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Palavra do Presidente

UM MOMENTO DE UNIÃO

screvo este texto ainda sob a influência

altamente positiva do IV Congresso Brasileiro

de Publicidade, realizado em São Paulo, no mês de

julho. Confesso que, por algum tempo, temi pelo suces-

so da iniciativa, imaginando que não se conseguisse

atrair um número significativo e representativo de

profissionais para debater uma pauta tão ampla e

complexa de temas.  

Por isso, foi uma surpresa muito agradável ver toda a

liderança da indústria da comunicação publicitária, num

total de quase 1500  profissionais, discutir durante três

dias os rumos da atividade no Brasil. Tal sucesso tem

um responsável: Dalton Pastore, presidente da ABAP.

Foi ele, com trabalho determinado e crença inabalável na

união dos publicitários, quem tornou possível o grande

sucesso do Congresso, trinta anos depois da realização

do  seu antecessor. E aproveito para confessar e fazer

aqui um mea culpa: fui um dos que contribuiu para que

se passassem trinta anos sem nos reunirmos num

Congresso...

A importância das teses discutidas e a competência

com que as quinze comissões se dedicaram a desen-

volver os assuntos pautados foi outra prova de qua-

lidade da reflexão que nossa atividade precisava fazer.

Além do riquíssimo conjunto de teses propostas, a

demonstração de força, de união, de dedicação e profis-

sionalismo foi a grande lição que, a meu ver, podemos

extrair do encontro.

Em função da importância do IV Congresso, resolve-

mos dedicar toda esta edição de CENP em Revista à sua

realização, editando uma síntese do que lá aconteceu,

para que as quase 2 mil pequenas e microagências asso-

ciadas ao CENP e que não puderam estar presentes ao

World Trade Center possam tomar conhecimento do que

lá se discutiu e integrarem-se elas também ao debate

que leva ao futuro da nossa atividade.
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Em 1º lugar

PPEELLOO  QQUUEE  OO  IIVV  CCOONNGGRREESSSSOO  DDEE
PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  SSEERRÁÁ  LLEEMMBBRRAADDOO??

as, e agora? Qual será o ponto de referência futuro

do Congresso recém-encerrado?

Só saberemos daqui a alguns anos. A defesa da liberdade

de expressão comercial parece ser, desde já, a candidata mais

forte, ainda que seja curioso que, tanto tempo passado do

Congresso anterior, esta seja uma conquista pela qual a publi-

cidade brasileira tenha de continuar lutando. 

Refletindo um pouco mais, esta e muitas e importantes

bandeiras levantadas pelo IV Congresso demandam algo em

comum, não importa que tratem de temas específicos, como

a busca de uma carga tributária mais justa, até aqueles deci-

didamente universais, como a projeção internacional da criati-

vidade brasileira, defendida com a paixão exemplar de sempre

por Nizan Guanaes.

Em comum, todas estas bandeiras têm a união da ativi-

dade como pano de fundo, a mesma união que foi o grande

segredo por trás do sucesso do Conar. Sem uma confluência

plena das lideranças do setor, como existia na época do III

Congresso, não se vai a lugar nenhum, além de belos textos e

discursos.

Projetar pelo mundo nossa criatividade, buscar alíquotas

de imposto mais justas, ordenar minimamente as concor-

rências de contas e deter a maré de leis que ameaçam a

atividade demanda luta, muito trabalho e disposição para a

confluência e para a síntese. Sabe-se bem como isso é difícil

de ser obtido nos tempos atuais, em que os interesses de cada

empresa e de cada profissional se entrecruzam de tantas e

tantas formas, envolvendo valores e desafios cada vez

maiores. 

No entanto, vistos de longe, todos os interesses parecem e

são menores diante do setor inteiro. Um setor que se pretende

maduro precisa estar unido, precisa ver as suas lideranças

juntas seguidamente, inclusive em momentos que não sejam

de festa. É assim que se constrói um setor maduro, articulado

e vigoroso, um setor que não esteja exposto à oposição de um

único parlamentar ou técnico de governo que, inspirado sabe-

se lá por qual sentimento redentor, resolve tomar para si a

tutela de toda a população contra os “perigos da publicidade”.

Além das pressões contra a liberdade de expressão comer-

cial, há também todas as pressões comerciais geradas de fora

para dentro, de dentro para fora e de dentro para dentro da

própria publicidade. Não por acaso, expressões como “caniba-

lismo”, “tiro no pé” e outras, semelhantes, foram ouvidas tan-

tas vezes durante as reuniões das comissões.

Não é para menos, pois o setor tem se autodevorado ou

mirado em si próprio muitas vezes. Só a união pode resolver

Pouco ficou do I e II Congressos, e a distância no tempo é mais do que justificativa para tanto. O

mesmo serve para o III Congresso, de trinta anos atrás. No entanto, mesmo o recém-chegado à

atividade não hesita em lembrar da criação corajosa e pioneira do Conar, ponta-de-lança da luta da

publicidade contra a censura e os carimbos oficiais.

M



o problema. União combinada com o sentido de que não há

confluência sem que todos abram mão de alguma coisa –

dinheiro inclusive.

Assim, por mais nobre que tenham sido as bandeiras

levantadas pelo encontro comandado de forma entusiasmada

por Dalton Pastore, fica a nossa torcida para a que união seja

a palavra que, para sempre, seja associado ao IV Congresso

Brasileiro de Publicidade.
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Confira o manifesto sobre a liberdade de expressão

comercial lido no encerramento do IV Congresso.

Criativa, bonita, responsável, premiada, alto as-

tral, inteligente, livre, moderna, inspiradora...

Foi assim, com liberdade para criar, que a publici-

dade brasileira se tornou conhecida no mundo inteiro.

Agora, querem cortar as suas asas, como se ela

fosse a culpada por tudo de ruim que acontece.

Há no momento mais de duzentas propostas no

Congresso Nacional e outras em estudo na ANVISA

para restringir a propaganda de bebidas, remédios,

alimentos, refrigerantes, automóveis, produtos para

crianças etc.

Tem sentido isso? A publicidade não causa obesida-

de, alcoolismo, acidentes domésticos ou de trânsito.

É a publicidade que viabiliza, do ponto de vista

financeiro, a liberdade de imprensa e a difusão de

cultura e entretenimento para toda a população.

É a publicidade que torna possível a existência de

milhares de jornais, revistas, emissoras de rádio e

TV, assim como de outras expressões da mídia.

As leis existentes já são suficientes para garantir

ampla proteção ao consumidor, e seria demais pedir

a um anunciante que proponha o desestímulo ao

consumo.

São legítimos e animadores os anseios da socie-

dade na formação de crianças e adolescentes, na di-

fusão de hábitos saudáveis, no estímulo ao consumo

responsável e à educação ambiental.

A publicidade brasileira não foge às suas respon-

sabilidades.

Por isso criou – e respeita – há trinta anos o Có-

digo Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária

– primeira iniciativa a propor limites e impor deveres

à atividade, muito antes que isso se tornasse uma

preocupação da sociedade e dos poderes públicos.

Praticar e divulgar a auto-regulamentação publici-

tária são deveres de toda a indústria da comunicação,

em seu próprio benefício e no da sociedade como

um todo.

Liberdade, deixe as asas abertas sobre nós!

LIBERDADE, DEIXE AS ASAS ABERTAS SOBRE NÓS!
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Capa

CRIATIVA
BONITA

PREMIADA
RESPONSÁVEL
ALTO ASTRAL
INTELIGENTE

LIVRE
MODERNA

INSPIRADORA

A indústria nacional da
comunicação deu uma vigorosa
demonstração de união e disposição
para lutar por seus interesses
durante o IV Congresso Brasileiro
de Publicidade, realizado em São
Paulo, entre 14 e 16 de julho.
O evento, presidido por Dalton
Pastore, terminou com a aprovação,
por aclamação, de um conjunto de
teses que servirão de norte para a
atividade nos próximos anos e que
podem ser vistas em detalhes nas
páginas desta edição especial de
CENP em Revista.

AA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE
QQUUEE  QQUUEERREEMMOOSS
DDEEPPOOIISS  DDOO
IIVV  CCOONNGGRREESSSSOO
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IV Congresso reuniu a totali-

dade do mercado, e todos

tiveram espaço para expor e discutir

seus problemas livremente. Foram

quinze comissões que, ao final dos tra-

balhos, aprovaram cada uma o seu

próprio conjunto de teses, onde estão

mescladas reivindicações pontuais e

específicas – tributos e condições de

concorrências mais justas – a outras,

profundas e de longo prazo, como a

qualidade da formação de profissio-

nais. Muita ênfase foi dada à defesa da

liberdade de expressão comercial, sob

forte pressão vinda principalmente de

autoridades e parlamentares. 

Além das discussões, os presentes

puderam ouvir palestras de convida-

dos internacionais, como a do ex-

secretário-geral da ONU, Kofi Annan,

que tiveram o condão de tirar por um

momento o foco das discussões dos

problemas cotidianos e projetar a

publicidade brasileira no centro das

discussões internacionais e envolvê-la

em temas como a solidariedade, sem

a qual o planeta dá mostras de não ter

como sobreviver.

Houve espaço também para pales-

tras e debates com brasileiros de den-

tro e de fora da publicidade, tanto de

anunciantes, quanto de proprietários

dos maiores veículos de comunicação,

como Roberto Civita e João Roberto

Marinho, ou ainda de autoridades

como o advogado geral da União, José

Antônio Dias Toffoli, que reafirmou de

maneira clara a primazia da liberdade

de expressão comercial.

Durante o Congresso, foi anunciada

por Pastore e pelo deputado Milton

Monti a criação da Frente Parlamentar

Mista de Comunicação Social, com

perto de 240 membros, entre deputa-

dos e senadores de dezessete partidos

políticos. A Frente defenderá a liberda-

de de expressão comercial no Con-

gresso, discutindo a maré de projetos

de lei que tramitam por lá, todos vi-

sando estreitar o espaço para a publi-

cidade.

O IV Congresso incentivou também

a realização do Fórum Anual Perma-

nente de Comunicação, como centro

de debates dos problemas da indús-

tria. Estima-se que a primeira reunião

possa acontecer em maio de 2009.

Nizan GuanaesDalton Pastore

Roberto Civita e João Roberto MarinhoLuiz Lara, Petrônio Corrêa, Dalton e Nizan

O
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A comunicação é uma indústria formada por veículos, agências de todas as disciplinas e
fornecedores de serviços, que, em conjunto, têm o dever de fazê-la eficiente e atrativa
para os clientes, rentável para as empresas que a compõem e respeitada pela sociedade.

■ É dever das empresas, inclusive as da indústria da comu-

nicação, a busca da rentabilidade e do lucro, resultantes

dos serviços que prestam e da justa remuneração recebida

por eles, de forma a poder cumprir com todas as suas obri-

gações empresariais, fiscais, contábeis, sociais, éticas... e a

poder investir no treinamento e desenvolvimento profis-

sional de seus colaboradores, oferecer a eles os benefí-

cios comuns às empresas prósperas e a poder bem recep-

cionar novos profissionais formados pelas escolas de

comunicação.

■ O IV Congresso incentiva toda a sociedade ao debate sobre

a auto-regulamentação da publicidade no âmbito do Conar.

■ O IV Congresso denuncia e repudia:

a) todas as iniciativas de censura à liberdade de expres-

são comercial, inclusive as bem-intencionadas;

b) os formatos e a freqüência das concorrências entre

agências e entre fornecedores, que geram desgastes e

custos exagerados;

c) os contratos leoninos, resultado do desequilíbrio de

forças entre contratantes e contratados, que imputam a

agências e fornecedores responsabilidades exageradas e

condições injustas.

■ O IV Congresso defende a livre-iniciativa, a liberdade de

escolha do consumidor e a liberdade de expressão comercial.

■ O IV Congresso apóia o Projeto de Lei no 3305, de 2008,

que reconhece o CENP como entidade certificadora das

agências de publicidade e aperfeiçoa as licitações de servi-

ços publicitários no setor público.

■ O IV Congresso apóia a Frente Parlamentar da Comu-

nicação Social.

■ O IV Congresso ressalta a importância fundamental da

ética para o reconhecimento social da indústria da comuni-

cação e para sua prosperidade econômica, e recomenda a

adoção de um código de conduta único para todas as

empresas que a compõem.

