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u e Luiz Celso de Piratininga, meu grande amigo Pira, temos muita coi-

sa em comum, duas delas sendo mais evidentes: o amor pelos cachim-

bos e os muitos – muitos mesmo – anos de labuta na publicidade brasileira.

Somos os dois integrantes de uma geração que, sem exagero, abriu os cami-

nhos para a moderna publicidade brasileira, sendo que muitos de nós ainda

vivenciamos esta modernidade, seja como empresários, executivos ou dirigentes de

entidades. Eu e Pira estivemos juntos em momentos marcantes da publicidade.

Ele, por exemplo, foi o presidente do III Congresso Brasileiro de Publicidade, evento

que impactaria profundamente a atividade e onde foram forjados o Código Brasi-

leiro de Auto-regulamentação Publicitária e o Conar, do qual vim a ser o primeiro

presidente.

Aos 74 anos de idade, Pira acaba de abraçar novo desafio, um desafio à altura

da sua capacidade, experiência e força de caráter: a presidência da Escola Superior

de Propaganda e Marketing, ESPM. 

Sua gestão recém-iniciada é um excelente gancho

para que o CENP em Revista visite a Escola e conte um

pouco da sua história, dos planos de Pira para o futuro e,

principalmente, sobre os muitos benefícios que ela trouxe

para a publicidade brasileira. A este respeito, me permito

reproduzir aqui uma frase do texto: “Não é exagero dizer

que sem a ESPM a publicidade não seria o que é, da mesma forma que a ESPM

apenas reflete o alto nível de qualidade da publicidade brasileira”.

Não deixa de ser estimulante e muito gratificante saber que a publicidade

brasileira ainda confia a veteranos como eu e Pira missões tão dignas e complexas.

E

audiência pública no Tribunal de Contas da União, realizada em 1o de

agosto, foi um momento marcante para a publicidade brasileira, que lá

esteve por meio das suas lideranças mais expressivas, expondo livremente os seus

pontos de vista que justificam todas as iniciativas pela preservação do modelo

brasileiro de publicidade.

Sabemos todos o quão importante é lutar por ele, preservando as suas quali-

dades e aprimorando as suas virtudes, de forma que se assegure aos anunciantes

o acesso livre, desimpedido e eficiente aos consumidores de todo o Brasil, ao mes-

mo tempo em que se garante as bases para a sobrevivência das agências e para

que os veículos de comunicação continuem sendo uma referência de informação,

cultura e entretenimento para todas as pessoas.
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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

50 AGÊNCIAS

EM AVALIAÇÃO

EM 20/9/2007

856 FISCALIZAÇÕES E

VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 20/9/2007

2000

934

2001

1.904

2002

2.358

2003

2.728

2004

3.110

2005

3.623

2006

3.753

2007
(20/9/2007)

4.045

Agências certificadas

8495 AGÊNCIAS 

CADASTRADAS

EM 20/9/2007
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Em 1º lugar

CCOOMMIISSSSÃÃOO  EESSTTUUDDAA  NNOOVVAA  RREEVVIISSÃÃOO
NNAASS  NNOORRMMAASS--PPAADDRRÃÃOO  DDOO  CCEENNPP

Umas das maiores vantagens do princípio da auto-regulamentação, em 

comparação à legislação formal, é a facilidade com que ela pode ser adaptada e

readaptada às inevitáveis mudanças do cenário profissional que visa regular.

simplicidade implícita na auto-regulamentação

torna mais fácil e rápido incorporar os avanços

que, em nosso tempo, se sucedem em velocidade

estonteante. Imaginem, por exemplo, se num seminário

sobre publicidade realizado no começo dos anos 90, algum

estudioso especialmente arguto e bem informado anun-

ciasse aos presentes a iminência do advento da internet, da

banda larga, da TV por satélite, dos celulares e dos impactos

da digitalização sobre todas as mídias.

Imaginaram a reação? Certamente o palestrante seria

taxado de sonhador, de visionário, talvez até de louco. 

No entanto, pouco mais de dez anos depois, estamos

todos convivendo com bits e mais bits de informação,

transitando por caminhos cada vez mais inesperados,

revolucionando – ou pelo menos tentando revolucionar – a

atividade publicitária a cada mês.

Há outros fatos relevantes a demandar revisão e

readaptação. Para atender à digitalização, surgiu toda uma

nova classe de agências especializadas em decifrar as novas

tecnologias. Também assistiu-se ao extraordinário desen-

volvimento da atividade promocional, o que abriu espaço

para agências dedicadas apenas a esta disciplina. No campo

das pesquisas, multiplicaram-se as empresas e as

modalidades de oferta de serviços.

Os exemplos citados são apenas uma demonstração de

como a aceleração da mobilidade de pensamentos, princí-

pios, bases, tecnologias, competitividade etc. afetam as rela-

ções humanas em todos os níveis. Nada parece ser resis-

tente o bastante para perdurar à ação do tempo.

A generalização dessa percepção, no entanto, não pode

ser levada além de certo limite. Da mesma forma que muitos

princípios precisam ser revistos e adaptados, outros devem

permanecer tão imutáveis quanto possível para que se

preserve a essência das coisas, aquilo que elas têm de

melhor e mais positivo.

Assim, é absolutamente natural que a auto-regulamen-

tação comercial da atividade publicitária, resumida nas

Normas-Padrão, passe por revisões regulares, como a que

se imagina fazer nos próximos meses. No caso das pesqui-

sas de mídia, por exemplo, a oferta de novos serviços torna

importante uma revisão do Anexo A das Normas-Padrão.

Na verdade, concluída e aprovada pelas entidades

fundadoras do CENP, reunidas em seu Conselho Executivo,

esta será a quarta reforma das Normas-Padrão desde a sua

instituição, em 1998, e certamente muitas outras reformas

serão levadas a cabo nas próximas décadas. 

O importante, porém, é que o coração da auto-

regulamentação comercial seja preservado forte e saudável,

A



pulsando em pleno vigor, contribuindo para a oxigenação de

todo o segmento de comunicação, um dos mais inventivos,

vigorosos e notáveis da economia brasileira. 

As Normas-Padrão da Atividade Publicitária, não é

demais lembrar, foram criadas no final dos anos 90 para

eternizar no tempo e no espaço o modelo brasileiro de

publicidade,  baseado no tripé anunciante-agência-veículo. 

Era um momento em que havia muitas pressões por

experiências exóticas. Elas parecem não ter resistido à prova

do tempo. Logo tornou-se cristalino que, mais importante do

que anunciar barato, é anunciar bem, usufruindo do know-

how que só as agências de publicidade detêm e da credi-

bilidade conquistada pelos veículos de comunicação para

estabelecer contato de forma eficiente e comprovada com os

consumidores.

No momento em que um grupo dedicado de pro-

fissionais estuda a revisão das Normas-Padrão, é importante

relembrar esses pontos e frisar que tudo pode ser revisto,

mas deve prevalecer, acima de tudo, a sanidade e a solidez

do modelo brasileiro de publicidade.

Mais importante do que 
anunciar barato, é anunciar 
bem, usufruindo do know-
how que só as agências 
detêm e da credibilidade 
conquistada pelos veículos

A comissão criada para estudar eventuais atua-

lizações nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária

é formada por Antonio Lino Pinto (FENAPRO),

Cláudio Santos (ANJ), Geraldo Alonso Filho (ABAP),

Gilberto C. Leifert (ABERT), João Roberto Vieira da

Costa (ABAP), Rafael Sampaio (ABA) e Thais Chede

(ANER). Petrônio Corrêa, presidente do CENP, é o

coordenador dos trabalhos da comissão e João Luiz

Faria Netto fornece o suporte jurídico.

A comissão foi criada em maio e já se reuniu

algumas vezes na sede do CENP, em São Paulo.

Novas reuniões estão agendadas para as próximas

semanas. 

A decisão de reestudar as Normas-Padrão foi

provocada por solicitações da ABAP e da ABA (veja

entrevista a este propósito do presidente da entidade

representativa dos anunciantes, Ricardo Bastos, na

edição no 10 do CENP em Revista. Lá, ele enfatiza o

apreço da ABA à auto-regulamentação comercial e

considera ser o CENP o local mais apropriado para

debater a questão). Em sua solicitação, a ABA in-

forma querer rediscutir as questões ligadas à re-

muneração das agências. Espera-se que a comissão

leve suas conclusões ao Conselho Executivo até

dezembro.

QUEM PARTICIPA DA

COMISSÃO REVISORA
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DDOOMMIICCÍÍLLIIOOSS  AASSSSIINNAANNTTEESS  DDEE  TTVV  
NNOO  BBRRAASSIILL  DDEEVVEEMM  SSEERR  
55,,44  MMIILLHHÕÕEESS  NNOO  FFIINNAALL  DDOO  AANNOO

ritmo de crescimento é maior,

em termos percentuais, do

que o observado em 2006, de 16%.

Atingindo tal resultado, o Brasil passa a

Argentina em número absoluto de

domicílios assinantes. 

As operadoras de TV paga encer-

raram o primeiro semestre com 4,9

milhões de assinantes. A previsão do

diretor executivo da entidade, Alexan-

dre Annenberg, é que o setor tenha

faturamento de R$ 6 bilhões no acu-

mulado de 2007, ante R$ 5,5 bilhões

em 2006. A associação afirmou ainda

que entre abril e junho o número de

usuários de banda larga atendidos por

empresas de TV paga subiu 55% em

comparação com o mesmo período do

ano passado, superando 1,4 milhão de

assinantes.

A maior fonte de receita das opera-

doras continua sendo a mensalidade

de programação, que responde por

74% do faturamento bruto do setor. A

banda larga vem crescendo e já é

responsável por 18% do montante

arrecadado pela indústria. Pay-per-view,

taxas de adesão e outras modalidades

de serviços somam os 8% restantes.

Para Annenberg, o ritmo de expan-

são poderia ser ainda maior, não fos-

sem entraves como a carga tributária e

a falta de licitação para redes de cabos.

“Enquanto a carga tributária for tão

pesada, não há condições de crescer

muito na classe C. O desafio é trazer a

classe C”, disse Annenberg à agência

Reuters.

