambiental. “Não se trata apenas de crescer, mas

de se desenvolver de forma diferenciada, com uma pro-

posta própria onde a responsabilidade socioambiental

tem relação direta com a

qualidade e com os resul-

tados”, explica Gilberto.

“Quem não tiver respon-

sabilidade socioambien-

tal não tem futuro no

mundo e muito menos na região amazônica. E se isto

vale para anunciantes, é claro que vale também para as

agências de propaganda”, ele finaliza.

A

PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE
AAMMBBIIEENNTTAALL  CCAAMMIINNHHAAMM  JJUUNNTTAASS
NNOO  AACCRREE

“Nosso trabalho inclui o

desafio de profissionalizar

e botar um mínimo de

ordem no mercado”
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Acontece no CENP

OO  CCEENNPP  MMAAIISS  PPRRÓÓXXIIMMOO  
DDOOSS  MMEERRCCAADDOOSS  RREEGGIIOONNAAIISS

om auto-regulamentação, o

CENP tem como objetivo es-

tabelecer e zelar por princípios saudá-

veis para as relações comerciais no mer-

cado publicitário. Dessa forma, procura

estar sempre sintonizado com as ne-

cessidades de anunciantes, veículos e

agências, em um esforço contínuo

para garantir que todas as vozes do

mercado sejam devidamente ouvidas.

Para reforçar essa disposição, o CENP

tomou uma iniciativa importante:

contratou um executivo para viajar

pelas regiões do país e traçar um pa-

norama das diferentes realidades do

mercado publicitário brasileiro. 

“A idéia é levar o CENP para todos

os pólos publicitários do Brasil, apre-

sentar o trabalho que estamos fazendo

e também trazer as expectativas, os

pedidos e as queixas em relação à nos-

sa atuação”, resume Fernando Ribeiro

da Luz, executivo de Relações com o

Mercado do CENP. As viagens vão in-

cluir todo o país, com exceção das

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

A iniciativa partiu da Diretoria e do

Conselho do CENP, que sentiram que a

entidade já está estruturada o suficien-

te para buscar uma atuação mais

agressiva. “O CENP quer ser cada vez

mais relevante nos mercados locais,

ampliando sua assistência para as

agências. Essa aproximação com as rea-

lidades regionais é um passo muito

importante”, explica Fernando.

Entre o final de março e o começo

de junho, Fernando já esteve no inte-

rior de São Paulo (Bauru, Sorocaba e

Campinas), em Santa Catarina (Floria-

nópolis, Blumenau, Joinvile e Jaraguá

do Sul) e em parte da Região Nordeste

(Salvador, Recife e Maceió). Até o final

do ano, planeja visitar todas as capitais

brasileiras e as principais cidades de

cada estado, reunindo informações

importantes para definir as ações do

Conselho. 

Em cada cidade que visita, Fernan-

do se reúne com representantes dos

principais veículos e das entidades que

C

O Conselho Executivo das Normas-Padrão quer 

ouvir o que todas as regiões do Brasil têm a dizer.

Fernando,
fotografado quando visitava
a TV Gazeta, em Maceió.

Fo
to
: 
Jo
sé
 R
on
al
do
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servem de porta-vozes das agências da

região, como os capítulos da ABAP e o

Sindicato das Agências de Propaganda,

Sinapro, além de outros órgãos locais

representativos, como é o caso, por exem-

plo, da Associação Baiana do Mercado

Publicitário, ABMP, em Salvador. 

Nas reuniões, Fernando expõe a in-

tenção da sua visita, fala sobre o CENP

e as Normas-Padrão e esclarece even-

tuais dúvidas sobre a atuação da enti-

dade. Ao mesmo tempo, as entidades

e veículos dão a ele um panorama do

mercado local, dos problemas enfren-

tados pelas agências e das particulari-

dades da região. Encerrada a viagem, é

redigido um relatório expondo tudo o

que foi discutido, que é encaminhado

para a diretoria executiva do CENP. 

AÇÕES

E o que as agências podem esperar

de todas essas viagens? “Podem espe-

rar ações. Estaremos presentes nos fó-

runs locais, acompanhando o mercado

de perto. O CENP estará ativo”, ele

afirma. “Nosso objetivo final é ter um

mercado saudável, em que as agências

sejam qualificadas, em que não exis-

tam bureaux de mídia e em que todo

mundo receba um pagamento justo

pelo seu trabalho. As agências só têm

a ganhar com a presença do CENP,

pois ela representa qualificação e

remuneração justa pelo seu trabalho”,

diz Fernando.