■ A publicidade livre e responsável sustenta a liberdade de

imprensa, assegura a diversidade das fontes de informação

para a sociedade e a difusão de cultura e entretenimento

para toda a população.

A TESE CENTRAL DO IV CONGRESSO
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KOFI ANNAN FALA SOBRE LIBERDADE E
DEFENDE O TRABALHO EM PARCERIAS

alando para uma platéia de

mais de 1.400 pessoas,

Annan, que recebeu o Prêmio Nobel da

Paz em 2001, escolheu o tópico liber-

dade como tema, dando ênfase à

necessidade de justiça social e aos pro-

blemas ambientais.

“Estamos vivendo num mundo

cada vez mais difícil e complicado, em

que temos de enfrentar não apenas

problemas políticos e econômicos,

mas também uma questão de lideran-

ça”, disse ele. “Os países industrializa-

dos não podem manter mais tudo em

suas mãos e precisam abrir espaço

para os emergentes. Terão de decidir se

haverá uma concorrência construtiva

ou uma concorrência destrutiva. O

mais importante é saber que estamos

todos no mesmo barco e o que aconte-

ce num país influencia o outro.”

Na visão do ex-secretário da ONU,

os meios de comunicação têm um

papel essencial na tarefa de construir o

futuro. Para dimensionar seu alcance,

contou que recentemente estava perdi-

do em um lugar remoto, até que che-

gou a uma cidade e percebeu, lisonjea-

do, que havia sido reconhecido. No

entanto, a primeira pessoa que lhe

pediu um autógrafo chamou-o de

“Morgan Freeman”, o famoso ator de

Hollywood. “Assinei K. Freeman, e fica-

mos ambos felizes.”

Nascido em Gana e dirigente da

ONU por dez anos, Annan relatou os

desafios que enfrentou à frente da

Organização e abordou questões que

considera cruciais para a paz mundial.

Enfatizou também que não é possível

F

“A liberdade de 
expressão é 
fundamental  
em qualquer  
sociedade 
saudável  
e vibrante”

O ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, abriu o IV Congresso Brasileiro de Publicidade.

Kofi Annan
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lutar sozinho contra os problemas e defendeu

que governo, setor privado e ONGs devem se

unir para buscar melhores resultados. 

Ao ser questionado sobre o papel da comuni-

cação nas questões sociais, o ganês disse consi-

derar o tema de extrema importância, desde que

realizado de maneira adequada. “Se queremos

que as pessoas mudem, precisamos comunicar

de maneira eficaz. Não vejo como poderíamos ter

qualquer mudança fundamental sem a comunica-

ção, mas é preciso ter uma mensagem importan-

te, senão a comunicação fica vazia”, disse.

Para Annan, tal responsabilidade se estende

também à publicidade. “O público precisa de

informação, seja em termos políticos ou comer-

ciais. A publicidade é um parceiro importante

para enfrentarmos os desafios que temos pela

frente”, ele ressaltou. O ex-secretário da ONU

observou ainda que os publicitários brasileiros

contavam com a ABAP, “que estabeleceu seu pró-

prio código de ética e de conduta”, e pregou mais

uma vez a união das organizações em torno de

objetivos comuns. 

“As organizações podem aprender umas com

as outras e se beneficiar das parcerias, tão essen-

ciais nos dias de hoje, quando somos confronta-

dos com problemas e desafios que ninguém pode

resolver sozinho. Isso exige um trabalho em con-

junto, de maneira a unir nossos recursos para

obter o maior impacto possível”, pediu ele.

Respondendo a uma pergunta feita pelo presiden-

te do Congresso, Dalton Pastore, que abordou

liberdade de expressão, publicidade, imprensa e

democracia, Annan foi enfático: “A liberdade de

expressão é fundamental em qualquer sociedade

saudável e vibrante”.

Judith Miller

JUDITH MILLER
DEFENDE LIBERDADE
DE IMPRENSA

O segundo dia do IV Congresso de Publicidade
foi fechado em grande estilo com palestra da
jornalista norte-americana Judith Miller.
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encedora dos maiores prê-

mios da categoria (Pulitzer,

DuPont e Emmy), Miller encerrou sua

carreira de trinta anos no jornal The

New York Times quando, em 2005,

passou 85 dias na cadeia por se negar

a revelar a fonte de uma informação a

um tribunal de justiça. Hoje ela fez da

liberdade de imprensa sua bandeira e

luta pela aprovação de uma lei nos

EUA que resguarde o sigilo da fonte.

E foi sobre liberdade de imprensa

que ela falou no Congresso, alertando

que no mundo pós-atentados de 11 de

setembro a imprensa está cada vez

mais vigiada, pois os governos fecha-

ram o cerco para manter sigilosas

suas informações. “O sigilo em exces-

so é um dos desafios mais sérios da

democracia. A administração Bush

levou ao extremo o sigilo das ações

do governo”, disse ela. “O sigilo foi

mais danoso que as informações

vazadas para jornalistas.”

Judith disse também que o gover-

no de seu país utiliza muitas vezes o

ataque terrorista como desculpa para

cercear as liberdades individuais, e a

prova disso é o monitoramento de e-

mails e de telefonemas. A liberdade

de imprensa, assim, sai prejudicada,

e em alguns casos os veículos são

obrigados a omitir fatos do leitor em

prol da lei de segurança nacional.

Para a jornalista, um exemplo cla-

ro dessa situação é a criação de novas

categorias de restrição, que considera

censura, e os casos de jornalistas pre-

sos. “A maioria dos países do mundo

impõe severas restrições à atuação

dos jornalistas. Nos últimos sete

anos houve um aumento de dez

vezes no número de jornalistas inti-

mados a depor em processos judi-

ciais, mostrando a fragilidade das

relações entre imprensa e governo”,

reflete.

Para comprovar sua tese, a jorna-

lista citou pesquisa de uma entidade

privada de Washington, segundo a

qual apenas 37% de 190 países pes-

quisados são realmente livres. O

Brasil foi considerado pelo estudo

como “parcialmente livre”. Nas

Américas, Cuba e Venezuela foram os

únicos considerados sem liberdade.

Por outro lado, ela pondera que a

explosão das mídias sociais – blogs,

sites e publicações gratuitas on-line –

vem de encontro a esse cenário, fir-

mando-se como uma alternativa à

tentativa de cerceamento das liberda-

des civis. “O surgimento das novas

mídias é uma verdadeira revolução,

comparável à revolução proporciona-

da pela imprensa de Gutenberg”, ela

analisa. “Elas certamente facilitam o

acesso e a disseminação de informa-

ções, mas sem esquecer que também

podem contribuir para a falta de cla-

reza no jornalismo. Instala-se aí uma

confusão entre informação, opinião e

entretenimento”, ressalta.

Judith finalizou dizendo ser difícil

imaginar uma democracia verdadei-

ramente livre sem a liberdade e a

convivência das novas e das antigas

mídias. “Não há uma solução única

para essa problemática. O grande

passo para isso, e o que considero

como minha obrigação, é a luta pela

aprovação de uma lei especial para

manter em sigilo a identidade de

nossas fontes.”

“O surgimento  
das novas mídias  
é uma verdadeira  
revolução,
comparável 
à proporcionada 
pela imprensa 
de Gutenberg”

V
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QQUUAASSEE  11550000  PPAARRTTIICCIIPPAARRAAMM  
DDOO  EENNCCOONNTTRROO

Petrônio Corrêa, presidente do CENP, integrou a mesa da comissão A valorização, a prosperidade e a rentabilidade da indústria da comunicação, presidida por Luiz Lara.
Ao apresentá-lo, Lara esclareceu que Petrônio havia participado dos três Congressos anteriores. Corrêa foi, então, aplaudido de pé entusiasticamente.
Do primeiro Congresso, de 1957, no Rio, Petrônio participou aos 28 anos. Foi ali que se formulou documento que geraria mais tarde a lei 4680 e que até hoje é a base de
relacionamento entre agências, anunciantes e veículos.
Petrônio tem 62 anos de profissão. Começou como agenciador de anúncios de um jornal, em Porto Alegre. Depois, foi um dos fundadores da MPM. 
(Foto cedida gentilmente por Meio&Mensagem)

Perto de 1500 publicitários de todo o Brasil estiveram no World Trade Center, dias 14, 15 e 16 de
julho para o IV Congresso Brasileiro de Publicidade. Nesta e nas páginas seguintes, CENP em
Revista registra alguns dos visitantes de outros estados que estiveram no estande da entidade.
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Eliziane e Evandro Colares da Advance Comunicação de Fortaleza

Cândido Gomes Filho e Cândido Gomes Neto da Vende Publicidade de Teresina

João Luiz Faria Netto e José Luiz Franchini

Mauro Dorfman, diretor-geral da Dez Propaganda de Porto Alegre

Henrique Medeiros F. da Slogan Publicidade de Campo Grande e Sinapro MS e
Kal Gelbecke da Fonte Criativa de Curitiba e Sinapro PR
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Marta de Lima Cavalcanti da Marta Lima Comunicação, de Recife

Lucas Rafael P. de Souza da Lucom Comunicação Integrada de Cascavel

Juliano Sales da Casablanca Comunicação de Belo
Horizonte e do Sinapro MG

Eni Pimenta da Espaço Nobre Comunicação
Planejada de Goiânia e do Sinapro GO

Adriana Mello da Reciclo Comunicação de
Belo Horizonte

Graciene Nazareno, diretora de marketing da Coordenadoria de Comunicação
Social do governo de Pernambuco

Gustavo Tigre da Urbana Comunicação de Petrolina
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Eduardo Fischer com Dalton Pastore 

Presidente: Eduardo Fischer (Grupo Total)

Palestrante: Jack Myers (Myers Publishing)

Debatedores: Paulo Giovanni (Mix 21) 

Alberto Pecegueiro (Globosat) 

Isabelle Perelmuter (Totalcom)

Mario D’Andrea (JWT) 

Ulisses Zamboni (Santa Clara Nitro)

Relator: Julio Anguita (Agência Babel)

Secretário: Mentor Muniz Neto (Bullet)

COMISSÃO 1 – COMUNICAÇÃO INTEGRADA

EEMM  BBUUSSCCAA  DDOOSS  MMEELLHHOORREESS
RREESSUULLTTAADDOOSS,,  SSEEMMPPRREE

Myers abordou os desafios que a mídia deverá enfrentar em

busca de um novo modelo de negócios. “Os relacionamen-

tos estão mudando e em nenhum lugar tão rapidamente

quanto na mídia e na publicidade, principalmente por causa

da tecnologia”, disse. 

Myers também alertou para a necessidade de reformu-

lação dos modelos de trabalho das agências de publicidade.

“Temos de criar novas formas de fazer negócio, pois o mun-

do e a comunicação estão se fragmentando”, ele apontou. 

Em seguida, o consultor destacou a decisão da Abap de

debater a comunicação integrada e as múltiplas ferramentas

de comunicação: “Parabéns a vocês por enfrentarem o pro-

blema, como os Estados Unidos deveriam fazer e não fa-

zem. O Brasil deve usar integralmente a oportunidade de

atuar em âmbito global, com foco nas pessoas, na busca de

uma conexão emocional com elas”, acrescentou.

Comissão de Comunicação Integrada se reuniu no

primeiro dia do IV Congresso Brasileiro de Pu-

blicidade sob a presidência de Eduardo Fischer. O tema

central da discussão se baseou na percepção de que são as

pessoas que fazem a comunicação integrada acontecer e

que ela depende do capital humano para ser enriquecida

com idéias criativas. 

A mesa contou com a participação de Jack Myers, presi-

dente do Myers Publishing, cuja palestra foi transmitida por

satélite – ele teve problemas com o visto para entrar no país.

Apresentado por Fischer como “a mais bem informada e

mais valiosa fonte de informações do segmento editorial”,

A
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“Os relacionamentos estão mudando,
e em nenhum lugar tão rapidamente
quanto na mídia e na publicidade,
principalmente por causa da
tecnologia”

Jack Myers

São as seguintes as teses aprovadas:

1. A criação de uma cadeira de Comunicação

Integrada a ser adotada por todas as instituições

de ensino de Comunicação Social. Para isso

sugerimos a formação de uma comissão mista

constituída por profissionais de comunicação,

acadêmicos e autoridades do setor educacional

que vai definir os critérios, padrões e diretrizes

desta disciplina, que deverá ser incluída desde o

primeiro ano dos cursos regulares.