Tomando por base apenas o segun-

do trimestre, de acordo com o Levanta-

mento Setorial Operadoras – ABTA/

SETA, o faturamento bruto do setor no

período foi de R$ 1,6 bilhão, um

aumento de 19% em relação ao mesmo

período de 2006. O crescimento da

base de assinantes de banda larga foi

um dos propulsores do crescimento. O

número de usuários de internet em alta

O

A ABTA projeta um crescimento no número de domicílios assinantes 

de TV paga no Brasil da ordem de 20% em 2007, atingindo cerca de

5,4 milhões de domicílios em dezembro. A estimativa foi divulgada 

no final de julho pela ABTA, associação que representa o setor. 

Acontece
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velocidade teve um incremento de 55%

em relação ao segundo trimestre do

ano passado, ultrapassando a marca

de 1,4 milhão de assinantes. O número

de empregos diretos gerados pela

indústria de TV paga também cresceu.

Atualmente o setor emprega mais de

12,4 mil funcionários. Um aumento de

15% em relação ao segundo trimestre

de 2006. 

“É na oferta de banda larga, um

importante meio para a inclusão digi-

tal, que as empresas de TV por assina-

tura estão se fortalecendo e têm gran-

de potencial de ampliar sua abrangên-

cia, passando a atender a novos públi-

cos, em todas as camadas da popula-

ção”, afirma Annenberg. 

Ele ressalta a consolidação no

segmento de TV paga. “Considerando

a média de cerca de quatro teles-

pectadores por domicílio, a TV por as-

sinatura está disponível hoje para

aproximadamente 20 milhões de bra-

sileiros”, observa.

Projetando os dados mais para o

futuro, a diretora-geral da TVA, Leila

Loria, disse no final de julho que o nú-

mero total de clientes de TV por

assinatura pode dobrar em cinco anos,

atingindo 10 milhões de domicílios, na

medida em que as grandes empresas

de telefonia entrem no mercado. Leila

disse ao site Último Segundo que as

estimativas englobam todos os tipos

de serviços, inclusive os de IPTV, onde

o sinal de TV trafega pela internet.

1.470.400
32,4%

261.514
5,8%

2.807.727
61,8%

“A TV por
assinatura
já está
disponível
para perto
de 20 milhões
de brasileiros”

Assinantes por tecnologia

Cabo

Satélite

MMDS

Evolução do número de assinantes (mil)
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EENNAA  DDIISSCCUUTTEE  FFUUTTUURROO  
DDOO  MMEERRCCAADDOO  AANNUUNNCCIIAANNTTEE

De 23 a 26 de agosto, foi realizado o ENA – Encontro Nacional de Anunciantes, evento

organizado pela Associação Brasileira de Anunciantes, ABA, que acontece a cada dois anos.

tema do encontro de 2007 foi

“Qual é o novo panorama de

comunicação em termos de conteúdo,

formatos e mídias”, sobre o qual se rea-

lizaram nove painéis de debates, com

participação de 23 líderes de anuncian-

tes, agências, veículos e fornecedores

especializados.

A influência da tecnologia no merca-

do anunciante foi um dos assuntos mais

discutidos, com destaque para o papel

que o aparelho celular pode desenvolver

na publicidade, por estar 24 horas com

o consumidor, e as mudanças espera-

das com a chegada da TV digital. 

Outro ponto abordado foi a impor-

tância da valorização de idéias no traba-

lho publicitário, já que o avanço da tec-

nologia possibilitará que o consumidor

seja cada vez mais seletivo. A valoriza-

ção do público jovem também inspirou

discussões, uma vez que, conforme de-

monstrado em estudo da Recherche e Al-

meida Associados, a geração nascida

nos anos 1990 é a que mais consome

mídia.

Durante o evento, foi realizada ainda

a entrega do Prêmio Libertae, em que a

ABA presta homenagem a personalida-

des que contribuíram para a evolução da

propaganda brasileira. Nesta edição, os

homenageados foram Rui Porto, diretor

de comunicação e mídia da Alpargatas,

Marcelo Serpa, diretor-geral de criação

da AlmapBBDO, e o apresentador e

empresário Silvio Santos, do SBT. Além

dos três troféus tradicionais, também foi

entregue um Libertae Especial para

Gilberto C. Leifert, presidente do Conar.

Até então, o troféu especial só havia sido

entregue uma vez na história do evento,

quando Carlos Augusto Montenegro, do

Ibope, foi homenageado.

O

O ENA 2007 
aconteceu em 
Campinas

Fo
to
: 
Is
m
ar
 A
lm
ei
da
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consulta à AGU foi feita pela Anvisa e pelo Conar

tendo em vista declarações do ministro da Saú-

de, José Gomes Temporão, de que apoiava iniciativa da

Anvisa visando reduzir o espaço para a publicidade de

bebidas alcoólicas na TV.

O consultor-geral da União, Ronaldo Jorge Araújo Viei-

ra, escreveu em seu parecer que a Anvisa acionou a AGU

porque pretendia mudar a definição de bebida alcoólica

estabelecida pela Lei no 9.294/96 através de Resolução,

mas a Consultoria Geral da União concluiu que este não

seria o instrumento normativo correto. Ao jornal O Globo,

Vieira disse: “A mudança do conceito de bebida alcoólica e

a implicação disso na propaganda não podem ser feitas via

resolução da Anvisa, cujas resoluções têm status inferior

ao de lei”. Explicou ainda que o artigo 220, parágrafo 4o da

Constituição, condiciona a restrição da

propaganda de bebida alcoólica e

tabaco à aprovação de lei específica.

Em maio, entidades do mercado

publicitário brasileiro, encabeçadas pelo

Conar, divulgaram manifesto onde cha-

mavam a atenção das autoridades para

a inconstitucionalidade da proposta da

Anvisa, antecipada por vários jornais. 

Dias mais tarde, Dirceu Raposo de

Mello, diretor-presidente da Anvisa, disse ao jornal Valor

Econômico que a agência desistiu de impor restrições à

publicidade de bebidas alcoólicas por meio de resolução de

diretoria, depois de receber parecer nesse sentido da

Advocacia Geral da União. “Editar uma norma sem base

legal significa criar uma disputa jurídica que, de certa

maneira, desmoralizaria a agência. Do ponto de vista

democrático e da transparência, violentar o marco legal e

regular acima da legislação existente é uma temeridade. É

frágil e isso pode, a qualquer momento, ser anulado pelos

tribunais”, disse Raposo.

Loy Barjas, sócio e diretor da F/Nazca Saatchi &

Saatchi, saudou a decisão em artigo publicado no Caderno

de Propaganda & Marketing. No texto, Loy diz que a

propaganda “não é a culpada pelo uso abusivo de álcool.

A cerveja não é a culpada pelas baladas,

noitadas, bailes funks, comemorações

de aniversários ou por conquistas

amorosas, esportivas, profissionais e

afins. E o Conar definitivamente não é

culpado pela inoperância do Estado no

cumprimento de suas obrigações.

Propaganda é só propaganda, cerveja é

só cerveja, e o Conar é um exemplo de

cidadania”.

A

A Advocacia Geral da União (AGU) divulgou em meados 

de julho resultado de consulta que confirma o ponto de vista 

manifestado semanas antes pelo Conar: alterações do conceito 

de bebida alcoólica para efeito de eventuais restrições à propaganda 

só podem ser feitas por medida provisória ou projeto de lei.

AAGGUU  CCOONNFFIIRRMMAA::  AANNVVIISSAA  NNÃÃOO  PPOODDEE
RREEGGUULLAARR  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  DDEE  BBEEBBIIDDAASS

“Propaganda é

só propaganda,

cerveja é só

cerveja, e o

Conar é um

exemplo de

cidadania”
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tendência está presente em

todas as regiões do país. Ca-

pitais como Aracaju, Belém, Belo Hori-

zonte, Brasília, Campo Grande, Curiti-

ba, Florianópolis, Goiânia e Maceió

tiveram novos jornais filiados. Além

disso, as cidades de Criciúma e Join-

ville, no interior catarinense, bem como

Bauru, Campinas, Itapetininga, Jundiaí,

Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do

Rio Preto e Sorocaba, entre outras, no

interior paulista, passaram a ter jornais

filiados ao IVC.

Este movimento vem sendo perce-

bido nos últimos doze meses. Desde

agosto de 2006, 21 jornais filiaram-se

ao Instituto, sem contar afiliações de

veículos sediados nas cidades de São

Paulo e Rio de Janeiro. Esse volume

representa mais de 20% dos 98 jornais

filiados ao IVC, o mais conceituado

órgão auditor de circulação dos veí-

culos impressos no Brasil. 

Para o diretor-geral do Instituto, Ri-

cardo Costa, em declaração à impren-

sa, o principal fator para o crescimento

é o fortalecimento dos mercados regio-

nais e a maior conscientização para

boas práticas de gestão, o que inclui

balizamento em dados técnicos audi-

tados para orientação das atividades.

“O próprio IVC realiza intensamente

ações de conscientização em todo o

Brasil sobre a importância da auditoria

de circulação para editores e profissio-

nais de mídia”, disse Costa ao jornal

especializado Meio&Mensagem.

Também o crescimento constatado

na circulação dos jornais ajuda na ten-

dência. Segundo dados do IVC, em

2006, o aumento médio nas vendas foi

de 6,5%. Dessa forma, os gestores de

jornais impressos estariam aproveitan-

do o bom momento para acirrar a

disputa pelo mercado anunciante, com

a aposta na transparência dos dados

de circulação para facilitar o planeja-

mento dos profissionais de mídia das

agências de publicidade.

A

CCRREESSCCEE  NNÚÚMMEERROO  DDEE  JJOORRNNAAIISS  
FFIILLIIAADDOOSS  AAOO  IIVVCC  FFOORRAA  DDOO  EEIIXXOO  RRIIOO––SSPP
O Instituto Verificador de Circulação, IVC, acusa forte tendência de crescimento 

no número de filiações, graças ao fortalecimento dos mercados regionais.

Para saber mais sobre o IVC, 

veja edição 10 do CENP em Revista, 

disponível para download no site

www.cenp.com.br

M
il
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Ano

Evolução da circulação de títulos filiados ao IVC 2003/2006

2003

3.335
3.401

3.567

3.785

2004 2005 2006

Fonte: IVC. Média de 2a-feira a domingo por edição
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Teoria & Prática

PERSONAGENS INFANTIS 
E MARCAS: UMA CONVIVÊNCIA
ESTRATÉGICA

No cotidiano das crianças, os 

personagens começam, desde cedo, a 

ocupar importantes espaços simbólicos.

esmo antes de uma criança atingir níveis inte-

lectual, cognitivo e psíquico capazes de captar os

diversos significados que um personagem infantil pode ter

para ela, este já pode ser encontrado participando de sua

vida. Mães, pais e outros responsáveis pelos bebês já incor-

poram ao universo infantil personagens que aparecem es-

tampando mamadeiras, babadouros, roupinhas e a deco-

ração de quartos. 