As viagens feitas pelo executivo até

agora já lhe proporcionaram boas refle-

xões sobre os mercados regionais, es-

pecialmente em relação à carência da

presença do CENP, que está sendo

suprida aos poucos. Por outro lado,

Fernando também tem aprendido

muito observando tanto os problemas

em comum – como a concorrência

com corretores ou os veículos que

trabalham com tabelas diferenciadas –

quanto as particularidades de cada

mercado. 

“Uma das principais coisas que eu

aprendi é que cada mercado é um mer-

cado. Não existe um Nordeste, por

exemplo; existem vários Nordestes.

Uma medida que sirva para o Recife

muitas vezes pode não ser efetiva em

Salvador. As diferenças precisam ser

respeitadas, e as regiões devem ser

tratadas de acordo com suas neces-

sidades. Estou incluindo isso nos meus

relatórios também”, ele conta. 

Justamente pela diversidade dos

muitos mercados e pelo tamanho do

país, Fernando ressalta a importância

da atuação das agências e entidades

regionais junto ao CENP, ajudando-o a

vistoriar o mercado e informando sobre

eventuais descumprimentos aos prin-

cípios éticos. Ele destaca que o e-mail

denuncia@cenp.com.br foi criado com

a finalidade de receber queixas de des-

respeitos às Normas-Padrão, garantin-

do a confidencialidade do denunciante.

“É muito importante que as agências e

veículos locais ajudem o CENP a iden-

tificar problemas do mercado”, reforça. 

As denúncias são um dos fatores

que determinam as viagens feitas por

Fernando. Se há queixas consistentes

em relação a determinada região, ele

procura visitá-la o quanto antes para

apurar de perto a situação do mercado.

Outro critério usado para definir seus

destinos são os relatos feitos na seção

Regionais do CENP em Revista. 

A iniciativa tem sido muito bem

recebida e já está proporcionando mu-

danças. Uma das queixas constantes

feita ao executivo diz respeito à presen-

ça do CENP em licitações públicas. A

entidade, desde a sua criação, acompa-

nha as licitações públicas, procurando

sempre incentivar a aplicação das

Normas-Padrão. Devido às reclama-

ções registradas nos mercados locais,

o CENP tem se mostrado ainda mais

presente. O Conselho participou da

formatação da licitação do governo de

Sergipe e também está participando

ativamente dos processos envolvendo

os Correios e a Petrobras.  

“A presença mais ativa do CENP vai

beneficiar o mercado inteiro, porque

quanto mais se entender, se executar e

se seguir as Normas-Padrão, mais elas

irão se espalhar, até se tornarem uma

prática natural do mercado. Não é um

trabalho de resultado imediato, mas

vamos mudar. Isso é só o começo”,

defende Fernando. 

“As diferenças 
precisam ser
respeitadas, 
e as regiões 
devem ser
tratadas 

de acordo 
com suas 

necessidades”
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FFLLOORRIISSBBAALL::
SSOOCCIIEEDDAADDEE  NNÃÃOO  NNEECCEESSSSIITTAA
DDAA  TTUUTTEELLAA  DDOO  EESSTTAADDOO  
Homenageado em Gramado, Octávio Florisbal, diretor-geral da Rede Globo, agradeceu

em nome dos premiados com a medalha Maurício Sirotsky e comentou as várias

ameaças à publicidade. Confira trechos do seu discurso: 

É uma honra termos sido agraciados com

a medalha Maurício Sirotsky. Por uma feliz

coincidência, todos, ou quase todos os homena-

geados desta noite, o conheceram pessoalmente.

Maurício era um líder apaixonado pela comunica-

ção, rádio e TV, otimista, generoso, muito querido pelos

companheiros de trabalho e por todo o mercado.

Junto com Jaime Sirotsky, ele transformou a

Rádio Gaúcha e a TV Gaúcha na RBS, hoje um dos

maiores grupos de comunicação do país, tendo à

frente a liderança do nosso querido Nelson Sirotsky.

A RBS, parceira da Rede Globo, sempre se

alinhou na defesa da liberdade de expressão, no

passado, com Maurício e Jaime Sirotsky – presidente

da Associação Mundial de Jornais – e hoje com

Nelson Sirotsky, na presidência da ANJ.

Neste espaço que se abre no Festival de

Gramado, desejamos também reafirmar a absoluta

necessidade de unirmos forças na defesa das

liberdades de expressão e comercial.