2. Que todo esforço de Comunicação Integra-

da seja precedido do estabelecimento de obje-

tivos claros e assumidos por todas as partes,

com o intuito de serem mensurados a partir de

critérios preestabelecidos.

3. Que, sem abdicar dos critérios de remunera-

ção já existentes, como o CENP por exemplo,

mas considerando que este novo modelo de

comunicação deve estimular a integração entre

processos/serviços/empresas, é fundamental

adotar um modelo de remuneração, para os

projetos de Comunicação Integrada, baseado

em resultados. Estes resultados deverão ser

avaliados com regras específicas para cada

caso, predefinidas pelas partes.
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Raul Dória Alberto Pecegueiro 
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UUMM  CCÓÓDDIIGGOO  PPAARRAA  
GGAARRAANNTTIIRR  OO  FFUUTTUURROO  
DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE

Presidente: Hiran Castello Branco (Giacometti e CNP)

Palestrante: Francisco Gracioso (ESPM)

Debatedores: Christina Carvalho Pinto (Full Jazz) 

Percival Caropreso (Setor Dois e Meio) 

Clóvis de Barros (ESPM e USP) 

Ismael Rocha (ESPM) 

Emmanuel Publio Dias (ESPM) 

Rosa Alegria (PUC)

Relator: Francisco Socorro (CNP)

Secretária: Rosa Alegria (PUC)

COMISSÃO 2 – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
DA PROPAGANDA

papel da atividade publicitária no mundo em trans-

formação. Foi este o tema abordado na Comissão

de Responsabilidade Socioambiental da Propaganda, com

foco na construção de atitudes e comportamentos respon-

sáveis e na promoção do consumo consciente. 

Presidida por Hiran Castello Branco, a comissão tratou

da gestão da sustentabilidade, tanto de empresas quanto de

anunciantes. “Qual é o papel socioambiental da propagan-

da e não na propaganda? Qual é o papel da indústria da pro-

paganda num mundo em transformação?”, questionou Per-

cival Caropreso no início do debate. 

Francisco Gracioso apontou que a responsabilidade am-

biental é um dos pilares da gestão de sustentabilidade das

empresas anunciantes, conceito que traz uma nova

consciência de mundo, maior integração comunitária e ética

corporativa. “É necessário que as agências não atuem na

defensiva, mas que aproveitem esta oportunidade magnífica

e que se coloquem na vanguarda dessa novidade que

transforma o mundo”, ele comentou.

Para Christina Carvalho Pinto, é preciso deixar de

considerar o mercado publicitário como uma vítima, pois a

atividade pode, criativamente, ajudar os anunciantes na

questão. “O planeta não tem mais como fornecer recursos

com esse avanço desenfreado”, ela opina. Segundo Rosa

Alegria, coordenadora do Núcleo de Estudos do Futuro da

PUC, não há futuro para o setor publicitário desassociado

da responsabilidade ambiental. 

A comissão recomendou que sejam definidos grupos de

trabalho para iniciar a formulação das bases para um “Pacto

e Código de Responsabilidade Socioambiental da Indústria

da Propaganda”.

O
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“A propaganda não precisa 
de lições porque, entre todas 
as atividades comerciais, 
foi a primeira a enxergar 
a ética como algo importante”

Professor Francisco Gracioso

Christina Carvalho Pinto Hiran Castello Branco 

Francisco Gracioso fala aos presentes 

São as seguintes as teses aprovadas:

1. Intensificar o trabalho voluntário de criação de

campanhas educacionais a favor de causas comunitá-

rias e de utilidade pública.

2. Adotar as melhores práticas de desenvolvimento

sustentável. Contratar consultoria técnica para

diagnóstico e plano de ação de gestão sustentável dos

nossos negócios. Aderir a pactos socioambientais

(meio ambiente, relações trabalhistas, ética, direitos

humanos universais).

3. Estimular nossos parceiros comerciais para tam-

bém assumirem as melhores práticas de responsabili-

dade socioambiental em seus negócios.

4. Fomentar uma cultura de consumo consciente e

responsável. Forjar valores e incentivar práticas.

5. Apoio ao Código de Ética para os Profissionais de

Marketing  aprovado em 1999 pela Associação Brasi-

leira de Marketing e Negócios e Escola Superior de

Propaganda & Marketing.

6. Criar um Grupo de Trabalho, a partir da coordena-

ção da ESPM, incumbido da elaboração do futuro

Pacto de Responsabilidade Socioambiental da Indús-

tria da Propaganda.
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EEMM  BBUUSSCCAA  
DDEE  RREEGGRRAASS  
AATTUUAAIISS  ––  EE  
QQUUEE  SSEEJJAAMM
CCUUMMPPRRIIDDAASS

Washington Olivetto pede “sangue velho” na publicidade

Presidente: Zezinho Mutarelli (So Funny e Aprosom)

Palestrante: Washington Olivetto (W/Brasil)

Debatedores: Thomas Roth (Lua Nova e Sindsom)

Leyla Fernandes (Apro)

Paulo Gomes (Paulo Gomes Advogados

Associados e ABAP)

Antônio Baltar Jr. (Ford)

Relator: João Paulo Morello (Coelho e Morello)

COMISSÃO 3 – PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS E SUA RELAÇÃO COM AGÊNCIAS E CLIENTES

comissão Prestadores de Serviços Especializados e

sua Relação com Agências e Clientes tratou das

regras defasadas e da necessidade de parceria no mundo

publicitário. 

O tópico principal do debate foi a necessidade de ade-

quar as novas regras, inclusive as leis, para aumentar o nível

de profissionalização do meio publicitário. Para o presiden-

te da comissão, Zezinho Mutarelli, o maior desafio é fazer

com que a legislação, os direitos autorais e os contratos das

prestadoras de serviços especializados com agências e

anunciantes sejam benéficos para todas as partes. 

Uma das propostas da comissão foi a definição de nor-

mas de conduta para a relação entre as partes, como regu-

lamentação e fiscalização, pelo CENP, do relacionamento

comercial, a exigência do reconhecimento dos direitos auto-

rais e conexos das agências, produtores de serviços especia-

lizados, técnicos e atores e a recomendação de que os direi-

tos de trilhas sonoras sejam realizados mediante execução

pública, por inserção, e sejam pagos através das sociedades

arrecadadoras nos termos da lei autoral, entre outras.

A



São as seguintes as teses aprovadas:

1. Recomenda-se que, nas contratações por intermédio das

mesas de compras e pools, as mesmas sempre sejam acompa-

nhadas pelas agências de publicidade e por profissionais que

tenham conhecimento e expertise sobre os trabalhos contra-

tados, e devem seguir as leis vigentes, as normas da Ancine e as

normas dos II e III Fóruns da Produção Publicitária.

2. Pleiteia-se que o relacionamento comercial entre

produtores de serviços especiais e agências/anunciantes seja

também regulamentado e fiscalizado pelo CENP, que deverá

conceder aos prestadores de serviços especiais, assento no

órgão diretivo da entidade.

3. Recomenda-se que qualquer obra publicitária (adaptada)

veiculada no Brasil deverá, obrigatoriamente, fomentar, no mí-

nimo, uma diária de filmagem que deverá ser realizada por pro-

dutora brasileira cadastrada na Ancine e uma nova trilha sonora,

realizada por produtora de som brasileira. Obrigatoriamente, a

adaptação deverá contemplar os aspectos de imagem e de som.

4. Para as obras publicitárias importadas, recomenda-se o

aumento real da Condecine – Contribuição para o Desenvolvi-

mento da Indústria Cinematográfica Nacional.

5. Recomenda-se que as agências de publicidade forneçam

aos prestadores de serviços especializados toda informação, brie-

fing necessário e condições para a boa realização dos trabalhos,

inclusive em relação a prazos. E devem ser pagos em dia e a

justo preço. Os pedidos de trabalho e/ou orçamentos deverão

ser necessariamente formulados por escrito.

6. Reconhece-se a titularidade dos direitos autorais e conexos

das agências, produtores de serviços especializados, técnicos e

atores.

7. Em relação aos direitos das produtoras de imagem, de som,

dos fotógrafos e elenco, recomenda-se que os mesmos sejam

negociados e remunerados pelo prazo inicial de até 180 dias.

8. Não será admitido pedido de orçamento ou qualquer

outra solicitação de serviços que exclua direitos das agências e

dos prestadores de serviços especializados.

9. Recomenda-se que os direitos emergentes das trilhas

sonoras sejam também pagos em decorrência de execução pú-

blica, por número de inserções, e sejam recolhidos por inter-

médio das sociedades arrecadadoras nos termos da lei autoral.

10. Recomenda-se que os litígios decorrentes da relação

comercial entre os players da indústria da comunicação sejam

levados à Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação,

para decisão.

11. Recomenda-se que se atue junto ao Poder Legislativo, bem

como às agências reguladoras, inclusive ANCINE, para que as

normas legais que digam respeito, de forma direta ou indireta, à

atividade publicitária, sejam revistas e aprimoradas, de forma a:

a. Incentivar a produção nacional, incrementar o trabalho

criativo e de produção especializada.

b. Reduzir encargos fiscais, tributários e sociais relativa-

mente à prestação de serviços publicitários de forma geral,

à contratação de profissionais especializados, à impor-

tação de equipamentos destinados à produção cinema-

tográfica, fotográfica e de som.

A pedido do plenário, foi retirada da proposta a recomendação

da letra “b” do item 11, que havia sido aprovada pela comissão:

“Impedir ou restringir que obras publicitárias destinadas à

veiculação no Brasil sejam criadas e/ou produzidas no exterior”.
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UUMM  SSEELLOO  DDEE  
CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO
CCOOMMOO  PPOONNTTOO
DDEE  PPAARRTTIIDDAA

Eugene Lee falou sobre a experiência asiática 

Presidente: João Carlos Zicard (Ampro)

Palestrante: Eugene Lee (Surf Gold)

Debatedores: Cristina Paslar (Mastercard) 

Gilberto Struck (Dia Design) 

Marcelo Heidrich (Ponto de Criação) 

Fernando Figueiredo (Bullet) 

Geraldo Rocha Azevedo (Neogama/BBH)

José Victor Oliva (Clube)

Relatora: Elza Tsumori (Ampro)

Secretário: Gaspar Brandão (Ampro)

COMISSÃO 4 – MARKETING PROMOCIONAL

m dos pontos mais discutidos na comissão de

Marketing Promocional foi o crescimento desen-

freado no número de agências voltadas para o serviço. Coor-

denada por João Carlos Zicard, presidente do Conselho da

Ampro, e com palestra de Eugene Lee, Managing Director

da Surf Gold para China, Coréia do Sul, Cingapura, Índia e

Taiwan, a mesa abordou temas como alternativas para as em-

presas enfrentarem as concorrências e a análise de todos os

aspectos éticos de legitimidade, ética e qualidade envolvidos.

Uma destas alternativas discutidas foi o Selo de Certifica-

ção, que indica aos anunciantes as empresas competentes,

que seguem com rigor os padrões de legitimidade, ética e

qualidade criativa e de execução. Assim, é possível para os

anunciantes se cercar de empresas capazes de entregar

aquilo que foi planejado, tornando a comparação, em caso

de concorrência, mais justa e nivelada. “É ilusão achar que

quanto mais agências envolvidas, mais idéias virão à tona.

Quantidade não é necessariamente qualidade”, opina João

Carlos Zicard.

U Em sua palestra, Lee falou do mercado asiático e relatou

cases de sua empresa. Ele elogiou as conclusões do debate,

lamentando que nenhuma iniciativa similar tenha sido feita

na Ásia até hoje. “Lá temos que discutir a remuneração com

base nas perspectivas de resultado que temos que compro-

var quantitativamente”, contou.





28

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

São as seguintes as teses aprovadas:

1. Certificação por competência: a Ampro consi-

dera de fundamental importância oferecer ao mer-

cado uma chancela aceita pelos anunciantes e as

agências de marketing promocional sobre a compe-

tência na sua área de atuação e que a sua legitimi-

dade seja conseguida por meio da observância rigo-

rosa aos padrões de ética e qualidade (criativa e

execução). Essa certificação básica envolve promo-

ção e merchandising, marketing de incentivo, mar-

keting de relacionamento e fidelidade, evento e web

promotions.