A partir daí até o final da infância, os personagens

ocupam importantes espaços na vida de uma criança, aqui

entendida como indivíduos com idades entre zero e doze

anos. Em seu cotidiano, estes espaços têm sido freqüenta-

dos por algumas marcas do mercado. Diferentes empresas

de diversos setores disponibilizam diariamente produtos e

serviços que utilizam personagens infantis em sua comuni-

cação mercadológica. O que estaria por trás destas estraté-

gias? Seriam óbvias as razões que levam marcas de sucesso a

utilizar personagens em suas estratégias? Seria possível uma

empresa abrir mão da utilização de um personagem e

mesmo assim obter sucesso mercadológico no segmento

infantil? As respostas a estas perguntas não são fáceis.

Qualquer tentativa de respondê-las de forma direta e

imediata pode custar caro. A falta de profundidade quando

se analisa a prática estratégica da utilização de personagens

João Osvaldo Schiavon Matta

é professor da ESPM – SP, mestrando

em Comunicação e Práticas de Consumo

na ESPM, MBA em Gestão de Negócios

ITA / ESPM, Pós-graduação em

Comunicação Mercadológica na ESPM.

Conta dezesseis anos de experiência em

cargos de gestão em empresas como

Unilever, Mattel do Brasil e Vivo.

M

João Osvaldo Schiavon Matta
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infantis por marcas pode nos levar a entendimentos superfi-

ciais e, conseqüentemente, distantes do alvo buscado.

Alguns autores, como James McNeal e Nicolas Montig-

neaux, fizeram-nos saber que existe uma etapa na vida infan-

til quando uma criança não compreende ao certo a comple-

xidade de uma marca. Esta etapa vai até os oito anos de

idade. É conhecido o fato de uma criança de cinco anos, por

exemplo, conseguir associar uma marca a determinado pro-

duto e, a partir daí, ser capaz de pedi-lo aos seus pais.

Entretanto, isto está longe de ser a compreensão total de

uma marca em seus aspectos mais complexos, como iden-

tidade, imagem e posicionamento. A associação de apenas

um atributo identitário, o símbolo, não permite a uma criança

de cinco anos a total capacidade interpretativa do que a mar-

ca significa. Para entender seus traços de personalidade, seus

atributos emocionais e até de auto-expressão, acreditamos

que a marca precise da ajuda de um personagem e todo seu

arsenal identitário: seus aspectos físicos, o cenário em que se

encontra, sua capacidade de relacionamento com as crianças

e sua personalidade.

Portanto, arriscamos aqui em dizer que uma das even-

tuais funções que um personagem infantil desempenha

quando está presente na comunicação de uma marca é servir

de mediador identitário. Um mediador que seja capaz de

“Os personagens ocupam

importantes espaços na vida 

de uma criança. Em seu 

cotidiano, estes espaços têm 

sido freqüentados por algumas

marcas do mercado”

João Matta
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decodificar em uma linguagem infantilmente

compreensível a identidade de uma marca

que se prentende que uma criança compre-

enda. Este papel estaria além dos mais tri-

viais papéis do personagem que podem

ilustrar infantilmente uma campanha e servir de mera

decoração lúdica. Ser mediador identitário é ser capaz de

decodificar a identidade da marca, como citado, interpre-

tando e filtrando aspectos mais complexos que os pequenos

ainda não compreendem com precisão.

Este raciocínio é válido apenas para determinada faixa

etária: de dois a oito anos de idade. Até dois anos, os pais é

que têm o papel de decisor de uma marca. Depois dos oito

anos de idade, quando se inicia a pré-adolescência, uma

criança começa a compreender uma marca em todos os seus

aspectos, além de buscar uma negação da infância que pode

levá-la a considerar os personagens infantis como sendo

“coisa de criança”. De forma gradativa, dos dois aos oito

anos é a fase dos personagens infantis, e isto têm sido per-

cebido pelas marcas de sucesso que utilizam, em suas

estratégias, personagens compatíveis com suas identidades.

Personagens capazes de mediar, com o mínimo de ruído,

suas identidades. É uma iniciativa importante pois as crian-

ças dentro desta faixa etária já se encontram influenciando as

compras dos adultos.

ÉTICA E MARKETING 

A partir daqui, valem duas reflexões: uma ética e outra

mercadológica.

Não acreditamos estar diante de uma

discussão bipolar: usar ou não um perso-

nagem como representante de uma marca. A

discussão ética deve voltar-se para a preocu-

pação de como se utilizam estes personagens.

Para isto deve-se considerar nossa cultura, e

não as de outros países, nossos valores, e

não os de sociedades que nada têm a ver

com a nossa e aspectos educacionais que

são diferentes dos mercadológicos. Nesta direção temos

ainda que caminhar.

Do ponto de vista do estrategista de marketing, a escolha

de um personagem para representar sua marca deve

considerar a adequação à sua identidade, e não seu sucesso

quantitativo diante das crianças. São inúmeros os casos de

personagens que são sucesso absoluto em audiência de TV

e que não vêem este sucesso se repetir quando licenciados

por marcas do mercado. Além disso, são possíveis desdo-

bramentos para futuras reflexões.

Estes dois pontos são importantes eixos de reflexão que

fazem parte de nossas preocupações como pesquisador e

como consultor de marcas para os jovens e crianças.

“Não acreditamos 

estar diante de 

uma discussão bipolar:

usar ou não 

um personagem como

representante de uma 

marca. A discussão ética

deve voltar-se à preocupação 

de como se utilizam 

estes personagens”

João Matta
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Informática

J. C. França

WWeebb 22..00  
DDOO  QQUUEE  EESSTTAAMMOOSS  FFAALLAANNDDOO??  

É divertido perceber como a associação

de um número a um substantivo acaba

por criar uma entidade mística, uma aura

de poder e mistério em torno de algo já

existente. É o caso da expressão “Web

2.0”. Afinal de contas, o que temos de

diferente? Como este novo modo de

enxergar a internet vai nos afetar no

nosso dia-a-dia pessoal e profissional?

magine por um instante a quantia de 1 bilhão. Imagine

agora que este é o número de pessoas que possuem

acesso a Internet. Na verdade, você não precisa imaginar. É real!

Mais real ainda é o fato de que o número de telefones celulares

no planeta é o dobro do número de computadores. 

Você sabia que em 2006: 

• o site de relacionamento social MySpace.com recebeu em

média 280 mil novos usuários diariamente; 

• foram criados 50 milhões de novos blogs, aproximadamente

dois a cada segundo; 

• o site de leilões e-Bay efetuou US$ 8 bilhões de transações? 

Você faz idéia do número de vídeos assistidos pelos usuários do

YouTube diariamente? São 100 milhões! 

Um exemplo brasileiro: Marcelo Alves, funcionário do CENP

que passa a maior parte do ano percorrendo agências de

publicidade pelo Brasil afora, nos diz que praticamente todas as

agências que visitou nos últimos tempos, de Norte a Sul, têm

acesso à internet, de uma forma ou de outra. 

A força e o potencial de transformações que tais números

colossais trazem estão provocando uma mudança naquilo que

I

J. C. França

é Mestre em Comunicação e Artes e Arquiteto pela USP.

Envolvido no mundo digital desde 1993, atualmente

pesquisa as relações entre arte, documentação e tecnologia

digital e os modos de garantir a preservação do patrimônio

eletrônico e acesso universal a este conteúdo nos próximos

séculos, em meio às mudanças constantes de tecnologia.
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costumávamos chamar de internet. É esta mudança que foi

batizada de Web 2.0. 

Poderíamos então dizer que o termo designa um conjunto de

tendências (socioeconômicas e tecnológicas) que, juntas, criam

o substrato para um novo modelo de internet. Modelo este basea-

do na colaboração e na participação de seus usuários de forma

aberta e efetiva. Todas estas ferramentas já existem e estão dis-

poníveis hoje, mas seu poder de mudança está apenas se

iniciando. 

Seu impacto será muito grande nos negócios. Muitas empre-

sas verão mudanças profundas em sua metodologia e sua integra-

ção com clientes e fornecedores.

Os nomes das tecnologias que permitem que a mágica ocor-

ra talvez sejam familiares ao leitor: blogs, del.icio.us, wikis, pod-

casts, RSS, serviços on-line etc. 

Devido à complexidade do assunto, vou tentar resumir as

principais características deste processo. O novo paradigma

consiste basicamente em: 

• Uma transição dos sites, de meros repositórios de informação

para fontes de conteúdo e funcionalidade. O que os transforma

em plataformas de computação (comparáveis a um sistema

operacional) para o usuário. 

• Um fenômeno social, cujo paradigma se baseia na geração e

distribuição de conteúdo pela Web. Suas características prin-

cipais são: comunicação livre e aberta, descentralização,

liberdade para compartilhamento e uso e uma linha direta entre

o consumidor e o produtor/mercado. 

• Uma valorização muito grande da Web como meio, muitas

vezes maior do que o “boom” ocorrido no final do século

passado. 

Suas características principais podem ser assim resumidas:

• A Web como plataforma de computação. 

• A informação como força propulsora. 

• A arquitetura da rede se transforma devido à participação dos

usuários. 

• O modelo de software de código aberto gera a inovação

necessária para as ferramentas empregadas pelos usuários. 

• O modelo de negócios se baseia em métodos de transmissão

leves e ágeis, completamente diferentes do paradigma atual,

pesado e ineficiente, do desktop e do sistema operacional

predominante (Windows). 

• Facilidade de adoção por novos usuários. Na verdade, a relação

do usuário com o software muda radicalmente. Assim como as

pessoas hoje levam a música em seus iPods e não carregam

mais CDs, os softwares e ferramentas de que o usuário

necessita estarão disponíveis on-line. Não será mais necessário

instalar programas ou passar por todas as desgastantes etapas

de uso do software no computador. Creio que a melhor forma

de entender o assunto é conversar com alguém que utilize a

pleno vapor os recursos desta nova Web. Resolvi entrevistar

Imagine por um instante a quantia de 1 bilhão.
Imagine agora que este é o número de pessoas que

possuem acesso à internet. Na verdade, 
você não precisa imaginar. É real!