Episódios recentes, como Ancinav e Fenarj,

voltam hoje com a nova Portaria 264 sobre classi-

ficação indicativa para televisão. A Constituição nos

garante que ela deve ser indicativa, e não impositiva

nem cerceadora da liberdade de expressão.

Compete exclusivamente aos pais e, em segundo

plano, à família e à escola, decidir e orientar o que as

crianças devem assistir na televisão. A sociedade não

necessita da tutela do Estado. A esse propósito,

queria citar uma frase de D. Eugênio Salles, arcebis-
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PPEETTRRÔÔNNIIOO  CCOORRRRÊÊAA
RREECCEEBBEE  MMEEDDAALLHHAA
MMAAUURRÍÍCCIIOO  SSIIRROOTTSSKKYY
SSOOBBRRIINNHHOO

po emérito do Rio de Janeiro: “Educar as crianças

para bom uso da radiodifusão cabe aos pais, à escola

e à igreja, sem a ação tutelar do Estado”.

Na mesma linha de pensamento, também nos de-

paramos com a iniciativa da Anvisa, de restringir a pu-

blicidade de alimentos, cervejas e remédios de pres-

crição livre.

A Constituição determina que compete exclusiva-

mente ao Congresso Nacional legislar sobre a publi-

cidade. Temos que reconhecer que o Conar cumpre,

de forma exemplar, o controle da auto-regulamenta-

ção na publicidade brasileira.

Por último, mas não menos grave, é a posição do

TCU, de revogar a portaria que incorporou as Nor-

mas-Padrão à Lei 4.680 e que serve de referência para

o relacionamento das contas de publicidade do go-

verno federal com agências, veículos e fornecedores.

Queremos ressaltar a importância das Normas-

Padrão para o desenvolvimento de mais de 4 mil

agências de publicidade e a blindagem que exerce

contra a entrada de agências e bureaux de mídia no

país, o que seria extremamente prejudicial aos

veículos de comunicação.

Alimentamos a esperança de que as negociações

em curso com Ministério da Justiça, Ministério da

Saúde e TCU possam reverter as medidas previstas e

preservar tanto a liberdade de expressão e comercial,

como o modelo de publicidade brasileiro, que se

mostrou vitorioso.

A comunicação e a publicidade sempre caminha-

ram juntas, quer na integração nacional e na valoriza-

ção da cultura brasileira, quer no desenvolvimento eco-

nômico e social do país, baseadas na nossa capacidade

de auto-regulamentação e responsabilidade social.

Precisamos nos manter unidos, na defesa desses

princípios, que são fundamentais para a nossa ativida-

de, para a economia/mercado e para a democracia.”

O presidende do CENP,

Petrônio Corrêa, recebeu em

13 de junho a medalha

Maurício Sirotsky Sobrinho,

em solenidade realizada na

abertura do 16o Festival Mundial

de Publicidade de Gramado.

Também receberam a comenda

José Carlos de Salles Neto, editor do

Meio&Mensagem, Samuel Klein,

fundador das Casas Bahia, Octávio

Florisbal, da Rede Globo, Roberto

Duailibi, fundador da DPZ e patrono

do Festival, e Pedro Bertolicci, pre-

feito de Gramado.

A medalha foi concedida a

Petrônio “pela sua dedicada atuação

na atividade publicitária, prestando

inestimáveis serviços à profissiona-

lização e ao desenvolvimento do ne-

gócio publicitário”. O Festival de Gra-

mado é organizado pela Alap, Abap,

CNP, ARP e Sapergs.
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Ampro, a entidade que reúne

as agências especializadas

em marketing promocional, enviou

em maio carta à diretoria do CENP

pedindo desligamento do quadro de

associados da entidade. A decisão da

Ampro deve-se às críticas recebidas

após sua filiação e do anúncio da deci-

são do CENP em conceder certificação

às agências de marketing promocional.

O presidente do CENP, Petrônio

Corrêa, lamentou a decisão. Ele lem-

brou que a concessão de certificados

às agências de marketing promocional

foi acolhida por unanimidade pela dire-

toria, em reunião realizada em setem-

bro do ano passado, e que o Cenp con-

tinuará certificando agência especiali-

zadas em promoção e marketing direto.

Segundo as recomendações con-

tidas na Comunicação Normativa n. 12,

agências nessas condições podem ser

certificadas sempre que comprovarem

possuir estrutura de criação, produção

e de capacitação para a distribuição de

publicidade do que criou e produziu,

por ordem e conta de clientes-anun-

ciantes. As agências especializadas re-

cebem do CENP um certificado dife-

renciado daquele entregue às agências

de propaganda, com validade de um

ano. Perto de dez agências de marke-

ting promocional já receberam o

certificado até agora. 