2. Padrão de remuneração: um bom planejamen-

to e uma idéia bem executada gera benefícios de ven-

da e imagem ao cliente. E a agência deve ser propor-

cionalmente bem remunerada pelo seu trabalho. A

proposta é obter um padrão de remuneração que

deve partir de 15% sobre o investimento do

anunciante no projeto. Porém o success fee deve ser

instituído quando a agência for completamente

envolvida nos processos, e será peça fundamental

para o sucesso ou fracasso de uma ação (consultar

também a Tabela de Preço Referencial da AMPRO).

3. Concorrência: deve ser estabelecida para criar

relacionamento duradouro entre agência e cliente.

Isso representará dedicação e profundidade no pla-

nejamento. E para que esse processo seja legítimo e

saudável para ambas as partes, estabeleceremos

alguns pontos como padrão de concorrência (con-

sultar as Recomendações sobre Relacionamento da

AMPRO).

4. Direito autoral: a idéia criada e planejada pela

agência é sua por direito e deve ser reconhecida

pelo mercado. Em todo processo de briefing, ao

apresentar a proposta ao cliente, deve ser assinado

por ambas as partes um documento denominado

“Protocolo de Criação”, onde consta a descrição do

que foi apresentado, que garante à agência a

reserva de direitos autorais e intelectuais daquilo

que foi exibido.

João Carlos Zicard José Victor Oliva 

“É ilusão achar que 
quanto mais agências 
envolvidas mais idéias 
virão à tona. Quantidade 
não é necessariamente 
qualidade”

João Carlos Zicard
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EEMM  BBUUSSCCAA  DDEE  RREEGGRRAASS
CCLLAARRAASS  ––  EE  JJUUSSTTAASS

O senador Delcídio Amaral defendeu projeto de lei 

Presidente: João Roberto Vieira da Costa (Nova S/B)

Palestrante: Senador Delcídio Amaral

Debatedores: Otoni Fernandes (Secom)

Geraldo Alonso (ABAP)

Sérgio Guerreiro (SPGA)

Izael Sinem (Nestlé)

Relator: Alberto Cavalcanti (ABAP)

Secretária: Célia Fiasco (CENP)

COMISSÃO 5 – LICITAÇÕES E CONCORRÊNCIAS PRIVADAS

s discussões na comissão tiveram dois focos. O

primeiro deles, foi o Projeto de Lei no 3305/2008,

que propõe novas regras para as licitações públicas na área

da comunicação e foi apresentado recentemente no

Congresso Nacional pelo deputado José Eduardo Cardozo

(PT-SP). O outro foco foi a busca de regras claras e justas

para as concorrências privadas.

Coordenada por Bob Vieira da Costa, a comissão teve

como principal palestrante o senador Delcídio Amaral

(PT/MS), que presidiu a CPMI dos Correios, cujas conclu-

sões deram origem ao projeto de lei. Amaral lembrou que a

CPMI analisou 33,8 milhões de registros telefônicos, 20

milhões de registros bancários, ouviu 560 depoentes e

analisou 68 mil contratos públicos, resultando em um

relatório de 1.857 páginas. “Ficou comprovado que a re-

comendação mais importante que poderíamos fazer a partir

desta comissão é a aprovação do PL no 3305 pelo Congresso

Nacional. Houve um consenso unânime que este projeto de

lei vem para melhorar em muito o setor, regular o dia-a-dia

das agências, dos anunciantes e demais fornecedores de

serviços de publicidade”, afirmou Vieira da Costa.

No plano das concorrências privadas, a proposta mais

destacada foi a de limitar a cinco as agências participantes.

A
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João Roberto Vieira da Costa Otoni Fernandes 

São as seguintes as teses aprovadas:

1. Propõe a aprovação de manifestação formal do IV

Congresso Brasileiro de Publicidade, de apoio ao

Projeto de Lei no 3305, de 2008, de autoria do deputado

José Eduardo Cardozo.

2. Respeitando-se os diversos códigos de ética e

condutas vigentes nas suas respectivas áreas de

atuação, associações e entidades, propõe a consolida-

ção de um único e amplo Conselho de Ética para toda

a cadeia da comunicação publicitária – à semelhança

do que foi instituído no âmbito da ABAP – como

instância capaz de dirimir conflitos de natureza

concorrencial, respeitando-se obviamente as normas,

regras e especificidades de cada setor, bem como os

respectivos códigos de ética, se existentes. E por fim,

que esse Conselho de Ética venha a fazer parte

integrante do CENP.

3. Desincentivar a prática do “alinhamento” e reco-

mendar às empresas multinacionais que abram

oportunidades em suas contas publicitárias também

para as agências de capital nacional.

4. Recomendar às agências que não participem de

concorrências privadas não remuneradas.

5. Recomendar aos anunciantes que não peçam

sugestões grátis às agências, mesmo que algumas se

proponham a fazê-lo.

6. Orientação aos governos, nas esferas federal,

estadual e municipal, para que exijam de todos os

participantes de concorrências públicas a comprova-

ção de que de fato compram as pesquisas a que dizem

ter acesso.

7. Recomendar, nas concorrências privadas de forne-

cedores de serviços de comunicação publicitária, que:

a. Sejam convidadas no máximo cinco empresas

para apresentarem propostas.

b. O briefing fornecido seja simples e focado,

contendo: b1) O que se espera especificamente da

empresa (serviços, abrangência etc.); b2) Critérios

de avaliação claros, justos e transparentes; b3)

Verba disponível. 

c. A definição dos critérios de remuneração seja feita

no início do processo.

d. Prevaleça o julgamento técnico e profissional das

propostas.

e. A escolha seja feita em resposta específica ao

briefing, desconsiderando apresentações “espeta-

culosas” e fora do contexto solicitado.

f. Caso o cliente decida solicitar campanhas espe-

culativas, recomenda-se o estabelecimento prévio

de remuneração para os perdedores.

g. Haja total respeito aos direitos autorais e regras

para remuneração de idéias apresentadas e poste-

riormente utilizadas, no caso dos perdedores.

31

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA



32

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

RROOBBEERRTTOO  CCIIVVIITTAA  DDEEFFEENNDDEE
AAUUTTOO--RREEGGUULLAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO

uma honra e uma imensa sa-

tisfação participar deste IV

Congresso Brasileiro de Publicidade,

reencontrando tantos amigos. A ima-

ginação e a competência dos múlti-

plos talentos aqui presentes têm

garantido para a propaganda brasi-

leira o respeito e o reconhecimento no

mundo inteiro.

Acredito ser essa uma oportunida-

de única para refletirmos sobre algu-

mas questões que são a essência de

tudo o que fazemos, não apenas como

profissionais do mundo da comunica-

ção, mas também como cidadãos res-

ponsáveis. São reflexões sobre a de-

mocracia, a liberdade e a livre-inicia-

tiva. Sobre a liberdade de imprensa e

a publicidade. Sobre a interligação en-

tre todas elas, seus limites, as amea-

ças que sofrem e a responsabilidade

de cada um de nós nesse processo.

A democracia implica o direito de

escolher os governantes sem coação,

no predomínio da vontade da maioria,

na defesa da diversidade, dos direitos

das minorias e no respeito à dignida-

de humana. Ela garante a vontade de

ir e vir, de pensar, de falar, de opinar,

de concordar e de discordar, de fazer e

de não fazer, de comprar e vender e de

tomar decisões a respeito do destino

individual.

A liberdade de manifestação do

pensamento, além de se constituir

num direito natural do homem, é o

pressuposto básico de todas as de-

mais liberdades: política, religiosa,

econômica, de imprensa, de associa-

ção e de todas as outras.

Quando alguém começa a exercer

uma dessas liberdades, torna-se cada

vez mais difícil negar-lhe as outras.

Como disse há muitos anos o grande

publicitário norte-americano Bruce

Barton: “O direito do povo de escolher

livremente seus alimentos, suas rou-

pas, seus livros, suas casas é a própria

essência da democracia. Não é por

acidente que, no regime totalitário,

É

REFLEXÃO

Veja, na íntegra, o discurso do presidente da Editora Abril durante o IV Congresso 
Brasileiro de Publicidade.

A liberdade de 
manifestação 
do pensamento, 
além de se constituir 
num direito  
natural do homem, 
é o pressuposto básico 
de todas as demais 
liberdades
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não há propaganda comercial. Desde

o momento em que se permite ao po-

vo escolher livremente a qualidade, o

estilo e o tipo de artigos que cercam

sua vida, não se pode mais impedi-lo,

permanentemente, de caminhar para

o seu supremo objetivo que é a

escolha de seus governantes e do seu

regime de vida”.

Para exercer e manter esses direi-

tos é condição indispensável que a

informação também seja livre, como,

aliás, garante a nossa Constituição.

Precisamos lembrar, entretanto,

que a livre manifestação do pensa-

mento e sua corolária, a liberdade de

imprensa, não constituem um fim em

si mesmo, mas sim um meio impres-

cindível para garantir a sobrevivência

de uma sociedade livre e democrática.

É igualmente fundamental levar

em conta que a livre-iniciativa – asso-

ciada a um bom sistema educacional

– é a fonte principal da geração de

riquezas e progresso de qualquer país

no mundo de hoje. E a publicidade –

parte integrante e essencial das eco-

nomias livres – ajuda a incentivar a

inovação, estimular a concorrência,

ampliar mercados e gerar empregos,

alargando assim os horizontes e o

futuro das nações.

Como já afirmei inúmeras vezes,

existe uma indissolúvel interdepen-

dência entre democracia, liberdade de

imprensa e livre-iniciativa, o conheci-

do tripé que envolve uma das mais

extraordinárias simbioses do mundo

moderno.

Não custa lembrar que a democra-

cia e a liberdade de imprensa depen-

dem, para se manter, das informações

e da fiscalização que somente uma

gama diversificada de veículos inde-

pendentes pode assegurar.

Por sua vez, os meios de comuni-

cação não subsistiriam sem a publici-

dade, que não existiria se não houves-

se a competição, que não teríamos

sem um sistema de mercado livre,

que depende – fechando este círculo

Os meios não subsistiriam
sem a publicidade, que
não existiria sem a
competição, que não
teríamos sem um sistema
de mercado livre, que
depende da democracia e
da liberdade para
garanti-lo
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virtuoso e admirável – da democracia

e da liberdade para garanti-lo.

Assim, a publicidade é um dos pila-

res da imprensa livre e independente.

Sem ela, seria impossível manter a

quantidade e o pluralismo dos meios

de informação que divulgam idéias,

defendem pontos de vista diferentes,

denunciam a corrupção, estimulam o

debate político e assim se tornam, nas

palavras de Ruy Barbosa, “as vistas da

nação”. Sem publicidade, repito, não

existiria uma imprensa vigorosa, uma

imprensa que – sabemos todos e os

ditadores mais do que nós – é o

alicerce do primado da lei e de uma

sociedade aberta.

O principal compromisso dos

meios de comunicação não é com o

governo, os políticos, os anunciantes,

os amigos e nem com os acionistas,

mas sim com seus diferentes públi-

cos: os seus leitores, telespectadores,

ouvintes e internautas. E com a verda-

de. É obrigação do jornalista verificar

os fatos, ser responsável, zelar pela éti-

ca, procurar manter a isenção. E – sem-

pre – fazer o melhor de que é capaz.

Quem “elegeu” os meios de comu-

nicação, quem lhes outorgou o direito

de informar, criticar, opinar, investigar,

denunciar, divertir e servir? De um

lado, ninguém os elegeu (da mesma

maneira que ninguém elege a igreja

em que rezamos, a universidade em

que estudamos ou o supermercado

onde nos abastecemos). Do outro, to-

dos os elegem a cada instante. A im-

prensa não é um poder estruturado,

erigido institucionalmente. O merca-

do livre, este sim, é a fábrica das elei-

ções, usina permanente de opções. O

mercado aberto e sem constrangimen-

tos gera uma multiplicidade de estí-

mulos e demandas que levam à con-

REFLEXÃO

Não é por acidente 
que, no regime 
totalitário, não há 
propaganda comercial. 
Desde o momento em 
que se permite ao povo
escolher livremente 
a qualidade, o estilo...
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REFLEXÃO

corrência intensa e constantemente

renovada. Esta é a eleição permanente

– dia a dia, programa por programa,

edição por edição de cada jornal, revis-

ta, canal de TV e emissora de rádio.

É também fundamental lembrar que

a imprensa não é mais o único meio de

acesso à informação: com a chegada

da internet, da digitalização de todos

os conteúdos e da telefonia celular, a

multiplicação e a pulverização dos

meios mudam tudo e tornam vir-

tualmente impossível – felizmente –

regular ou controlar a disseminação

da informação e da propaganda.