22

CE
N
P 
EM

 R
EV
IS
TA

alguém que pudesse ser legitimamente chamado de “usuário

esclarecido”. Ou seja, uma pessoa que saiba navegar com

desenvoltura no mar da informação eletrônica e que conheça

muito bem seus méritos e perigos. Luciana Soldi Bullara, trinta

anos, publicitária e apaixonada pela Web, trabalha com mídia

digital desde 1998 e hoje é gerente de contas da Realmedia

Latin America, empresa que atua na gestão de publicidade on-

line e inteligência. Com a palavra, Luciana: 

1- O que seria a vida para você sem o espaço da Web para

escrever, postar fotos, trocar idéias e opiniões, blogar e se

manifestar? 

- O ponto de intersecção entre as pessoas que possuem

interesses e conhecimento em comum diminuiria significa-

tivamente, ficaria menos instantâneo, perderia muito da graça

que é ter o poder da informação (criar, disseminar, acessar e

interagir) ao alcance de alguns cliques. 

2- O que mudou na Web nos últimos anos? Afinal, o que é esta

tal de Web 2.0? 

- Acho que foi um amadurecimento natural de um meio que é

baseado em tecnologia. A tecnologia evolui e a Web acompanha.

A Web evoluindo, oferece cada vez mais ferramentas úteis ao

nosso dia-a-dia e, assim, continuar o processo de evolução da

tecnologia se faz necessário. Muitas das mudanças mais

significativas da Web foram provenientes do aumento no uso de

banda larga. Com capacidade e velocidade maiores na

transferência de dados, navegar na Web é mais prazeroso e

produtivo, facilitando a distribuição de áudio, foto e vídeo. Dessa

forma, é natural que a Web tenha proporcionado a milhões de

consumidores de mídia a chance de se tornarem publicadores de

mídia, atraindo cada vez mais um número maior de usuários da

rede, cheios de desejo em conectar, comunicar e participar. E por

falar em usuário, é ele o elemento central desta denominada Web

2.0, a qual prefiro chamar de Web colaborativa. Um projeto de

sucesso em Web colaborativa baseia-se no que chamamos de

“arquitetura de participação”, que se aproveita das caracterís-

ticas da própria rede para produzir serviços e/ou ferramentas on-

line que se aprimoram à medida que as pessoas as utilizam.

Lançando mão de interfaces atraentes, o usuário é incentivado a

interagir, enriquecendo a sua experiência on-line. Este é o esboço

de um ambiente que propicia a inteligência coletiva, conectando

conteúdos que o próprio usuário cria e dissemina, ambiente este

altamente potencializado pela rede, do qual todos querem fazer

parte, no qual o usuário tem o poder. 

3- Como será, na sua opinião, a Web daqui a 5 anos? E 10 anos?

- Não consigo pensar na evolução da Web sem pensar na evolu-

ção dos computadores e dispositivos móveis e, principalmente,

no fato de que sempre atrás de um artefato eletrônico qualquer

existe um cara chamado ser humano. 

Considerando que as tecnologias de processamento de da-

dos estão cada vez mais potentes e fisicamente menores, e

entendendo quais são os elementos que atraem os usuários da

rede, acredito que a interatividade e a criação de ambientes

virtuais mais próximos da experiência real serão o tônus da Web

O modelo de Web 2.0 está baseado na colaboração 
e participação de seus usuários de forma aberta e efetiva. 
As ferramentas para tanto já existem e estão disponíveis. 

Mas o poder de mudança da Web 2.0 está apenas se iniciando
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O impacto provocado pela Web 2.0 será muito grande 
nos negócios. Muitas empresas verão mudanças 
profundas em sua metodologia e sua integração 

com clientes e fornecedores

para os próximos anos.

Apenas fica difícil mensurar o

tempo que este processo

levará, pois a evolução da Web

possui natureza exponencial,

nos surpreendendo a cada dia.

Outro desafio a ser vencido é organizar a Web de forma que

conteúdos e usuários sejam classificados entre seus vários

denominadores comuns. Não é à-toa que as ferramentas de

busca, que acham em segundos o que nós procuramos no mar

sem fim da Web, junto com todos os seus outros serviços

conjugados, adquiriram  tanto prestígio. Mas mesmo estas

acabaram por criar redes gigantescas, as quais freqüentemente

fogem do seu controle. 

4- Você sente um gap, um vazio, na hora de se comunicar ao

vivo, com pessoas de carne e osso sobre assuntos “virtuais”?

Elas olham para você com cara de quem não entendeu nada? 

- É uma questão que diz respeito à linguagem aplicada e à

inclusão digital, bem difícil de responder. Mas o vazio eu não

sinto. Sinto, sim, um anseio em apresentar a essas pessoas o

mundo virtual, e fazer com que elas entendam quanto proveito

qualquer um pode tirar da Web e assim passar a usufruir dela.

Para os já iniciados, mas sem conhecimento profundo ou

técnico, em vez de fazer uso de um “tecniquês” que impressio-

na e confunde, prefiro tratar de qualquer assunto virtual num

âmbito comportamental, inteligível a todos. Afinal, a Web é feita

por humanos para humanos. 

5- Você recebeu uma soma ilimitada de dinheiro para usar na

construção de um website diferente, da maneira que você

quiser, contanto que seguisse o paradigma da Web 2. O que

você faria? 

- Um site que pudesse oferecer um conjunto de ferramentas para

a criação de outras ferramentas que possuem as características e

elementos de Web colaborativa. Seria um tipo de fábrica de ferra-

mentas a serem distribuídas na rede (mash-ups). A última coisa

similar que vi foi o Yahoo! pipes (http://pipes.yahoo.com/pipes/).

Simplesmente inovador e revolucionário. Infelizmente as gran-

des idéias são sempre pertencentes aos detentores do poder de

barganha... 

Para finalizar, é bom lembrarmos que o CENP, obviamente, não

iria ficar de fora desta tendência: hoje a maior parte dos sistemas

de cadastramento e controle da entidade seguem o paradigma

da Web 2.0, tornando a vida de usuários e associados muito

mais simples e os processos transparentes, além de promover

economia substancial de tempo e recursos. A intenção é

disponibilizar em breve novos recursos on-line para seus asso-

ciados. Fique de olho! 

LLIISSTTAA  DDEE  SSIITTEESS  BBRRAASSIILLEEIIRROOSS  DDAA  NNOOVVAA  GGEERRAAÇÇÃÃOO::  

sites brasileiros web 2.0 http://lista2.0br.com.br. 
Alguns exemplos mundiais de sites colaborativos (todos, infe-
lizmente, em inglês) podem ser encontrados neste endereço: 
top 10 web 2.0 http://wisdump.com/web/top-10-web-20-winners/
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Inter-meios 2007

IINNDDOO  CCOONNTTRRAA  AA  MMAARRÉÉ

s dados indicam uma queda

de 3,6% no faturamento dos

veículos em comparação com o primei-

ro semestre do ano passado, o que, em

termos absolutos, significa um fatura-

mento total de R$ 8,2 bilhões ante R$ 8,5

bilhões no mesmo período em 2006. Se

considerada a inflação acumulada nos

seis primeiros meses do ano, a queda

chega a 6,5%.

Parte dessa diferença se deve, acre-

ditam executivos ouvidos pelo jornal

Meio&Mensagem, ao efeito Copa do

Mundo e eleições, que fez com que o

primeiro semestre de 2006 fosse atípico

para o mercado por conta da concen-

tração de investimentos, gerando uma

base de comparação mais alta do que o

normal. Ainda assim, fica evidente que

as verbas publicitárias não acompanha-

ram o desempenho da economia brasi-

leira no primeiro semestre – o volume

de vendas do comércio varejista nacio-

nal, por exemplo, cresceu 9,6% no pri-

meiro semestre de 2007 em relação ao

mesmo período do ano anterior.  

De acordo com os dados do Projeto,

os meios com menos participação no

mercado foram os que alcançaram os

melhores resultados no primeiro se-

mestre de 2007. Apenas a internet (com

40,2%), cinema (6,8%), TV por assina-

tura (1,5%) e jornal (0,75%) registraram

alta no período. Entre os demais meios,

o mais prejudicado foi a mídia exterior,

que teve queda de 17,7%, seguida de

rádio (-8,8%), TV aberta (-5,2%), guias e

listas (-4,8%) e revistas (-2,8%).

Com faturamento de R$ 221,4 mi-

lhões e crescimento de 40% em relação

aos R$ 158 milhões do primeiro semes-

tre de 2006, a internet, que tem 2,7% de

participação do mercado, foi o meio

com melhor resultado no período con-

siderado pelo Inter-Meios. Ao analisar o

desempenho da internet, é preciso lem-

brar que no total do faturamento estão

incluídos R$ 7,9 milhões da categoria

Outros, que se refere, principalmente, a

links patrocinados. Essas verbas não

eram calculadas até o ano passado, o

que interfere na base de comparação.

Ainda assim, mesmo desconsiderando

esse valor, o crescimento fica em 35%,

número muito superior ao registrado

pelos outros meios.

O

Os bons resultados da economia nacional no primeiro semestre de 2007 não

foram refletidos no desempenho do mercado publicitário. É o que mostram os

resultados do Projeto Inter-Meios do período entre janeiro e junho de 2007.

1o Semestre 2007 R$ 1,377 bilhão

1o Semeste 2006 R$ 1,341 bilhão

JORNAL

1o Semestre 2007 R$ 327 milhões

1o Semeste 2006 R$ 358,4 milhões

RÁDIO

1o Semestre 2007 R$ 644,5 milhões

1o Semeste 2006 R$ 662,9 milhões

REVISTA

1o Semestre 2007 R$ 4,880 bilhões

1o Semeste 2006 R$ 5,145 bilhões

TV

1o Semestre 2007 R$ 259,7 milhões

1o Semeste 2006 R$ 315,4 milhões

MÍDIA EXTERIOR
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1o Semestre 2007 R$ 248,6 milhões

1o Semeste 2006 R$ 244,9 milhões

TV POR ASSINATURA

1o Semestre 2007 R$ 221,4 milhões

1o Semeste 2006 R$ 158 milhões

INTERNET

1o Semestre 2007 R$ 238,5 milhões

1o Semeste 2006 R$ 250,6 milhões

GUIAS E LISTAS

1o Semestre 2007 R$ 28,7 milhões

1o Semeste 2006 R$ 26,9 milhões

CINEMA

Fonte: Projeto Inter-Meios. Todos os valores em R$

O cinema, que tem participação de

0,35% no mercado, foi o segundo meio

com melhor performance, alcançando

um faturamento de R$ 28,7 milhões,

6,8% maior em relação ao primeiro se-

mestre de 2006.  Atrás dele ficaram TV

por assinatura, com crescimento de

1,5% e faturamento de R$ 248,6 mi-

lhões, e jornal, cujo faturamento de R$

1,3 bilhão representa uma alta de apenas

0,75% em relação ao mesmo período no

ano anterior.