Não é concedido o certificado para

agências de marketing político e agên-

cias especializadas em operações pro-

mocionais, merchandising em ponto-

de-venda e daquelas que tenham des-

tinação irrelevante de veiculação de

publicidade. 

Segundo Petrônio, a decisão da

diretoria do CENP reconheceu que, por

razões de mercado, ao longo dos anos,

“as agências foram obrigadas a alterar

suas estruturas de funcionamento,

agregando novas atividades funcionais

decorrentes do aperfeiçoamento tecno-

lógico dos veículos e da criação de

novos meios de divulgação de men-

sagens publicitárias”. Ele lembra que a

decisão foi tomada depois de longo

entendimento entre o CENP e as

agências especializadas.

A

AAMMPPRROO  DDEEIIXXAA  QQUUAADDRROOSS  DDOO  CCEENNPP

BBAALLAANNÇÇOO  DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP

377
Procedimentos
instaurados

222
Adequações
(Negociação com
participação direta
do CENP: 18)

Posição em 11/6/07

94
Novas vistorias por
mudança de agência

35
Procedimentos a serem
julgados/pendentes

8
Advertências
já arquivadas

8
Vistorias pendentes por
exigência das Câmaras

6
Procedimentos
aguardando prazo

4
Procedimentos
cancelados
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HHIISSTTÓÓRRIIAA  
DDEE  
PPEESSCCAADDOORR
Paulo Camossa Júnior

asci em Pirassununga, cidadezinha simpática

distante duzentos quilômetros de São Paulo,

entre Campinas e Ribeirão Preto. Não é grande nem

pequena: é mais ou menos do mesmo tamanho do

bairro de Moema, mas é bem mais bonitinha. 

Morei em Pira até os dezessete anos, quando me

mudei para São Paulo para cursar a Escola Superior de

Propaganda e Marketing. Foi lá que ouvi falar de uma

área que tratava de planejar as estratégias para falar

com as pessoas através dos meios de comunicação.

Sou consumidor fanático de mídia desde molequinho,

e achei interessante a idéia de dedicar minha vida a um

trabalho relacionado a uma das minhas paixões. Fui à

luta e no final do segundo ano da faculdade já fazia

parte do time de Mídia da Lage, Stabel/BBDO.

Eu era um assistente de Mídia dedicado. Encarava

todo trabalho como uma chance de demonstrar ao

pessoal da agência o meu potencial, não importava a

nobreza do job ou o tamanho do budget. Um dia

pintou um briefing da Caninha 51, bem simplezinho:

um anúncio de uma página em homenagem ao

N

– Posso falar com o Tatalo?
– Não!

Crônica
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aniversário de Pirassununga, para ser veicu-

lado no jornal da cidade. Assim, no singular:

“no” jornal.

Quem mora em Pira sabe que O Movi-

mento é maior e mais relevante para os piras-

sununguenses que a Folha, o Estado ou a Veja.

Naquela época, era o único jornal de Pira a

aparecer no Anuário de Mídia e tinha até re-

presentante comercial em São Paulo. Anunciar

lá não seria tarefa das mais complicadas, mas

eu queria ir além, e na condição de nativo

sabia que havia um segundo jornal. Menor-

zinho, irregular – mas havia um segundo

jornal.

Só que O Popular não tinha representan-

te – para descobrir seu custo e seus prazos,

só conversando com os caras mesmo. Liguei

para minha mãe e pedi a ela que consultasse

a lista telefônica. Ela me passou o número e

liguei lá. Era uma quarta-feira, acho. Três da

tarde, coisa assim. 

– Boa tarde.

– Tarde.

– Meu nome é Paulo. Trabalho na Lage, Stabel/

BBDO, a agência de publicidade da Caninha 51.

– Sei.

– Preciso conseguir os custos e o prazo para anun-

ciar na edição de aniversário de Pirassununga. Pos-

so falar com o responsável pela área comercial?

– Área comercial? 

– Sim, a pessoa que vende anúncios.

– Ih, rapaz, é só com o Tatalo, viu.

– Posso falar com o Tatalo?

– Não.

– Não?!

– Não. Ele não tá. Foi pro Clube de Pesca.

– Entendo. Tem alguma outra

pessoa que possa me dar essa

informação?