Apesar disto, e por mais estranho

que possa parecer, continuam surgin-

do ameaças às liberdades conquis-

tadas e garantidas pela Constituição.

Um exemplo é o excesso de legislação

que o Congresso Nacional tenta im-

por à publicidade. Tramitam hoje mais

de duzentas proposições para intro-

duzir travas onde não deveriam existir.

São projetos que, de diferentes

maneiras, buscam estabelecer restri-

ções crescentemente mais rigorosas à

liberdade de expressão comercial.

Atenção, por favor: não são restrições

à produção, distribuição, consumo ou

mesmo à extração de carga tributária

adicional de determinada lista de

produtos. Não. Trata-se apenas de im-

... e o tipo de artigos
que cercam sua vida,
não se pode mais
impedi-lo de caminhar
para o seu supremo
objetivo, que é a escolha
de seus governantes e
do seu regime de vida
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REFLEXÃO

pedir que se faça a publicidade desses

produtos fabricados, comercializados

e consumidos legalmente, como se,

sem a publicidade, o problema perce-

bido deixasse de existir.

Evidentemente, não devemos – a

priori –, condenar toda e qualquer res-

trição à publicidade e nem equaciona-

la com tentativas de limitar a liber-

dade de imprensa. Há restrições à

publicidade que fazem sentido, como,

por exemplo, aquela referente à pro-

paganda de cigarros adotada em

praticamente todos os países desen-

volvidos. A própria Constituição esta-

belece que é da alçada das leis fede-

rais impor eventuais restrições à pro-

paganda comercial de tabaco, bebidas

alcoólicas, agrotóxicos, medicamen-

tos e terapias.

Mas não se pode admitir que o

desejo de proteger pessoas contra si

mesmas ou de sanear todos os males

da sociedade com novas leis leve a

absurdos como o de a ANVISA (Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária)

ter decidido, por conta própria, le-

gislar sobre a publicidade de bebidas

e de medicamentos.

O conteúdo de suas propostas é

igualmente preocupante. Basta dizer

que um regulamento da ANVISA pre-

tende agir sobre a “propaganda, publi-

cidade, informação e outras práticas”

a respeito de alimentos com quantida-

des elevadas de açúcar, gordura satu-

rada, gordura trans etc. Outro regula-

mento se refere à propaganda de

informação sobre medicamentos,

“quaisquer que sejam as formas e os

meios de sua veiculação”.

Ou seja, temos aqui embutidas

tanto a limitação da publicidade como

também da “informação”. Significa

isto que a Veja teria que submeter pre-

viamente à ANVISA uma reportagem

sobre Viagra ou sobre Coca-Cola? Cer-

tamente, ninguém deu esses poderes à

Agência regulamentadora em questão.

Outros projetos de lei, empenha-

dos na defesa da língua portuguesa,

propõem que toda palavra em língua

estrangeira venha acompanhada da

expressão em português, tanto na

mídia como na publicidade. Teríamos

que estar preparados, portanto, para

explicar palavras como “software”,

“marketing” ou “sayonara” cada vez

que forem mencionadas.

Há ainda projetos que proíbem a

publicidade no telefone celular, a pu-

blicidade de produtos infantis e até



anúncios que vêm do exterior, mesmo

traduzidos. Para não cansar, há um

longuíssimo etcétera.

Precisamos, portanto, de uma ma-

neira melhor para encontrar o equi-

líbrio necessário entre a liberdade

absoluta e a vontade de proteger to-

dos contra tudo. Isto exige bom senso

e responsabilidade.

Para mim, a melhor resposta que já

encontramos nesta frente espinhosa é

aquela do Conar. O Conselho de Auto-

Regulamentação Publicitária já nos

dá, há trinta anos, uma esplêndida de-

monstração de que os publicitários,

veículos, anunciantes e, finalmente, o

cidadão, têm juízo. A auto-regulamen-

tação publicitária é um desses casos de

triunfo da cultura de boa-fé que poderia

ser apresentada como um brilhante

exemplo de convivência pacífica e

democrática de interlocutores que, ao

enfrentarem problemas comuns ou

terem interesses conflitantes, sentam à

volta de uma mesa e resolvem suas

pendências, em benefício de todos e da

comunidade.

É um precedente de qualidade na

gestão de conflitos socialmente rele-

vantes que funciona muito bem há

algumas décadas. Por que, afinal,

deveríamos trocar isso por algumas

leis a mais? Como o país ficaria me-

lhor com isso? Como o cidadão em

geral e os grupos de risco em particu-

lar – cujos interesses são freqüente-

mente invocados – teriam qualquer

garantia adicional que nossa experiên-

cia do Conar já não lhes dê? São

perguntas incômodas que merecem

respostas ponderadas.

Como disse a respeito da mídia, o

exercício da liberdade na publicidade

pressupõe o reconhecimento da sua

responsabilidade para com a socieda-

de. Quanto mais defendemos a liber-

dade – e temos que ser veementes

nessa defesa –, maior o compromisso

de sermos responsáveis.

Felizmente, a grande maioria dos

meios de comunicação, dos anuncian-

tes e das agências brasileiras, vem

dando demonstrações repetidas de

que não apenas sabem disso, como

também o praticam no seu dia-a-dia.

Numa sociedade que ainda guarda

na memória os tempos negros da di-

tadura e da censura, o futuro depende

de que o exercício dessas liberdades

por todos nós, como jornalistas, pu-

blicitários, homens de comunicação,

leitores, eleitores e cidadãos seja do-

sado pelo bom senso, pelo autocon-

trole e, principalmente, pela responsa-

bilidade, ainda que isto custe. Sobre-

tudo se custar, como dizia Beuve-

Méry, fundador do Le Monde. Só

assim será reforçado esse círculo

virtuoso da democracia, da livre-ini-

ciativa e da liberdade de imprensa –

fundamental para o país melhor com

que todos nós sonhamos.

O Conar já nos dá, 
há trinta anos, 
uma esplêndida 
demonstração de que 
os publicitários,
veículos, anunciantes 
e, finalmente, o
cidadão, têm juízo
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PPOORR  UUMMAA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE

BBOOSSSSAA  NNOOVVAA
trabalho da comissão A Criatividade Brasileira, coor-

denada pelo publicitário Nizan Guanaes, se con-

centrou no tema criatividade para exportação. A discussão

resultou no que Nizan batizou de “Manifesto Bossa Nova por

uma criatividade mundial”.

A idéia é que o Brasil deve abraçar a criatividade nacional

da mesma forma que os italianos abraçaram o design. “So-

mos um país criativo e podemos vender criatividade. Não

podemos nos contentar em ser apenas o país das como-

dites”, disse ele.

O palestrante P. J. Pereira, presidente da Pereira & Odell,

deu exemplos de como esse reconhecimento poderia aconte-

cer. “Amsterdam, na Holanda, e Estocolmo, na Suécia, são

hoje pólos de criatividade global de onde têm saído as mais

criativas campanhas em cartaz. A razão para isso é simples:

eles se abriram para os profissionais de todo mundo, e lá

também há brasileiros atuando. Temos de fazer o mesmo:

trazer talentos de fora e assumir um papel relevante na

publicidade global, e não nos fecharmos”, ele opinou.

O Manifesto apresenta ações, posturas, propostas e inicia-

tivas a serem trilhadas pela publicidade brasileira, reforçando

a posição do país como líder emergente em criatividade. “Já

lutei para que o país fosse respeitado lá fora, agora quero que

o Brasil seja temido criativamente”, comentou Nizan. Ele

sugeriu também a criação de uma agenda mundial da ABAP,

para a expansão e a consolidação da imagem da publicidade

brasileira no exterior.

O Presidente: Nizan Guanaes (Africa)

Palestrante: P.J. Pereira (Pereira & Odell)

Debatedores: João Daniel (Mixer) 

Pedro Cruz (Africa) 

Rony Rodrigues (Box) 

Maurício Magalhães (Tudo Eventos)

Relatora: Flavia Faugeres (N/Idéias)

COMISSÃO 6 – A CRIATIVIDADE BRASILEIRA

Os integrantes da mesa 
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P. J. Pereira João Daniel 

São as seguintes as teses aprovadas:

1. Construir – através de uma ABAP forte e entidades

como CENP, Conar, ABA, Clube de Criação, ANJ,

ABERT, Grupo de Mídia etc. – um mercado com visão

e ambição mundial e preparado para ela.

2. Articular com a área acadêmica a revisão dos

currículos e a padronização das disciplinas básicas à

luz das necessidades mundiais. Criar e padronizar pro-

gramas de estágios para garantir a formação de novos

talentos e o justo reconhecimento a eles.

3. Estimular o intercâmbio nacional e internacional

de talentos de profissionais de comunicação.  

4. Atrair para o mercado outros talentos, como antro-

pólogos, sociólogos e historiadores que contribuam

para turbinar nossa criatividade.

5. Articular com órgãos como APEX, Ministério de

Relações Exteriores, Ministério da Indústria e Comércio

etc. a venda da criatividade brasileira como um

emerging creative leader, por meio de seminários, feiras,

eventos no exterior e outras manifestações; e criar um

selo brasileiro de criatividade, “Created in Brasil”, que

possa ser usado amplamente pelo mercado.

6. Dar uma agenda mundial à ABAP e às nossas

principais entidades de forma a que elas não só de-

fendam nossos interesses no Brasil, mas também

construam nossa imagem e oportunidades para nossa

criatividade lá fora.

7. Conscientizar e mobilizar os profissionais de todas

as áreas criativas na defesa intransigente de todas as

entidades que evitam a comoditização da criatividade e

garantem liberdade de expressão – como ABAP, ABA,

CENP, Conar etc. –, inclusive mobilizando a publi-

cidade para que seja engajada na justa remuneração de

toda a cadeia de comunicação integrada e dos presta-

dores de serviços especializados. Já que a comunica-

ção é 360o, o respeito profissional deve ser 360o.

8. Desenhar um projeto de conscientização do

empresariado brasileiro mostrando que a força da

criatividade é um instrumento fundamental para

construir marcas mundiais e preços premium.
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Ângelo Franzão 

Presidente: Ângelo Franzão (McCann-Erickson e

Grupo de Mídia São Paulo)

Palestrantes: Luca Cavalcanti (Bradesco) 

Alexandre Gama (Neogama/BBH) 

Flávio Ferrari (Ibope)

Moderador: Fausto Silva

Relator: Oscar Matos (InfoGlobo)

Secretário: Paulo César Queiróz (DM9DDB)

COMISSÃO 7 – A EFICÁCIA NO PLANEJAMENTO E 
COMPRA DE MÍDIA

UUMMAA
CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO
PPAARRAA  OO
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL
DDEE  MMÍÍDDIIAA

oordenada por Ângelo Franzão, a comissão Eficácia no

Planejamento e Compra de Mídia discutiu o modelo

brasileiro de agências de publicidade e começou com um vídeo

no qual diretores de marketing de alguns dos principais anun-

ciantes do país defenderam a importância da mídia no processo

de construção de suas respectivas marcas, destacando a neces-

sidade de a mídia oferecer alternativas inovadoras. A seguir,

Luca Cavalcanti relatou o case Bradesco, que viu a sua marca se

valorizar 90% em três anos, atingindo R$ 11 bilhões em 2007.

Alexandre Gama abordou a importância da integração entre

mídia e criação e defendeu o atual modelo do mercado brasilei-

ro, enfatizando que ele tem assegurado o sucesso mundial da

atividade. “Nesse quesito, ficamos para trás em relação aos de-

mais mercados. E agimos corretamente. Porque não mexemos

no que estava dando certo”, ele opinou.

Flávio Ferrari também destacou o trabalho dos profissionais

brasileiros e salientou que o mercado hoje conta com um amplo

ferramental de pesquisa de mídia, com um arsenal amplo que

se equipara ao que as agências têm adotado em todo o mundo.

Também entraram na discussão assuntos polêmicos, como a

exigência de que as agências destinem 1% de sua receita para

pesquisas e ferramentas e a criação de uma certificação formal

e oficial do profissional de mídia, a ser feita pelo Grupo de Mídia

São Paulo e dos demais estados, juntamente com outras asso-

ciações do setor.