Além da mídia exterior, cuja queda

acentuada de faturamento tem como

principal causa a virtual extinção do

meio em seu maior mercado, a cidade

de São Paulo, a TV e o rádio foram os

meios que mais se prejudicaram na

comparação com o primeiro semestre

de 2006. A TV aberta faturou R$ 4,8

bilhões na primeira metade de 2007,

ante R$ 5,1 bilhões no mesmo período

de 2006, o que representa uma queda

de 5,2%. Como o meio representa quase

60% dos investimentos publicitários do

país, seu desempenho é fundamental

para puxar os resultados do setor para

cima ou para baixo. Quem também viu

seu desempenho cair foi o rádio, que

despencou de R$ 358, 4 milhões nos pri-

meiros seis meses de 2006 para R$ 327

milhões no mesmo período de 2007.

A concentração de

investimentos no 1o semestre

de 2006, gerou uma base

anormal de comparação

11oo ttrriimmeessttrree  22000077

R$ 3,579 bilhões
Em 2006: R$ 3,630 bilhões

22oo ttrriimmeessttrree  22000077

R$ 4,646 bilhões
Em 2006: R$ 4,873 bilhões

BBOOLLOO  PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOO  1100 sseemmeessttrree  ddee  22000077

R$ 8,226 bilhões
Em 2006: 8,504 bilhões

O projeto Inter-Meios é um relatório

de investimento de mídia no Brasil

organizado pela empresa de auditoria

PricewaterhouseCoopers para a Editora

Meio & Mensagem. 

O trabalho mede, mês a mês, os

investimentos feitos pelos anunciantes

na mídia brasileira. O Inter-Meios

considera o faturamento real da mídia,

informado pelos veículos participantes à

empresa de auditoria. Estima-se que o

estudo englobe 90% do total das verbas.
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Capa

mudança de comando na

ESPM tem impacto profun-

do não só para os quase 10 mil alunos

e mais de seiscentos professores que

se espalham pelos campi de São

Paulo, Campinas, Porto Alegre e Rio

de Janeiro, como para toda a atividade

publicitária brasileira, que tem na

Escola uma das suas mais notáveis

realizações. Sim, porque da mesma

forma que um dos mais importantes

segredos do sucesso da publicidade

brasileira é a excelência dos profis-

sionais formados pela ESPM, um dos

fundamentos da qualidade da Escola é

exatamente o fato de ela ter sido

fundada e dirigida desde 1951 por

publicitários. Não é exagero dizer que

sem a ESPM a publicidade não seria o

A

UUMMAA  TTRROOCCAA  PPAACCÍÍFFIICCAA  DDEE
CCOOMMAANNDDOO  NNAA  EESSCCOOLLAA  QQUUEE  ÉÉ
RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  NNOO  EENNSSIINNOO  DDAA
PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  NNOO  BBRRAASSIILL  
Para a publicidade brasileira, 2007 ficará marcado por um acontecimento

raro: a troca de comando na Escola Superior de Propaganda e Marketing,

ESPM. Depois de 26 anos à frente da instituição, a mais reputada e 

bem-sucedida na formação de publicitários, Francisco Gracioso aposentou-se

da presidência da Escola, sendo substituído por Luiz Celso de Piratininga.

Luiz Celso de

Piratininga

assume a

presidência da

ESPM depois de

dois anos em

processo de

preparação
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que é, da mesma forma que a ESPM

apenas reflete o alto nível de quali-

dade da publicidade brasileira. Trinta

mil alunos já passaram pela Escola. 

O sucesso da ESPM pode ser

medido de várias maneiras, inclusive

aquelas mais típicas de uma empresa.

São R$ 150 milhões de receita bruta

prevista para 2007, com um patri-

mônio líquido de R$ 83 milhões e um

lucro de R$ 31 milhões. Os campi

Álvaro Alvim e Joaquim Távora, em

São Paulo, somados aos do Rio e Por-

to Alegre, totalizam 65 mil metros

quadrados. No campi da Álvaro Alvim,

a Escola acaba de inaugurar o edifício

Otto Scherb, com 13,6 mil metros

quadrados, onze andares, doze labo-

ratórios, inclusive um de varejo, onde

foi montado nos mínimos detalhes

um supermercado de 200 metros

quadrados de área de venda para

estudar posicionamentos, reações

dos consumidores, impacto de emba-

lagens e promoções etc.

Contudo, como indicação do su-

cesso da Escola, Piratininga e seu

corpo docente preferem, compreensi-

velmente, citar o nível de empregabili-

dade dos formados pela instituição,

que vê praticamente todos os seus

alunos empregados em no máximo

um ano. Em 2007, informa Piratinin-

ga, este índice ficou em 82%, conside-

rando-se os cursos de Administração

e Comunicação Social.

CONDIÇÕES IDEAIS

A transição de comando na ESPM

não poderia ter sido mais tranqüila,

sendo definida com dois anos de an-

tecedência, quando Piratininga foi

guindado do Conselho Deliberativo

para a diretoria do Centro de Altos

Estudos de Propaganda e Marketing,

com o propósito explícito de absorver

parte da larga experiência acumulada

por Gracioso na gestão da Escola, ao

mesmo tempo em que tinha as condi-

ções ideais para traçar planos para a

sua gestão. “Estes dois anos foram

uma espécie de estágio, que me

permitiram uma visão completa e pro-

funda da Escola, suas rotinas, minu-

ciosas e sonhos” , diz Piratininga. “Foi

um período de adaptação necessário e

importante. Mesmo depois de trinta

anos de vivência no Conselho, mesmo

tendo sido aluno, professor e diretor

de departamento, não tinha consciên-

cia das dimensões e complexidades

exigidas do presidente da Escola. Sin-

ceramente, não sei como em certas

organizações um novo executivo assu-

me e anuncia reformas e planos am-

biciosos depois de apenas quinze dias

no cargo. Se ele consegue fazer isso é

porque é um super-homem ou a em-

presa não é tão complexa e multiface-

tada quanto a ESPM.” 

Piratininga considera o Centro de

Altos Estudos como um marco, tanto

para a Escola quanto para o meio uni-

versitário, por incentivar a pesquisa

dentro da organização, dando oportu-

nidade aos professores de desenvol-

ver e aprofundar as suas idéias. “Foi

bom estar à frente do Centro durante

“O sucesso da ESPM pode ser medido de
várias maneiras, como o índice de 82% de
empregabilidade entre seus alunos”

Piratininga
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dois anos, e dificilmente estaria tão

confiante quanto ao assumir a presi-

dência da Escola.” 

UM PROGRAMA DE

QUATRO PONTOS

Piratininga assumiu a presidência

da ESPM em abril. Gracioso, mantido

como conselheiro, continua ligado

aos destinos da Escola, mas terá mais

tempo para viajar, escrever e cuidar da

Revista da ESPM, uma das suas cria-

ções de que mais se orgulha. “Acho

que, certamente, não terei muito tem-

po livre para sentir-me solitário”, dis-

se recentemente.

A Escola para ele surge como um

desafio renovado, que o fez deixar

para o filho a gestão da Adag Propa-

ganda, agência fundada por ele em

1970. Ainda que tenha anunciado sua

disposição de preservar tudo o que a

ESPM conquistou até agora, Piratinin-

ga tem planos ambiciosos, resumidos

num programa de quatro pontos,

onde as palavras-chave são interna-

cionalização, responsabilidade social,

inovação e geração de conhecimento.

Ele considera que, no mundo glo-

balizado, a internacionalização é uma

condição para a própria sobrevivên-

cia. “Não se pode pensar numa via de

mão única; há grandes instituições

internacionais com os olhos voltados

para o futuro do nosso mercado de

ensino. Temos de pensar em receber –

cada vez mais – os inputs do exterior,

mas também levar o nosso know-how

e conhecimentos adquiridos em mais

de meio século para outros mercados,

maiores ou menores do que o nosso”,

explica Piratininga.

Investir em responsabilidade so-

cial não é novidade para a ESPM, mas,

segundo seu novo presidente, trata-se

de reconhecer que vivemos uma fase

histórica. “Não basta ser eficiente em

termos mensuráveis – receitas, investi-

mentos, crescimento. É decisivo tam-

bém que se pense e pratique o quali-

tativo: qual a contribuição que esta-

mos dando para a comunidade; qual

será a nossa participação no futuro

índice de felicidade dos funcionários,

professores, alunos e outros clientes

da Escola?”, explica Piratininga

Para ele, inovação é termo difícil

de definir, mas impossível de não re-

conhecer: “Cada situação é nova, na

medida em que requer, além da

técnica e das habilidades necessárias,

um enfoque criativo para analisá-la e

inseri-la no conjunto das expectativas

sobre as realidades que serão vividas

amanhã e depois de amanhã, sobre-

tudo por nossos alunos”.

Ele quer reforçar na ESPM a voca-

ção para a geração de conhecimento.

“As principais instituições de ensino,

em todo o mundo, se descobrem co-

mo verdadeiras fábricas de conheci-

mento e informação, por meio das ati-

vidades que se desenrolam cada vez

mais fora das salas de aula, em encon-

tros, seminários, simpósios, debates,

pesquisas que produzem artigos, li-

vros, e também novas teorias e novas

técnicas. A ESPM está e estará na van-

guarda deste processo.”

LIGAÇÃO ANTIGA

A ligação de Piratininga com a ESPM

não é de hoje e – como não poderia

deixar de ser – começou por meio de

um anúncio de jornal, onde se

procurava um gerente de produto.

Seduzido pelo salário, Piratininga,

então com 26 anos de idade, foi até

uma empresa de seleção de pessoal,

no centro de São Paulo. Foi pré-

qualificado em meio a trezentos

candidatos e seguiu, confiante, para a

entrevista com a empresa, nada

menos do que a Lever, uma das

pioneiras no uso das técnicas de

marketing no Brasil. 