– Tem não, é só com ele mesmo.

– Puxa. 

– É.

– Amigo, por hora só preciso de uma refe-

rência. Não tem como você olhar uma fa-

tura, uma autorização?

– Tem não, o Tatalo tranca tudo na gaveta.

E leva a chave.

– Ih, caramba. Então é só com ele mesmo?

– É.

– E quando ele volta, hein?

– Sei não.

– Como não?!

– Sei não. Se estiver dando peixe, acho que só semana

que vem.

Acabei fazendo um trabalho quadradinho mesmo –

O Movimento levou aquele anúncio com exclusividade.

E O Popular não existe mais: fechou as portas alguns

anos depois deste episódio. Deve estar dando peixe no

Mogi.

Paulo Camossa Júnior é diretor-geral de Mídia da Almap BBDO.

Fo
to
: 
Jo
ão

 C
al
da

s



46

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

Cartas

CENP EM REVISTA é uma publicação
trimestral, editada pelo Cenp – Conselho
Executivo das Normas-Padrão. Artigos
assinados não refletem necessariamente a
opinião desta revista, assim como
declarações emitidas por entrevistados.
É autorizada a reprodução total ou parcial
das matérias, desde que citada a fonte.

Av Paulista, 2073 – 6o andar
Conjunto Nacional – Edifício Horsa II
CEP 01311-940 – São Paulo – SP
tel. (11) 2172.2367
site: www.cenp.com.br
e-mail: cenp@cenp.com.br

Tiragem 10 mil exemplares

CONSELHO EXECUTIVO
ABA – Pedro Silva, Mário Castelar e Rafael Sampaio; ABAP – Geraldo
Alonso Filho, Armando Strozenberg, João Roberto Vieira da Costa,
Orlando Marques, Sérgio Amado e Luis Grottera; ABERT – Paulo
Saad Jafet, Paulo Machado de Carvalho Neto, Gilberto C. Leifert,
Walter Zagari, Rubens Campos, Cícero J. de Azevedo Neto, Flávio
Cavalcanti Júnior e Daniel Barbará; ABTA – Fred Müller, Ubiratan
Barbosa Macedo, Gustavo Leme e Hebert Zeizer; ANER – Thaís
Chede Soares, Ênio Vergeiro, Cidinha Cabral e Gilberto Corazza; ANJ
– Cláudio Santos, Antonio Carlos de Moura, Mário Pinto Neves Filho
e Oscar Mattos; CENTRAL DE OUTDOOR – Raul Nogueira Filho,
Luiz Roberto Valente Filho, Francisco Carlos Marin e Claudio Pereira;
FENAPRO – Antônio Lino Pinto, Rino Ferrari Filho, Saint’Clair de
Vasconcelos, Aías dos Santos Lopes e Ricardo Nabhan de Barros.

CONSELHO DE ÉTICA
ABA – 1a Câmara: Carlos Eduardo Toro; ABA – 2a Câmara: Rogério
Levorin Neto; ABAP – 3a Câmara: Geraldo Alonso Filho; ABAP – 4a

Câmara: Antônio Lino Pinto; ABTA – 5a Câmara: Celso Forster; ANJ –
6a Câmara: Oscar Mattos.

CONSELHEIROS
ABA – Afonso Champi Jr., Carlos Eduardo Toro, Newman de Faria
Debs, Pedro Martins da Silva, Rogério Levorin Neto; ABAP – Antônio
Luiz de Freitas, Celso Luiz Loducca, Geraldo Alonso Filho, Hiran
Castello Branco, José Augusto M. Valente, José Henrique Borghi, Júlio
Cosi Jr., Luiz Celso de Piratininga, Luiz Sales, Otto de Barros Vidal Jr.,
Paulo Cabral Jr., Renato Arantes Loes, Saint'Clair de Vasconcelos;
ABTA – Alberto Niccoli Jr., Ana Lobo, Ana Maria Gemignani, Celso
Forster, Fátima Zagari, Fred Müller, Gustavo Leme, Herbert Greco,
Herbert Zeizer, Maurício Rollo Ribeiro, Rafael Davini, Renata Policicio,
Roberta Ciasca, Ubiratan Barbosa Macedo; ABERT – Acácio Costa,
Carlos Rubens do Santos Doné, Cícero J. de Azevedo Neto, Flávio
Cavalcanti Jr., Henrique Cassiato, Hilton Madeira, José Ernesto Freitas
de Camargo, Luis Fernando Constantino, Luiz Nicolaewsky, Oscar
Luiz Piconez, Rodolfo Machado Moura, Sérgio Sitchin; 