C
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“Para resgatar a imagem da
publicidade e do publicitário,
precisamos ir além do blablablá no
trato dos nossos problemas mais
crônicos e adotar soluções que fazem
da ética mais que uma palavra.
Afinal, a comunicação começa com
comunica mas termina com ação”

Alexandre Gama

Luca Cavalcanti e Alexandre Gama 

São as seguintes as teses aprovadas:

1. A obrigatoriedade da existência de um profissional

ou área de mídia nas agências de publicidade; que pelo

menos um, dentre os profissionais de mídia que traba-

lhem nos anunciantes, seja certificado pelo Grupo de

Mídia ou outras entidades ligadas ao setor.

2. A aplicação mínima de 1% das receitas das agên-

cias de propaganda em pesquisas ou ferramentas de

mídia.

3. A certificação formal e oficial do profissional de

mídia, a ser feita pelo Grupo de Mídia São Paulo e

pelos Grupos de Mídia de outros estados e demais

associações.

4. Unificação dos currículos dos cursos de mídia rea-

lizados nas faculdades de todo o país, com a inclusão

da matéria Tecnologia e Serviços de Marketing.

5. Maior intercâmbio do Grupo de Mídia São Paulo

com os demais grupos estaduais e internacionais.
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““ÉÉ  PPRREECCIISSOO  CCOONNFFIIAARR  
NNOO  IINNDDIIVVÍÍDDUUOO””

á valores que são absolutos:

em qualquer sociedade, em

qualquer continente, em qualquer épo-

ca. Isso não quer dizer que existam em

todos os lugares ou que tenham existi-

do sempre; significa que devem ser

sempre buscados onde não sejam uma

realidade, defendidos onde estejam em

risco e vivenciados plenamente onde

prevaleçam. Sem eles, o homem não

se realiza totalmente. Cito apenas dois,

mutuamente dependentes e que nos

dizem respeito de perto: a democracia

e a liberdade de expressão. Falando de

um, estarei falando do outro.

Desde a Revolução Francesa de

1789, com a Declaração de Direitos do

Homem e do Cidadão, a liberdade de

expressão está consagrada. Dizia aque-

le documento de importância histórica

incalculável em seu artigo 11: “A livre

comunicação das idéias e das opiniões

é um dos mais preciosos direitos do

homem. Todo cidadão pode, portanto,

falar, escrever, imprimir livremente, res-

pondendo, todavia, pelos abusos desta

liberdade nos termos previstos na lei.”

Em 1948, o artigo 19o da Decla-

ração Universal dos Direitos Huma-

nos, da ONU, dava nova redação ao

tema: “Toda pessoa tem direito à

liberdade de opinião e expressão; este

direito inclui a liberdade de, sem inter-

ferências, ter opiniões e de procurar,

receber e transmitir informações e

idéias por quaisquer meios e indepen-

dentemente de fronteiras”.

Em 1994, a Declaração de Chapulte-

pec, da qual o Brasil é signatário, foi

mais simples, mas não menos verda-

deira: “Não há pessoas nem socieda-

des livres, sem liberdade de expressão

e de imprensa”. 

Esse pensamento clássico deitou

raízes em todos nós: em mim, em

vocês, nos políticos de uma maneira

geral. A Constituição de 1988 estabele-

ce amplas garantias à liberdade de ex-

pressão, em vários momentos. Cito

aqui o mais eloqüente deles, o inciso 90

do artigo 5o: “É livre a expressão da

atividade intelectual, artística, científica

e de comunicação, independentemen-

te de censura ou licença”. 

O presidente Lula, no Congresso da

Associação Nacional de Jornais, em

2006, foi muito feliz quando disse:

“Sou comprometido com a liberdade

em todas as suas dimensões essen-

ciais. Com a liberdade de expressão,

em seu sentido mais amplo, seu senti-

do cultural, por assim dizer. E, em par-

H

REFLEXÃO

Confira íntegra do discurso de João Roberto Marinho no IV Congresso Brasileiro de Publicidade.

O democrata deve ter 
a convicção de que, do
mais humilde ao mais 
culto dos homens, 
cada indivíduo é
perfeitamente capaz de
guiar a sua vida e, assim
deve ser compreendido e
respeitado
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ticular, com a liberdade de imprensa,

essa ferramenta que ajudou a criar,

manter e aperfeiçoar a democracia

moderna em que vivemos.”

Apesar disso, hoje em dia temos

visto muitas tentativas de relativizar a

liberdade de expressão. Quando não

vêm de segmentos francamente anti-

democráticos, essas iniciativas podem

ser explicadas por uma propensão a

ver o cidadão como alguém que neces-

sita de tutela, incapaz de discernir entre

o bem e o mal, entre o certo e o errado,

entre o ético e o sem escrúpulo. 

O democrata deve ter a convicção

de que, do mais humilde ao mais culto

dos homens, cada indivíduo é perfeita-

mente capaz de guiar a sua vida e

assim deve ser compreendido e respei-

tado. Todos nós somos aptos a fazer

escolhas: no campo pessoal, no campo

político, no campo social. Isto não quer

dizer que façamos sempre a melhor

escolha, pois isso depende de vários

fatores, mas sim que, no momento da

decisão aquela nos pareceu ser a mais

acertada. Os cidadãos terão tanto mais

chances de acertar quanto mais

livremente puderem se expressar e ter

acesso a informação. É exatamente o

exercício da liberdade que faz com que

as possíveis escolhas se tornem mais

consistentes, pois a necessidade de ava-

liar alternativas é o que estimula a nos-

sa reflexão e nos permite amadurecer  a

decisão. 

Por esse motivo, quando aqueles

que deveriam zelar pela liberdade pas-

sam a querer enquadrá-la, resumindo

as opções de escolha, o resultado é

sempre a tutela, ou seja, a infantiliza-

ção dos cidadãos. Considerando-se

conhecedores privilegiados da moral

vigente ou imaginando que sabem o

que é o bem comum, essas pessoas

acabam usurpando um poder que os

cidadãos não lhes deram. É preciso ter

em mente que não há democracia com

tutela e que a liberdade de expressão

jamais é excessiva. Alguma regulamen-

tação só se faz necessária quando

alguém sem discernimento pleno pode

ser atingido – por definição, crianças e

adolescentes. Mas mesmo nesses ca-

sos todo o esforço deve ser feito para

que a legislação vise não a tutelar, mas

a dar condições para que pais e res-

ponsáveis possam julgar por si o que

suas crianças devem fazer ou não.

O que vemos, porém, mais e mais, é

uma sanha reguladora, em que alguns

poucos acreditam que podem julgar

por muitos, nas mais diversas áreas.

No campo político-eleitoral, em que

a livre circulação de idéias e informa-

ção é essencial, as restrições ainda são

expressivas. 

O exemplo mais recente, e esdrúxu-

lo, foi vivido pelos jornais Folha de S.

Paulo e O Estado de S.Paulo e a revista

Veja. O ministério público entendeu que

os veículos de comunicação, ao entre-

vistarem pré-candidatos, fizeram pro-

paganda eleitoral antecipada, o que é
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proibido. Um juiz de primeira instância

acolheu este entendimento, apesar de

a simples confusão semântica entre

propaganda e matéria jornalística ser

em si assustadora.

Uma entrevista é feita de forma crí-

tica, de maneira a expor os pontos for-

tes e fracos do entrevistado, a confron-

tá-lo diante de seus erros e acertos e de

tentar entender suas propostas, com

um único objetivo: deixar o cidadão

mais bem informado. O objetivo da

propaganda, igualmente legítimo, é con-

vencer o consumidor (ou o eleitor) das

qualidades de um produto (ou de um

candidato). Este é o ponto: a entrevista

visa informar; a propaganda dá um

passo a mais; quer também convencer.

O TSE pôs fim ao equívoco depois

de muito debate. Mas, em plena demo-

cracia, como uma confusão assim pô-

de acontecer?

Parece uma sintonia de desapreço

pela liberdade de expressão. Somente

alguém que não se dá conta do direito

inalienável do povo a informação pode

acreditar que seja possível ignorar toda

a movimentação política pré-conven-

ções. Até mesmo porque toda essa

movimentação faz parte do processo

eleitoral. Acompanhar as idas e vindas

de seus candidatos também ajuda o

público a formar opinião,  pesar suas

escolhas.  

Como eu disse, o que está por trás

desse tipo de pensamento é a crença

de que o eleitor é incapaz de julgar por

si, de constatar se determinado candi-

dato mente ou fala a verdade. E, tam-

bém, de julgar se um jornal fez propa-

ganda em vez de jornalismo e de puni-

lo com o descrédito. 

Foi preciso que a mídia impressa se

visse atingida para que muitos se des-

sem conta das restrições que há anos

sofrem as emissoras de rádio e TV, res-

trições até há pouco vistas como natu-

rais. Um erro generalizado é acreditar

que, sendo concessões públicas, as

emissoras possam ter o seu direito

constitucional à liberdade de expressão

cerceado pelo poder público. No nosso

entendimento, não podem. Elas são

concessões porque o espectro de on-

das eletromagnéticas, por onde trafe-

gam os seus sinais, é escasso. Por isso,

é preciso fazer uma licitação para

escolher que empresas oferecem as

melhores condições de operação. A lei

pode impor condições: tantos por cen-

to da programação destinada a jorna-

lismo, tantos por cento, à produção

nacional etc. Mas, uma vez obtidas as

concessões, as empresas devem des-

frutar plenamente da liberdade de

expressão garantida pela Constituição. 

Mesmo assim, as emissoras estão

ainda submetidas a constrangimentos,

a nosso ver antidemocráticos. São, por

exemplo, obrigadas, por lei, a chamar

para debates candidatos de todos os

partidos que tenham conquistado ca-

deiras na Câmara dos Deputados na

eleição anterior, não importando se, no

momento do debate, o partido estiver

sem um deputado sequer. 

Trata-se de uma intervenção gros-

seira no fazer jornalístico, pois impõe

que um candidato sem expressão, ao

participar do debate, tenha um trata-

mento de notícia. Ou seja, tenha a

mesma relevância. O curioso é que

isso só ocorre em relação aos debates:

na distribuição da propaganda do horá-

rio eleitoral obrigatório, os espaços não

são iguais, e aos nanicos sobram ape-

nas alguns poucos segundos.

Há outras restrições. As emissoras

não podem emitir juízos de valor sobre

candidatos, criticá-los ou elogiá-los. 

REFLEXÃO

Quando aqueles que 
deveriam zelar pela 
liberdade passam a
querer enquadrá-la,
resumindo as opções de
escolha, o resultado é
sempre a tutela, ou
seja, a infantilização
dos cidadãos 
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Esta regra dá oportunidade a políti-

cos de má-fé para que questionem na

Justiça qualquer reportagem sobre pro-

gramas de governo, por mais isentas

que sejam. Por exemplo, no decorrer

da cobertura, uma emissora analisa os

pontos de determinada proposta elei-

toral e, depois de ouvir técnicos da-

quele setor, chega à conclusão de que a

medida é inaplicável ou ineficaz. Exibir

tal reportagem é uma obrigação, mas a

emissora está sujeita a sanções, por-

que, ao pé da letra, ela não pode criticar

candidatos.

Por trás disso há um misto de pro-

teger mais o elegível do que o eleitor,

sob a justificativa, paternalista, de que

o cidadão não saberá julgar se a re-

portagem foi feita dentro dos bons

padrões jornalísticos.

É uma situação bem diversa da que

vive a democracia americana. Peço li-

cença aqui para lembrar um episódio

das primárias democratas que traduz

com perfeição o que eu disse aqui.

Barack Obama surgiu como uma

novidade cativante no cenário político:

jovem, orador brilhante, com um caris-

ma que lembrava o presidente Kennedy.

No início da campanha, sem que nin-

guém notasse claramente, recebeu tra-

tamento condescendente da imprensa

de modo geral. Foi então que um hu-

morístico, o Saturday Night Live, pôs

no ar uma sátira que despertou a aten-

ção de todos ao criticar a isenção da

mídia. Humoristas representando mo-

deradores de debates comportavam-se

como fãs de Obama e algozes de Hillary.

O efeito foi imediato. Num debate,

Hillary disse para um dos entrevistado-

res: “Vocês viram o Saturday Night

Live? Daqui a pouco vocês vão pergun-

tar a Obama se ele precisa de mais

uma almofada”.

A partir daí toda a imprensa ameri-

cana debateu o tema. 