A entrevista era como diretor de

marketing da empresa, que, ao final,

sentenciou: “Você não tem condições

“Não basta ser
eficiente em termos
mensuráveis. É
decisivo também que
se pense e pratique o
qualitativo”

Piratininga
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de assumir este cargo agora, mas tem

todas as condições de seguir na pro-

fissão. Acho que você deve cursar a

Escola de Propaganda”. Dias mais tar-

de, Piratininga estava matriculado na

Escola de Propaganda de São Paulo,

fundada em 1951, como Escola de Pro-

paganda do Museu de Arte de São

Paulo, pelo escritor e publicitário Ro-

dolfo Lima Martensen, atendendo a

um convite de Pietro Maria Bardi e com

o apoio de Assis Chateaubriand.

Depois de se formar no curso, ten-

do sido escolhido como orador da tur-

ma e proferido um discurso na sole-

nidade de diplomação que marcou

época, Piratininga envolveu-se profun-

damente com a publicidade, tornan-

do-se inclusive professor da própria

ESPM, além de desenvolver sólida car-

reira por mais de trinta anos na Escola

de Comunicações e Artes da USP.

PIONEIRISMO

A ESPM – o nome atual veio em

1971 – foi a primeira escola de propa-

ganda a assumir que a disciplina é

apenas uma das partes do marketing.

A guinada começou com Martensen e

foi vigorosamente expandida a partir

de 1971, quando Otto Scherb assumiu

a presidência. O novo nome foi o pon-

to de partida para uma completa

redefinição dos horizontes da Escola,

que passou de um centro formador de

publicitários para um centro de gestão

de negócios, com foco em marketing

e na comunicação. Hoje, essa cons-

tatação parece banal, ainda que mui-

tos continuem a confundi-la, mas não

era assim no passado. 

Curiosamente, Piratininga foi con-

Sob a direção de Luiz Celso de Piratininga, o Centro

de Altos Estudos tornou-se o principal executor da po-

lítica da ESPM para geração de novos conhecimentos. É

missão do Centro desenvolver pesquisas que gerem

conhecimento nas áreas de Comunicação, Administra-

ção e Consumo, tendo como horizonte a transformação

da ESPM em centro de referência nessas áreas, não só

no Brasil como no exterior.

O Centro prioriza três áreas de maior interesse:

Comunicação, Propaganda e Marketing; Gestão, Orga-

nização e Mercados; Consumo, Cultura e Sociedade.

Tais áreas não são necessariamente estanques e devem

funcionar como pontos de convergência, amplos e

flexíveis. O Centro atua também na difusão do conheci-

mento produzido, promovendo eventos, palestras, cur-

sos, encontros, simpósios, congressos etc. e editando

livros, revistas, anais e outros materiais de suporte.

Já o Instituto Cultural é o principal órgão da ESPM

na execução de sua política cultural, resumida nos

seguintes princípios:

• Recuperar e preservar em arquivos materiais,

documentos etc. que se constituem na memória da

propaganda e do marketing brasileiros.

• Pesquisar, recuperar, organizar e manter materiais,

documentos etc. que se constituem na memória da

Escola Superior de Propaganda e Marketing (Memória

ESPM).

• Publicar livros, artigos, estudos e material audiovi-

sual, digital ou eletrônico, sobre a história da propagan-

da e marketing em geral.

• Organizar eventos, seminários de estudos, congres-

sos, exposições e similares.

Juntamente com a atuação da ESPM Social nos

assuntos de Responsabilidade Social, o Centro de Altos

Estudos e o Instituto contribuem para a integridade da

imagem da ESPM como instituição acadêmica, a

caminho de transformar-se em Centro Universitário.

“Não somos eficazes apenas na formação de novos

profissionais para o mercado de trabalho”, diz

Piratininga. “Também estamos fazendo a nossa parte,

algumas vezes até a excedendo, como instituição

acadêmica, hoje muito respeitada pelas congêneres,

entre todas as instituições de ensino superior privadas

do Brasil.”

CCEENNTTRROO  DDEE  AALLTTOOSS  EESSTTUUDDOOSS  EE  IINNSSTTIITTUUTTOO  CCUULLTTUURRAALL
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OO  DDEECCÁÁLLOOGGOO  DDEE  VVAALLOORREESS  DDAA  EESSPPMM

tra a mudança da Escola em 1971, que

a transformaria formalmente em uma

faculdade. Ele considerava que a Esco-

la tinha, por não ser uma instituição

de ensino reconhecida oficialmente,

uma condição privilegiada, estando

dispensada, por exemplo, de atender

às recomendações do Ministério da

Educação em pleno regime militar.

“Éramos uma escola risonha e

franca”, diz ele. “Mas agora reconheço

que o Otto tinha toda razão. Se não

tivéssemos dado esse passo, não te-

ríamos a Escola como é hoje”, diz

Piratininga.

Atualmente, a ESPM oferece

cursos de graduação em Comunica-

ção Social – Publicidade e Propagan-

da, Administração de Empresas –

Marketing, Design – Comunicação Vi-

sual e Ênfase em Marketing e Rela-

ções Internacionais – Negócios,

Marketing e Comunicação Interna-

cional. A Escola oferece também o

Mestrado em Comunicação e Práticas

de Consumo, o Sistema de Educação

Continuada, com uma série de MBA’s

executivos e cursos de pós-graduação

em várias disciplinas, programas

intensivos, programas avançados,

núcleos de estudos, cursos de férias e

cursos in-company. 

A ESPM instalou-se no Rio em

1974 e em Porto Alegre em 1985. Os

diretores das unidades, Alexandre

Mathias e Sergio Checchia, respectiva-

mente, têm bastante autonomia para

atender às necessidades e característi-

cas específicas de cada uma das uni-

dades, e ambos respondem direta-

mente à Presidência. As áreas acadê-

micas – de graduação e pós-graduação

– reportam-se técnica e administrati-

vamente às diretorias nacionais, se-

diadas em São Paulo e ocupadas por

Humberto de Campos (finanças),

Alexandre Gracioso (assuntos acadê-

micos), José Roberto Whitaker Pentea-

do (assuntos culturais e corporativos)

e Emmanuel Publio Dias (marketing).

ESTABILIDADE E DNA

A estabilidade na direção da ESPM

é um dos segredos do sucesso da ins-

tituição. De fato, desde a sua funda-

ção, em 1951, Piratininga é apenas o

seu quarto presidente, depois de Mar-

tensen, Otto e Gracioso. Tal estabilida-

de tornou mais fácil a transmissão do

DNA da Escola. Mas como defini-lo?

“Talvez seja tão simples concei-

“Éramos 
uma escola 
risonha e 
franca”

Piratininga

1 Defender os sistemas políticos que se baseiam na

representação pelo voto e no respeito aos direitos do

cidadão.

2 Defender a propriedade privada, a liberdade de mercado

e a livre iniciativa empresarial.

3 Ter sempre presente o papel que cabe à iniciativa

privada e à propaganda em particular, no conjunto da eco-

nomia, como fatores primordiais de estímulo ao consumo e

à ascensão social das pessoas.

4 Sem jamais faltar à verdade, ajudar as pessoas a se

sentirem mais felizes, por meio da posse ou uso de bens e

serviços que dão mais segurança, conforto e prazer às

nossas vidas.

5 Respeitar a Constituição, assim como os usos, cos-

tumes e os valores éticos e morais da sociedade.

6 Reconhecer e valorizar a diversidade étnica e cultural do

povo brasileiro, evitando o uso de imagens e estereótipos

ofensivos às minorias.

7 Estimular a participação das empresas na vida pública e

nos assuntos comunitários. Acima de tudo, refletir o con-

ceito de cidadania que deve prevalecer nas empresas.

8 Defender a igualdade de oportunidades para todos.

9 Defender o respeito ao cidadão, a liberdade de expres-

são e a ética nas relações.

10 Preservar e promover nossos valores e tradições, defen-

dendo os princípios da sociedade e da família.
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tualmente quanto constatar que o DNA

é a essência da vida, mas só um pou-

co menos complexo do que a consti-

tuição de suas moléculas”, diz Pirati-

ninga. “Acho que tem a ver com a

fundação da Escola por um grupo de

profissionais que trabalhava principal-

mente em agências de propaganda,

mas que representava também o tripé

sobre o qual se apóia a atividade até

hoje: agências, veículos e anuncian-

tes. O mercado foi invadido pelo

marketing e expandiu-se por muitas

áreas, e isso se reflete na extensa

gama de opções de ensino que

oferecemos aos nossos alunos, atual-

mente. Os destinos da Escola, con-

tudo, são decididos pela Assembléia

de Conselheiros Associados, que é

constituída pelos sucessores daqueles

mesmos profissionais que a fundaram

56 anos atrás e que representam os

setores das agências (de vários tipos e

também fornecedores de serviços de

comunicação), os veículos de comu-

nicação e os mais importantes anun-

ciantes do país. Eles elegem um Con-

selho Deliberativo de onze membros

que acompanham o trabalho da Es-

cola de perto, orientando e decidindo

sobre as suas ações administrativas e

acadêmicas. Não fico constrangido em

lembrar que alguns dos nossos funda-

dores já foram substituídos pelos pró-

prios filhos. Assim, fica mais fácil en-

tender a origem do nosso DNA e como

ele chegou intacto ao século XXI.”

Para Piratininga, é esta a base

que tornou a ESPM um centro de

excelência. “O publicitário de hoje é

bem diferente do de trinta ou qua-

renta anos atrás, até pelo fato de que

ele não restringe o seu campo de

atuação às agências. Mesmo toman-

do apenas o nosso curso de gradua-

ção em comunicação, cuja especia-

lização é em publicidade, não mais

do que 15 a 20% dos alunos vão tra-

balhar em agências. Os demais en-

contram suas oportunidades de traba-

lho (e são intensamente requisitados)

nos anunciantes, na indústria, nos ser-

viços e no varejo, em ONGs e até na

administração pública”, diz ele.

NNÚÚCCLLEEOOSS  
DDEE  EESSTTUUDDOOSS

Os núcleos de estudos da

ESPM têm por objetivo reunir

em torno dos temas dos

núcleos, alunos, professores,

pesquisadores e empresas. 

Com várias iniciativas, todos os

núcleos têm produzido com

sucesso uma série de eventos,

que contemplam desde

seminários e workshops de um

dia, até programas completos de

pós-graduação, valorizando as

oportunidades de interação

empresa-escola.