ANER – Angelo Derenze, Raphael Jessouron; ANJ – Eduardo da
Silva Porto Filho, Eduardo Sirotsky Melzer, Marcelo Benez, Marcelo
Romão, Márcio Delfim, Maurício Toni, Oscar Mattos, Oscar
Osawa, Paulo César Oliveira Marques, Paulo Fraga, Ricardo
Visconde; CENTRAL DE OUTDOOR – Francisco Carlos Marin,
Cláudio Pereira, Ivo Rodrigues, Luiz Roberto Ferreira Valente Filho;
FENAPRO – Antônio Carlos Vieira, Antônio Lino Pinto, Carlos
Augusto F. Paim, Domingos Logullo, Eduardo Crivellente Neto,
Fernando Brettas, Fernando Manhães, Glaucio Binder, Juarez
Beltrão, Luiz Gonzaga Rodrigues Jr., Renato Tourinho, Ricardo
Rodrigues Pereira.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Petrônio Corrêa; 1o Vice-Presidente: Orlando Marques;
2o Vice-Presidente: Oscar Mattos; 3o Vice-Presidente: Mário
Castelar; Diretores: Armando Strozenberg, Fred Müller e Daniel
Barbará; Diretora Executiva: Célia Maria Fiasco;
Diretora-Adjunta: Ana Lúcia Magalhães;
Diretor Administrativo/Financeiro: Ricardo Alonso.

CONSELHO EDITORIAL
Antonio Athayde, Antonio Carlos de Moura, Alex Periscinoto
Armando Strozenberg, Eduardo Sirotsky Melzer, Gilberto C. Leifert,
Luis Grottera, Mário Castelar, Marcos Nogueira de Sá, Orlando
Marques, Oscar Mattos, Paulo Cabral Junior, Ricardo Nabhan e
Thaís Chede Soares.

CENP EM REVISTA
Produzido para o Cenp pela Porto Palavra Editores Associados
Editor: Eduardo Correa 
Direção de arte e ilustrações: Sérgio Brito
Redação: Tatiana Napoli
Preparação de texto: Ana Maria Barbosa
Editoração: Conexão Brasil – Peter Schölzel – tel. (11) 6994.4754 
Impressão: Garilli Gráfica Editora Ltda.– tel. (11) 6694.3288
Distribuição: ACF Ribeiro de Lima

■ “Acabo de ler a edição de março

do CENP em Revista. Está excelente. Aos

responsáveis, os meus parabéns”

Geraldo Alonso Filho,

São Paulo

■ Não tenho tantos anos de

profissão quanto Petrônio Corrêa – se

Deus quiser chego lá –, mas passei por

algo muito semelhante ao descrito por ele

no editorial da edição de março.

Eu também estava iniciando as minhas

atividades profissionais quando a internet

se tornou uma opção de mídia no Brasil.

Ao contrário da TV, o novíssimo meio não

tem uma data precisa de entrada no ar, já

que foi evoluindo de maneira inicialmente

discreta dos laboratórios para a vida real.

Ela foi entrando devagar nas nossas vidas

até que, num dado momento, passou a

disponibilizar mais e mais opções de

conteúdo e publicidade. 

Confesso que, num primeiro momen-

to, fiquei aparvalhado com tantas opções,

ainda que, lá no fundo, sempre persistisse

a indagação: quem pagará a conta? 

Sim porque ou a verba publicitária

dava um salto mágico para agasalhar

também os portais e sites recém-che-

gados, ou eles teriam de brigar ombro a

ombro com os demais meios, já conso-

lidados no mercado. 

É claro que o que valeu foi essa

segunda opção, e vemos hoje a dura luta

dos departamentos comerciais dos portais

em busca de recursos. Os dados do Inter-

Meios mostram a conquista de espaço,

com muito sacrifício e sem dinamitar

quem já havia chegado antes.

Digo isso porque concordo plenamen-

te com a conclusão do texto do Petrônio:

haverá espaço para todos no futuro, desde

que os meios saibam fazer o que o rádio

fez: se reinventar sempre. E, claro, desde

que publicidade siga crescendo e que a

internet não se deixe levar por soluções

simplistas e notoriamente equivocadas

que ainda vemos serem postas em práticas

por vários veículos.

Antônio Ricardo,

Curitiba

Escreva para o Cenp em Revista: cartas@cenp.com.br
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