O que fez então uma das criticadas,

a CNN? Chamou o autor do esquete

para que o assunto fosse longamente

debatido. No fim, como fez mais dois

esquetes no mesmo tom, o próprio

Saturday Night Live recebeu questiona-

mentos: estaria o programa sendo pró-

Hillary? Como resultado, o humorístico

se apressou a produzir esquetes em

que debochava também da ação polí-

tica de Hillary.

Conto esse episódio porque é um

exemplo claro de como uma democra-

cia, com uma imprensa livre, tem os

pesos e contrapesos necessários para

lidar com possíveis desvios. No curto

espaço de duas semanas, o assunto

estava debatido e todos se esforçaram

para demonstrar que estavam pratican-

do um tratamento mais equilibrado em

relação aos candidatos. Ninguém pre-

cisou apelar para a Justiça, e os par-

tidos não denunciaram complô algum

da mídia: a própria liberdade levou a

um equilíbrio maior. 

No Brasil, isso seria impossível. O

artigo 45 da lei eleitoral proíbe que

emissoras de rádio e TV usem “truca-

gem, montagem ou outro recurso de

áudio ou vídeo que, de qualquer forma,

degradem ou ridicularizem candidato,

partido ou coligação, ou produzir ou

veicular programa com esse efeito”.

Em outras palavras, durante a campa-

nha, programas de humor não podem

satirizar candidatos. Qual a razão? Não

encontro outra senão, novamente, a de

que o legislador considera o eleitor in-

capaz de julgar se um programa fez

humor ou fez campanha.

Em nosso país, é freqüente que o

Estado olhe os meios de comunicação

com desconfiança, o que dá origem a

esse excesso de regulamentação. A Lei

de Imprensa, uma herança do regime
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militar, por exemplo, ainda está em

vigor, em que pese a suspensão de 22

de seus artigos por uma liminar do

STF. Deveria ser totalmente extinta,

pois os crimes que a imprensa pode

cometer – calúnia, injúria e difamação

– já estão previstos no Código Penal, e

o Código Civil permite que o atingido

pleiteie indenizações por danos morais.

Por que uma lei especial para a impren-

sa? Se é para ter uma, que seja a “lei da

liberdade de imprensa”, regulamentan-

do somente o direito de resposta e as

indenizações por danos morais.

A Lei de Imprensa atual acaba dan-

do espaço para que entidades com

pouco apreço pela democracia se

utilizem dela para tentar inibir a prá-

tica jornalística.

Recentemente, os jornais Folha de S.

Paulo, A Tarde, de Salvador, e Extra, do

Rio, publicaram reportagens bem

apuradas com denúncias contra a

Igreja Universal do Reino de Deus. Em

represália, tribunais de todo o país

foram inundados com ações contra os

jornais, com supostos fiéis dizendo-se

ofendidos em sua fé. O curioso é que o

texto das ações era quase sempre o

mesmo, não importando que o fiel

fosse do Acre ou do Rio Grande do Sul,

o que denotava clara orquestração. Os

autores das reportagens eram

intimados a estar em pessoa, na

mesma hora, nos mais distantes

tribunais, uma impossibilidade física.

O objetivo dessas ações era não

somente constranger os três jornais,

mas servir de alerta para que outros

não voltassem os olhos para a ativida-

de da igreja: uma forma abjeta de im-

pedir o trabalho jornalístico. Os juízes,

até aqui, têm recusado as ações, clas-

sificando-as de “litigância de má-fé”.

Mas, além de lutarmos no campo

jurídico, nós, jornalistas, precisamos

estar unidos para denunciar tais ma-

nobras com veemência. Só assim ata-

ques desse tipo serão desencorajados.  

Às vezes, porém, cada setor, cada

mídia, preocupa-se mais com as amea-

ças diretas que enfrenta e deixa de dar

atenção a problemas que aparente-

mente atingem apenas outros setores.

É um erro. O limite à liberdade de um é

um limite para todos. 

É o caso das ameaças à publicidade. 

Um exemplo foi uma reportagem

no jornal O Globo sobre proposta da

ANVISA de regulamentar propaganda

de alimentos. 

Talvez não haja setor mais adulto no

Brasil do que a propaganda. A prova

disso é o Conar, uma experiência pio-

neira de auto-regulamentação, com o

objetivo de coibir abusos. Mas não

adianta: uma certa mentalidade não

consegue ver a propaganda como o

que ela é de fato: um motor fundamen-

tal para o desenvolvimento de um país,

que promove a competição, diminui os

preços e aumenta a qualidade dos

produtos. É ela que informa o público,

tentando convencê-lo das qualidades

de um bem ou serviço, e é o público

que, diante das muitas escolhas, cons-

cientemente decide consumir aqueles

que mais correspondam às suas expec-

tativas. Mas, na visão paternalista, o

consumidor é um desavisado que preci-

sa ser protegido. Surgem, então, propos-

tas de se proibir a propaganda: de ali-

mentos, bebidas e um mundo de coisas.

Proibida a propaganda, acabaria a

competição, e as maiores beneficiárias

seriam as empresas tradicionais do se-

tor, que não se veriam ameaçadas nem

por novos concorrentes nem por inova-

ções. É o público quem perderia: menos

diversidade, menos qualidade, preços

maiores. No setor de alimentos, por

exemplo, se o governo tem a convicção

de que o consumo excessivo de alguns

REFLEXÃO
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deles não é uma prática saudável, seu

dever é informar o público. Quando é a

liberdade de expressão que está em

jogo, sempre é assim: proibições só

agravam o problema ou criam outros.

É preciso confiar no indivíduo. Não se

consegue mudar hábitos com menos,

mas com mais propaganda. 

O impulso de se tutelar o cidadão

também acontece com um mecanismo

que, na prática, se parece muito com a

censura. 

A Constituição de 88 estabeleceu

que nenhuma forma de censura teria

mais vez em nosso país.

Foi uma resposta à ditadura, quan-

do uma minoria ditava o que os brasi-

leiros podiam ou não ver em suas TVs.

Há pouco tempo, lançamos o site

Memória Globo, uma iniciativa para

dar acesso aos fatos que marcaram a

história de nossa emissora. Ao aprovar

a campanha de lançamento, nos sur-

preendemos com o linguajar do antigo

Departamento de Censura, que nos pa-

receu tristemente contemporâneo. 

Num despacho de 1972, a censura

tornou imprópria para menores de

dezesseis anos a inesquecível Selva de

Pedra, de Janete Clair. O despacho

justificava assim a medida: “Pelo ex-

posto, é notório que o tema da

presente telenovela foge totalmente à

capacidade de compreensão do

mesmo.” 

O absurdo da decisão fica ainda

mais evidente quando lembramos que

a novela contava os altos e baixos de

dois apaixonados, Cristiano Vilhena e

Simone Marques, interpretados por

Francisco Cuoco e Regina Duarte. 

Foi para evitar medidas arbitrárias

como aquela que a Constituição criou o

mecanismo da “classificação indica-

tiva”: as emissoras devem dizer do que

trata o programa que está para ir ao ar,

dizendo se há violência ou sexo e em

que nível. Com isso, a Constituição

baniu a censura, sem privar os cidadãos

das informações necessárias para que

possam julgar se um programa fere os

seus valores ou se é adequado à forma-

ção de seus filhos. É um mecanismo si-

multaneamente adulto e democrático.

Ocorre que, ao longo dos anos,

legislações infraconstitucionais e até

mesmo portarias ministeriais, ao vin-

cular as faixas etárias a horários de

exibição, tornaram impositiva uma

classificação que deveria ser indicativa.

A diferença entre uma coisa e outra é

abissal. A classificação indicativa trata

o cidadão como adulto, como respon-

sável. A emissora informa adequada-

mente para que o cidadão possa deci-

dir. A classificação impositiva trata ci-

dadãos e emissoras como subalternos.

Ao estabelecer os horários de exibição,

rotula o cidadão como alguém  incapaz

de fazer suas próprias escolhas. E clas-

sifica as emissoras como empresas

incapazes de atuar dentro dos limites

que a sociedade deseja. 

É verdade que o Ministério da Justi-

ça aceitou um sistema de autoclassifi-

cação. Mas tudo acaba sendo mera for-

malidade, porque duas coisas não mu-

daram: a imposição da faixa horária e a

possibilidade de que o ministério re-

classifique, a qualquer momento, o

programa. A emissora tem o direito de

recorrer, mas este, na prática, é apenas

protocolar. Nos países onde a demo-

cracia não tem adjetivos, a punição só

pode advir depois de tramitar pela

esfera judicial, garantido amplo direito

de defesa. Num país como o nosso,

em que o conceito de grade é vitorioso

(e adotado por todas as redes), ver um

programa mudar de horário é um risco

que nenhuma emissora pode correr.

E, no entanto, é o que está em vigor.

Com uma agravante: os encarregados

É preciso confiar 
no indivíduo. 
Não se consegue mudar
hábitos com menos,
mas com mais 
propaganda
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do Ministério da Justiça de aceitar a

classificação dos programas ou de

reclassificá-los se julgam sabedores do

que é ou não tolerado pela sociedade,

dentro de um padrão estreito que em

tudo faz lembrar a censura. Com base

em que mandato pode um pequeno

grupo decidir se uma trama ou um

personagem são ou não convenientes

para o público? Hoje, chegamos ao

ponto em que numa novela das sete

não pode haver assassinatos nem por

armas brancas nem por armas de fogo.

Não riam, mas a única opção que

ainda nos resta é o envenenamento.

Do contrário, a coisa se passará assim:

o assassino fará menção de pegar uma

arma (sem que ela apareça), e, nesse

instante, haverá um corte. O telespec-

tador que imagine que houve um revól-

ver, um tiro, um assassinato. Não se

trata de uma situação hipotética. Isso

de fato aconteceu na novela Sete Peca-

dos com a Giovanna Antonelli trancada

num porão, onde o vilão mata alguém.

A cena foi ao ar editada, sem que se

veja o assassinato.

É evidente que uma novela das sete

jamais exibiria um assassinato realista,

como nos filmes de Tarantino, mas a

restrição atual é ridícula. 

Pensem na seguinte sinopse: uma

mulher inescrupulosa, viúva, é amante

de um coronel, fazendeiro igualmente

sem escrúpulos, capaz de matar os

seus desafetos. O casal costuma se

divertir sexualmente quando a viúva

obriga o coronel a se fingir de cachorro,

para que, de quatro e ganindo, beije-lhe

as mãos. Se aceita pelo Ministério da

Justiça, uma sinopse assim só seria

liberada para as onze da noite. Mas,

em 1989, foi uma das novelas das oito

de maior sucesso: Roque Santeiro, de

Dias Gomes, escrita com Aguinaldo

Silva, divertiu o Brasil com a viúva

Porcina e o Sinhozinho Malta. 

O que hoje não se percebe é que o

artista sabe ser audacioso sem ser

ofensivo, ser engraçado sem constran-

ger, ser corajoso sem afrontar.

Há os que acreditam que sem con-

trole rígido haverá abusos. Mais uma

vez, repito: isso é menosprezar o públi-

co e os mecanismos de punição da

própria Justiça. Além disso, não há a

menor possibilidade de uma emissora

de TV aberta obter sucesso afrontando

a moral vigente. Qualquer coisa que

ultrapasse os limites que a sociedade se

impõe é imediatamente rechaçada pelo

público. Ou a emissora se corrige de

imediato ou perde o público. A chave do

sucesso, quando se tem em mente o

grande público, é saber andar no tempo

presente, nem à frente nem atrás.

O cidadão-eleitor e o cidadão-teles-

pectador são a mesma pessoa. Se nós,

democratas, acreditamos que todos es-

tamos aptos a votar, e estamos, igual-

mente temos de admitir que também

estamos aptos a julgar os programas

que vemos. Emissoras que ultrapas-

sam os limites de forma rotineira,

quando não morrem, sobrevivem em

nichos de audiência próxima do zero.

Quando o poder constituído parte

para tutelar o público e a criação, o

resultado nunca é bom. O risco é a

infantilização do público e da progra-

mação, fenômeno que, aliás, já presen-

ciamos aqui e ali. Nossa teledrama-

turgia é um dos ativos brasileiros que

mais fazem sucesso no exterior e nos

dão um enorme orgulho. 

Por que colocar tudo isto em risco?

É preciso que se diga claramente: o cer-

ceamento à liberdade de expressão não

ameaça apenas a audiência ou a vida fi-

nanceira das emissoras; a ameaça mais

cruel para o país é a redução da qualida-

de criativa de nossa teledramaturgia, até

aqui um setor que só trouxe reconheci-

mento internacional para o nosso país.   