São os seguintes os núcleos já constituídos:

• Núcleo de Estudos  do Varejo;
• Núcleo de Empresas Familiares (Family Business);
• Núcleo de Estudos em Administração e Marketing do Esporte;
• Núcleo de Estudos em Ciências do Consumo;
• Núcleo de Estudos em Gestão da Cadeia Produtiva da Embalagem;
• Núcleo de Estudos do Agronegócio.

Cursos de MBA e Pós-Graduação

• MBA Executivo ESPM
• Pós-Graduação Primeira Gerência
• Pós-Graduação em Comunicação com o Mercado
• Pós-Graduação em Pesquisa de Mercado (parceria com IBOPE)
• Pós-Graduação em Gestão de Vendas
• Pós-Graduação em Gestão Empresarial e Inovação Tecnológica
• Pós-Graduação em Comunicação Pública
• Pós-Graduação em Ciências do Consumo Aplicadas
• Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Embalagem
• Marketing de Produtos de Luxo (programa avançado)
• Marketing Champion – Administração e Marketing do 

Esporte (programa avançado)





36

C
EN

P
 E

M
 R

EV
IS

TA

Pergunte ao CENP

O CENP traz benefícios

para os três segmentos

do mercado publicitário:

agências de propagan-

da, veículos de comunicação e anunciantes. Podemos resu-

mir os principais benefícios em alguns pontos:

Agências de propaganda

• Estabelece padrão de qualidade, proporcionando desenvol-

vimento técnico, especialmente no que diz respeito à es-

colha dos meios e veículos para a inserção da publicidade.

• Evita a concorrência desleal entre agências, por fiscalizar e

incentivar as boas práticas comerciais.

• Assegura o recebimento do “desconto-padrão”, pago pelo

veículo de comunicação, não inferior a 20%, sobre o valor

dos negócios encaminhados por conta e ordem de seus

clientes.

Veículos de comunicação

• Assegura tratamento técnico na relação comercial entre

anunciantes e veículos de comunicação, evitando o contágio

do conteúdo editorial, por pressão do grande anunciante. 

• O CENP é o principal instrumento de barreira à entrada do

chamado bureau de mídia, que é onde atua o grande des-

virtuador do conteúdo dos veículos de comunicação. 

• O CENP é o órgão fiscalizador do destino do “desconto-

padrão”, remuneração da agência pelo direito de uso do

anúncio e pelo investimento em pesquisas que assegura a

técnica na distribuição da verba publicitária.

Anunciantes

• Assegura tratamento igualitário do anunciante, indepen-

dente do seu porte e poder de mercado, impedindo que

repasses de percentuais do “desconto-padrão”, previstos

por faixa de investimento publicitário, sejam usados como

vantagem, acarretando concorrência desleal. 

• Estabelece padrão de qualidade, assegurando o atendimen-

to técnico ao cliente-anunciante, especialmente no que diz

respeito à escolha dos meios e veículos para a inserção da

publicidade. 

Os requisitos estabeleci-

dos pelas Normas-Padrão

para que o CENP conceda o

certificado têm como base

a própria definição de agência de publicidade. De acordo com

o artigo 6° do Decreto n° 57.690/66, agência de publicidade

ou propaganda é a empresa criadora e produtora de conteú-

dos impressos e audiovisuais especializada nos métodos, na

arte e na técnica publicitária por meio de profissionais a seu

serviço que estudam, concebem, executam e distribuem pro-

paganda aos veículos de comunicação por ordem e conta de

clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de

mercadorias, produtos, serviços e imagens, difundir idéias

ou informar o público a respeito de organizações ou institui-

ções a que servem. São requisitos obrigatórios para que uma

agência pleiteie o Certificado de Qualificação Técnica que

QQuuaaiiss  bbeenneeffíícciiooss  oo
CCEENNPP  ooffeerreeccee  ppaarraa  oo
mmeerrccaaddoo  ppuubblliicciittáárriioo??

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

QQuuaaiiss  ssããoo  ooss
rreeqquuiissiittooss  ppaarraa
ppeeddiirr  oo  CCeerrttiiffiiccaaddoo??

[ “A concessão do Certificado de Qualificação 

Técnica pelo CENP representa o reconhecimento de 

uma agência de publicidade como tal, e somente 

agências de publicidade fazem jus ao desconto-padrão”
]
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disponha, em caráter per-

manente, de estrutura pro-

fissional e técnica, bem co-

mo de um conjunto mínimo

de informações e dados de

mídia, como definido pelo

Anexo A das Normas-Pa-

drão da Atividade Publicitária.

As razões mais comuns para o indeferimento do pedido

do certificado são três: não ter na agência de propaganda a

atividade principal, ter atividades não correlatas a uma

agência de propaganda, como, por exemplo, representação

comercial ou vínculo com veículo de comunicação, e não

possuir estrutura profissional permanente em todas as áreas

técnicas da agência.

O primeiro passo do processo

é o preenchimento, pela agên-

cia, de formulário disponível

para download no site do

CENP (www.cenp.com.br). Além de dados cadastrais, o for-

mulário pede informações sobre a estrutura técnica/pro-

fissional da agência, declaração da receita bruta anual, relação

dos clientes atendidos, veículos de comunicação com os

quais a agência mantém negócios, aquisição de pesquisas de

mídia, entre outras. O formulário preenchido e assinado

deve ser encaminhado ao CENP por correio, e-mail ou fax,

juntamente com cópia do

contrato social e do compro-

vante de recolhimento da

taxa de Certificação.

Após o cadastro da agên-

cia, o processo é encami-

nhado para uma comissão

de avaliação, que verifica, detalhadamente, todas as informa-

ções fornecidas, por meio de consultas ao mercado –

veículos, entidades, anunciantes, institutos de pesquisa –,

consultas ao site da agência e até mesmo contato com a

própria agência para maiores esclarecimentos.

Estando todos os dados de acordo com as Normas-

Padrão da Atividade Publicitária, a agência é certificada. Em

caso de indeferimento, há possibilidade de pedido de revisão

do processo.

CCoommoo  aaccoonntteeccee  
oo  pprroocceessssoo  ddee
cceerrttiiffiiccaaççããoo?? 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

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

conteúdo do CENP em Revista continuarão a ser pu-

blicadas na última página.

????
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m 2006, o Instituto Mapa realizou o

segundo levantamento anual da

veiculação publicitária em Santa Catarina. A pesquisa, pro-

movida em parceria com duas associações e um sindicato

locais, mostrou que, em 2005, o mercado da região

movimentou cerca de R$ 540 milhões. O dado revela a

expressividade que a atividade publicitária tem no estado,

com anunciantes diversificados e agências qualificadas.

“O mercado local evoluiu muito

nos últimos anos, principalmente no

quesito qualificação técnica. Temos

agências que podem ser consideradas

centros de excelência”, celebra Paulo

Augusto Egerland, diretor executivo e

de planejamento da Z/Quattro Marketing e Comunicação.

Ele acrescenta que essa evolução pode ser comprovada

pelo fato de grandes anunciantes catarinenses, que antes

recorriam a agências de fora, estarem voltando a contratar

profissionais de Santa Catarina, assim como

grandes anunciantes de outros estados

também estarem procurando agências da região. 

Embora exista uma concentração geográfica nas cida-

des de Florianópolis, Joinville e Blumenau, nas outras re-

giões do estado o crescimento é constante, e a representa-

tividade das cidades menores no cenário estadual cresce a

cada ano. E que papel tem o CENP nessa profis-

sionalização da publicidade local? 

“Antes do CENP não existia nenhuma forma concreta

de certificação e fiscalização das agências regionais, o que

era muito ruim para o mercado. As agências certificadas

hoje são valorizadas, mas ainda existe um grande desafio:

conscientizar o mercado a respeito da importância não

apenas da certificação em si, mas também dos seus bene-

fícios inerentes, como a estruturação técnica, a qualifica-

ção profissional, a ética, a transparência e, principalmente,

o profissionalismo nas relações comerciais”, avalia Paulo.

E

“O mercado local 
evoluiu muito nos 

últimos anos”

ZZ//QQUUAATTTTRROO  CCOOMMEEMMOORRAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  EEMM  SSAANNTTAA  CCAATTAARRIINNAA

o Pará, o mercado publicitário é

voltado especialmente para o va-

rejo, investindo muito na qualidade criativa. Ainda existe

um número reduzido de grandes contas na região, mas

aos poucos isso vem mudando com a entrada de novos

clientes. “O mercado paraense é ágil, maduro e com uma

forte conexão aos valores e costumes de nossa região, de

uma forma muito mais lúcida que a maioria dos mercados

regionais”, considera Guto Chady, da agência CA Comu-

nicação, que tem vinte anos de mercado.

Ele acredita que essa característica do mercado paraen-

se seja uma oportunidade para as marcas nacionais dedi-

carem mais atenção à região. Os anunciantes valorizam as

agências locais e a certificação, mas ainda não estão, no

todo, integrados e cúmplices do mercado e de suas agên-

cias. Para conseguir essa consolidação, Guto conta com a

atuação do CENP. “Os procedimentos estabelecidos pelo

CENP balizam as relações do mercado

como um todo, e isso é importantíssimo,

principalmente em mercados meno-

res, onde as orientações e normati-

zações precisam, cada vez mais,

pontuar”, ele avalia. 

Ao mesmo tempo em que forti-

fica o regionalismo do mercado, a

distância do Pará dos grandes centros também representa

um desafio, pois dificulta um maior intercâmbio com

outras regiões e uma estrutura de fornecedores com maior

leque de opções para a publicidade. “O mercado vem

evoluindo muito, principalmente nos últimos cinco anos.

Dá para notar com base em como as agências certificadas

pelo CENP têm sido mais valorizadas, que reflete o pro-

cesso de assimilação que o mercado vem sofrendo na

compreensão de seu próprio negócio.”

N

BBAALLIIZZAAMMEENNTTOO  PPRROOPPOOSSTTOO  PPEELLOO  CCEENNPP  ÉÉ  ““IIMMPPOORRTTAANNTTÍÍSSSSIIMMOO””

“Agências certificadas 
pelo CENP têm sido 
mais valorizadas”



ma cidade universitária com comércio de varejo

bastante forte. É assim que Sérgio Chiappa

Garcia, diretor da Cia de Propagandas, que atua há mais de

vinte anos na região, define Santa Maria, cidade central do

Rio Grande do Sul. O varejo e a prestação de serviços dão

o tom da atividade publicitária local. “Somos uma cidade

em amplo desenvolvimento, com mercado composto de

um mix variado, com operações de cadeias de grandes

lojas e também de empresas locais”, define Sérgio. 

O mercado publi-

citário local tem cres-

cido gradualmente nos últimos anos, especialmente

devido à tomada de consciência por parte de empresas,

que se viram obrigadas a alterar seu comportamento com

a expansão da cidade e a concorrência de novas empresas

de fora. A nova atitude acabou gerando um fortalecimento

do mercado publicitário, mas as agências ainda lutam para

mudar a visão de grande parte do empresariado local em

relação ao entendimento da atividade publicitária como

investimento.

Tendo esse objetivo em mente, as agências locais se

uniram, formando um movimento em parceria com os

veículos que têm consciência da importância da pro-

fissionalização do mercado para tratar de assuntos

pertinentes à realidade

local. “O CENP é muito

importante, mas entende-

mos que suas ações só

produzirão uma efetiva

mudança quando todas as

partes envolvidas (agências, anunciantes e veículos) es-

tiverem em sincronia com os mesmos objetivos”, explica

Sérgio. “Achamos que o CENP deverá ter uma atuação

maior em mercados menores à medida que houver maior

participação dos envolvidos em ações que possam

concretizar esta parceria, tornando o mercado cada vez

mais qualificado e profissional.”

U

MMEERRCCAADDOO  EEMM  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO
EEMM  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA

Agências ainda 
lutam para mudar 

a visão do anunciante
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escassez de verbas é um dos problemas que

enfrenta o mercado publicitário de Alagoas.

Concentrados em áreas específicas, como varejo, peque-

nas indústrias locais e governo, os anunciantes investem

pouco em comparação a outras regiões, e muitos deles

não têm a cultura de trabalhar com agências. “Temos gran-

des agências, que não deixam a desejar em seus trabalhos,

mas precisamos nos profissionalizar ainda mais e nos or-

ganizar como categoria para que o mercado nos valorize”,

explica Patrícia Lavenère, presidente da Artecetera Co-

municação Integrada, que atua há 25 anos na região.

Patrícia também é presidente do capítulo Alagoas da

ABAP e defende a união do CENP e das entidades locais

para mudar o cenário da região. “É preciso unir forças.

Percebo um esforço do CENP em se aproximar e ser mais

atuante em nosso estado, porém ele é ainda pouco

conhecido em Alagoas. As

Normas-Padrão regularizam

a atividade publicitária, mas

o fato de existir é pouco. Elas precisam existir e ser

acompanhadas. Há muita desinformação, principalmente

de como funciona o negócio da propaganda e a legislação

do setor”, ela avalia.

Uma das principais reivindicações locais é a criação de

uma licitação de âmbito estadual, para injetar novos recur-

sos na publicidade alagoana e aproveitar a capacidade

profissional do estado. O mercado vem de uma trajetória

de crescimento nos últimos anos, com aumento da qualifi-

cação de profissionais e a criação de cursos universitários

no estado. Por isso, mes-

mo com tantos desafios, a

perspectiva para o futuro é

otimista. “Tivemos mo-

mentos difíceis, mas agora

estamos em um momento

de retomada. O mercado cresceu e os serviços estão a

cada dia melhores”, considera Patrícia.

A

AARRTTEECCEETTEERRAA  CCOOBBRRAA  UUNNIIÃÃOO  NNOO
MMEERRCCAADDOO  DDEE  AALLAAGGOOAASS

“É preciso unir forças.
Percebo um esforço do
CENP em se aproximar 

e ser mais atuante 
em nosso estado”
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BBAALLAANNÇÇOO  DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP

400
Procedimentos
instaurados (*)

230
Adequações

* de 2003 a setembro/07

96
Novas vistorias por
mudança de agência

50
Procedimentos a
serem julgados

8
Advertências
já arquivadas

5
Vistorias pendentes

7
Procedimentos
aguardando prazo

4
Procedimentos
cancelados

Acontece no CENP

CENP deu prosseguimen-

to, nos últimos meses, ao

seu programa de viagens aos esta-

dos brasileiros, de forma a estreitar

relações com as instituições repre-

sentativas do mercado publicitário,

assim como com anunciantes, agên-

cias e veículos de comunicação. 

Fernando Ribeiro da Luz, exe-

cutivo de Relações com o Mercado

do CENP, esteve entre o começo de

agosto e o final de setembro em

Porto Velho, Manaus, Belém do Pa-

rá, Macapá, São Luís do Maranhão,

Teresina, Cuiabá, Campo Grande,

Brasília, Goiânia e Porto Alegre.

Fernando visitou este ano 21

cidades e já agendou viagem para

mais cinco até o final de outubro.

Os encontros com as lideranças

publicitárias locais vai ajudar na re-

visão das Normas-Padrão, em cur-

so no momento (veja Em 1o Lugar,

página 6).

O

DDIIRREETTOORRAA  DDOO  CCEENNPP  
FFAAZZ  PPAALLEESSTTRRAA  NNAA  AABBAA

na Lúcia Magalhães, diretora-

adjunta do CENP, participou

como palestrante do curso “Gerencia-

mento de Mídia no Anunciante”, pro-

movido pela ABA , em agosto, em São

Paulo. Ela falou no painel “Parâmetros

ideais para a certificação de agências

no CENP – As vantagens para o anun-

ciante – Os critérios – Resultados para

o mercado”.

Destinado a profissionais das áreas

de marketing e publicidade de anun-

ciantes, o curso foi presenciado por cer-

ca de cinqüenta executivos. Ana Beatriz

André, assessora jurídica do CENP,

acompanhou Ana Lúcia.

A
MMAAIISS  OONNZZEE  CCIIDDAADDEESS  VVIISSIITTAADDAASS
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Crônica

OO  CCHHEEQQUUEE  SSUUMMIIDDOO  
Madruga Duarte, jornalista

ano era 66. Eu era o diretor-gerente da

Standard Propaganda/SP, então a maior

agência brasileira de publicidade. Estávamos insta-

lados na Praça Roosevelt, num edifício de oito an-

dares. Tínhamos trezentos funcionários e a minha

missão principal era demitir cem deles. 

Um dos nossos clientes mais expressivos era a

Rhodia, então com grandes campanhas na área

têxtil. 

E nós, para variar, andávamos numa pindaíba

de fazer dó. O dinheiro ficava conosco apenas

alguns segundos.

Num determinado dia, começo de mês, em que

precisávamos pagar a folha de pessoal, tive de

recorrer à alta direção da Rhodia para antecipar o

nosso pagamento. Houve concordância, e isso foi

comunicado por mim ao Nilo Leuenroth (irmão do

dono da agência e então tesoureiro da filial). Ele

designou um boy ligeirinho para ir até a rua Líbero

Badaró e pegar o cheque. Pela distância, ele teria

de ir a pé, pois o alto tráfego na região só atrasaria

seu retorno.

Uns quarenta minutos depois, entra o Nilo na

minha sala, branco como cera e diz: 

– Chefe, o boy perdeu o cheque no caminho! 

Tive gana de chorar, pois além de tudo chovia

bastante. Chamei o boy e disse para ele: 

O
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– Vais retornar, desde aqui, passo a passo, até

encontrar o cheque. Se chegares na Rhodia sem achá-

lo, liga para mim.

O boy saiu, voltou uns dez minutos depois com um

cheque todo molhado. Segundo ele, estava preso numa

porta da Baiúca, restaurante nosso vizinho. Acionamos

um ferro de passar, secamos o cheque, e o Nilo foi levar

até o banco, já fechado, para entregar ao gerente e fazer

com que ele liberasse os salários da equipe.

E que equipe, pois havia o Júlio Cosi, vice-presidente

nacional de criação; o Roberto Duailibi, diretor de

criação; o Neil Ferreira, grande redator; o Jarbas de

Souza; até o fotógrafo Otto Stupacov.

E um andar exclusivo Rhodia, onde imperava o meu

saudoso amigo Lívio Rangan – dublê de cliente e

agência.

Tínhamos, além disso, uma empresa de RP. E

clientes do porte da Kibon, Shell (atendida pelo Rio,

mas que tinha apoio nosso em São Paulo). Seu

faturamento, na época, só era superado, no Brasil, pela

Thompson e pela McCann.

– Chefe, o boy perdeu o cheque no caminho!
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■ Prezado Redator

Gostaria de expressar o meu

total apoio às colocações feitas

pela AltaRT Propaganda na

edição n. 11 do CENP em

Revista. 

E mais: na capital Vitória é

a mesma coisa ou pior. Fora a

TV Gazeta (Rede Globo), o res-

to é brincar de tabela. Para um

a tabela é X; se for agência é 3X,

e por aí vai. Acho que vale uma

inspeção-supressa. Mas tenho

dúvida se Papai Noel existe.

Antonio J. Barros Cardoso

Diretor da Vitória Propaganda 

■ Muito boa a iniciati-

va desta revista ao criar a seção

Pergunte ao CENP. As Normas-

Padrão precisam ser divulgadas

de forma mais agressiva e fre-

qüente, principalmente junto

aos mercados menores. 

Para muitos de nós, de

agências pequenas e médias

distantes do eixo Rio–São Pau-

lo, sempre lutando por verbas e

espaço, é muito importante

levar ao anunciante argumen-

tos e fatos que justifiquem a

nossas práticas comerciais.

Luís Sérgio, 

Natal

■ Confesso que estava

um pouco descrente da digitali-

zação da TV e do rádio no Brasil.

Num primeiro momento,

considerei que as vantagens

para o público são poucas e

difíceis de serem percebidas, ao

contrário da transmissão em

cores, que empolgou o país

rapidamente no começo dos

anos 70. 

Mas depois de ler a repor-

tagem publicada por vocês na

edição n. 11, estou mudando de

opinião, ainda mais vendo a

força do varejo, das linhas de

crédito ao consumidor e do

amor que o brasileiro, mesmo

daqueles que não possuem

tanto dinheiro assim no bolso,

tem pelas boas novidades de

consumo.

Estou pensando seriamen-

te em comprar uma TV de alta

definição logo que esses equi-

pamentos forem postos à ven-

da e, quem sabe, sintonizar os

primeiros programas digitais

transmitidos pela TV.

Renato César, 

Nova Friburgo 

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