Se eu pudesse resumir o que disse

aqui, diria: não existe democracia sem

liberdade plena de expressão. É o

exercício dessa liberdade que nos faz

amadurecer como cidadãos. E são

cidadãos amadurecidos, e bem infor-

mados, que tornam possível um país

culturalmente vigoroso, economica-

mente forte e socialmente mais justo.

Todos nós, que temos consciência

disto, devemos lutar em todos os

fóruns, para que as distorções que hoje

ocorrem deixem de existir.

Muito obrigado.

REFLEXÃO
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COMISSÃO 8 – A REALIDADE DOS MERCADOS REGIONAIS

m dos pontos altos da comissão cujo tema era a

realidade dos Mercados Regionais foi o anúncio do

deputado federal Cláudio Vignatti (PT/SC), integrante da

Frente Parlamentar da Mídia Regional e palestrante

convidado, sobre a inclusão das agências de publicidade na

categoria Simples Nacional, o regime tributário aplicável às

microempresas e às empresas de pequeno porte. Como a

maioria das agências dos mercados do interior se encaixa

no perfil exigido, a medida deverá favorecer o desenvolvi-

mento fora dos grandes centros.

A comissão também definiu pontos, como a determi-

nação para que os editais de licitações públicas exijam das

agências participantes acordos operacionais com parcerias

regionais e incentivo fiscal para as empresas que se

instalarem em outros estados ou região fora da sua sede e

contratem serviços de comunicação e agências nesses mer-

cados. A comissão considera importante que os sindicatos

de agências, capítulos da ABAP e outras entidades se unam

U

Os participantes da mesa 

Presidente: Ricardo Nabhan (ZN Marketing e Fenapro)

Palestrante: George Vidor (O Globo e GloboNews)

Debatedores: Antônio Ricardo Ferreira (Ibope) 

Ricardo Esturaro (Rede Globo)

Relator: Saint’Clair de Vasconcelos (Contexto, 

Sinapro e Fenapro)

Secretário: Gláucio Binder (Binder/FC FC+M e Sinapro)

SSÓÓ  FFOORRTTAALLEECCIIMMEENNTTOO  LLOOCCAALL
CCOONNSSOOLLIIDDAA  AA  IINNDDÚÚSSTTRRIIAA

para comprar informações de pesquisa de mídia regionais

em benefício do mercado local.

Em sua apresentação, George Vidor mostrou o quanto é

dramática a concentração de renda nas principais cidades do

país, em especial São Paulo, o que condiciona fortemente o

mercado publicitário. Antônio Ricardo Ferreira falou sobre os

diferentes hábitos de mídia e as particularidades de cada re-

gião do Brasil, enquanto Ricardo Esturaro defendeu a impor-

tância dos mercados regionais: “A regionalização é o fermen-

to para o crescimento do mercado publicitário no Brasil”.
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São as seguintes as teses aprovadas:

1. Propõe a aprovação formal do IV Congresso Brasi-

leiro de Publicidade de apoio ao Projeto de Lei no

3305/2008, de autoria do deputado José Eduardo

Cardozo.

2. Recomenda-se que se oficie ao deputado José

Eduardo Cardozo no sentido de verificar a possibilida-

de legal de inserir no projeto de lei que:

a. Contemple a modalidade de “Consórcio de Agên-

cias” para as licitações das contas publicitárias nos

casos em que haja interesse estratégico e/ou co-

mercial da administração pública direta ou indire-

ta, pela contratação de mais de uma agência para

uma mesma conta.

b. Nas licitações onde houver a contratação de agên-

cias de propaganda na modalidade de “Consórcio de

Agências”, os itens “Capacidade de Atendimento”,

“Idéia Criativa” e “Estratégia de Mídia”, que com-

põem a Proposta Técnica, tenham suas avaliações e

pontuações considerando também o número de

agências que componham os referidos consórcios. 

c. Nas licitações de contratação de serviços publici-

tários em que houver empate, que o desempate

favoreça a proposta do consórcio que tiver o maior

número de agências em sua formação.

3. Os anunciantes da iniciativa privada contratem

fornecedores de serviços de comunicação e agências

de propaganda com sede nos mercados regionais em

que atuam.

4. As empresas que se instalarem por meio de pro-

jetos de incentivos fiscais em outros estados ou região

fora da sua sede, contratem fornecedores de serviços

de comunicação e agências nesses mercados regionais.

5. O “trade regional” composto pela cadeia de forne-

cedores, agências e veículos, invista na sua maior pro-

fissionalização, bem como no aprimoramento dos seus

serviços, garantindo assim a segurança de retorno dos

investimentos dos anunciantes.

6. Os jornais e revistas regionais se filiem a enti-

dades como o IVC, garantindo transparência e segu-

rança nas informações técnicas disponibilizadas ao

mercado.

7. Sejam aprimorados os mecanismos de controle,

auditagem e checking nos meios rádios, televisão, cine-

ma e mídia on-line nos mercados regionais.

8. Os sindicatos de agências de propaganda, capítu-

los da ABAP e outras entidades que congregam a in-

dústria da comunicação, se unam para comprar infor-

Saint’Clair de Vasconcelos e Ricardo Nabhan 
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mações de pesquisa de mídia regionais em benefício

do mercado local.

9. As agências, os veículos e os diversos prestadores

de serviço ampliem os investimentos em treinamento

e aprimoramento de seus profissionais, visando

incentivar e valorizar os talentos regionais.

10.Os tribunais de contas fiscalizem com rigor os

municípios, câmaras municipais, assembléias legislati-

vas, governos e outros órgãos públicos visando o cum-

primento da Lei de Licitações, não aprovando as con-

tratações de serviços de propaganda sem a devida

licitação.

11. Os tribunais de contas não aprovem a realização

de pregões para contratar os serviços de agência de

propaganda.

12.Os anunciantes passem a contratar agências de

propaganda com base no Guia de Boas Práticas elabo-

rado pela ABA e FENAPRO.

13.O “trade do setor” estude as necessidades conjun-

tas entre agência, anunciante e fornecedores, visando o

aprimoramento dos mercados regionais.

14.O CENP instale capítulos regionais ou estabeleça

acordos com os sindicatos de agências de propaganda

nos estados, capítulos da ABAP, veículos regionais de

comunicação e entidades regionais de anunciantes, vi-

sando fiscalizar e fortalecer os mercados regionais.

15.As universidades e faculdades de comunicação

incluam em sua grade curricular o estudo sobre a

legislação da atividade publicitária.

16.A assinatura de convênios entre as universidades e

faculdades de comunicação com as entidades do setor

visando incentivar o estágio dos alunos nas empresas

prestadoras de serviços de comunicação.

17. Sejam envidados esforços no sentido de diminuir

a carga tributária que penaliza o setor.

18.A ABA – Associação Brasileira de Anunciantes, a

FENAPRO e outras entidades do setor realizem um

amplo seminário nacional para discutir a regionalização

da atividade publicitária nos clientes privados que ope-

ram em mercados regionais.

19.Os litígios decorrentes do relacionamento comer-

cial entre anunciantes, agências, produtores de serviços

especializados, profissionais de comunicação, atores e

outros profissionais sejam dirimidos por intermédio da

câmara nacional de arbitragem na comunicação.

20.Os sindicatos estaduais e outras entidades do se-

tor encaminhem nomes de parlamentares federais de

sua relação para compor a Frente Parlamentar de Co-

municação criada no IV Congresso. 

21.As entidades do setor desenvolvam, em conjunto,

campanhas publicitárias para incrementar a captação de

novos anunciantes, bem como para apresentar as opor-

tunidades regionais como fator de desenvolvimento.

“Nossas recomendações pretendem
fortalecer a indústria da comunicação. É
preciso aprimorar a regulamentação para
que as empresas de pequeno e médio
portes possam ter sustentabilidade”

Ricardo Nabhan
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COMISSÃO 9 – A EDUCAÇÃO, A PROFISSÃO E O 
MERCADO

polêmica dominante na comissão presidida pelo

professor Francisco Gracioso foi a questão da re-

gulamentação da profissão dos publicitários. A comissão,

originalmente, recomendava a não-regulamentação, mas

houve forte reação do público presente, de forma que a tese

foi recusada por maioria de votos, sendo remetida para

mais discussões no âmbito de um grupo da ABAP. “Devido

à crescente sofisticação do mercado publicitário, parece-nos

que hoje é necessário alargar a nossa percepção dos fatores

que contribuem para a formação profissional de novos

talentos”, observou Gracioso. 

A comissão reconhece haver “grande diversidade” entre

as estruturas curriculares e a metodologia de ensino das

centenas de escolas de Comunicação Social. “A maioria des-

tes cursos não apresenta conteúdos adequados às realidades

regionais e, principalmente, estão muito distantes dos sofis-

A

Julio Ribeiro e Francisco Gracioso 

ticados níveis exigidos nos principais mercados”, considera

a comissão. 

Julio Ribeiro, em sua palestra, criticou escolas que criam

agências imaginárias com clientes imaginários, imitando “a

criança que faz chá para as bonecas”. “A escola deve

transmitir conhecimento, ética e mudar a atitude do aluno.

Deveríamos ensinar o cidadão a pensar. ‘O que eu faço com

essa força poderosa que é a comunicação para mudar o

mundo?’ É preciso que os alunos reflitam, fundamental-

mente, nesta questão.”

Wilma Strieder defendeu mais integração entre escola e

empresa: “O conceito de que só se aprende fazendo induz

as faculdades a se concentrar apenas no acadêmico. E,

infelizmente, o mercado não aproveita o que a escola ofere-

ce”, disse ela, citando uma pesquisa que demonstra que há

escassez de talento no mercado mundial. Para ela, as esco-

las precisam fornecer subsídios para que os estudantes

desenvolvam tanto o raciocínio lógico como o analógico.

Presidente: Francisco Gracioso (ESPM)

Palestrante: Julio Ribeiro (Talent)

Debatedores: Jean Charles Zozzoli (Intercom) 

Luiz Fernando Dabul Garcia (ESPM) 

Mário Chamie (ESPM) 

Vilma de Morais Strieder (Holos

Instituto de Desenvolvimento Humano)

Relator: José Roberto Whitaker Penteado (ESPM)

Secretário: Luiz Fernando Dabul Garcia (ESPM)

QQUUEESSTTÃÃOO  
EEMM  AABBEERRTTOO
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São as seguintes as teses aprovadas:

1. O atual mercado de trabalho para os formandos em

Comunicação Social e áreas afins ultrapassa de muito o

segmento tradicionalmente ocupado pelas agências de pro-

paganda. De fato, ele aumenta exponencialmente, com o

surgimento das novas arenas de comunicação com o mer-

cado, que incluem o universo digital, o mundo do entreteni-

mento e da moda, o marketing esportivo, grandes feiras e

eventos, o grande varejo e, ainda, diversos segmentos do

mundo cultural e artístico, entre outros. Mercado e escola

devem incentivar estudos mais aprofundados sobre a cadeia

produtiva da comunicação com o mercado – como o que es-

tá em execução pelo CAEPM/ESPM – visando compreender

suas demandas presentes e futuras.

2. Há grande diversidade (tanto na natureza como nos ní-

veis de qualidade) entre as centenas de escolas de todo o

país, quanto à estrutura curricular e à metodologia de ensi-

no, especialmente em relação aos cursos de Comunicação

Social. A maioria desses cursos não apresenta nem mesmo

conteúdos adequados às suas realidades regionais e, princi-

palmente, estão muito distantes dos sofisticados níveis exi-

gidos pelos principais mercados. As escolas devem aproxi-

mar-se mais das entidades de classe, visando aprimorar o

aperfeiçoamento da formação e orientação oferecidas aos

estudantes. A comissão aconselha que sejam adotados

modelos pedagógicos que incentivem os alunos ao embasa-

mento teórico e prático mais sofisticado e à busca de solu-

ções diferenciadas diante dos atuais desafios socioeconômi-

cos, ambientais e culturais, inclusive levando em conta as

diferenças entre os mercados regionais. Também recomenda

que se valorize, por todos os meios possíveis, a função do

professor, em todas as fases do processo – e que se esti-

mule, cada vez mais, a internacionalização dos currículos e

das atividades acadêmicas. Além disso, cabe às próprias

empresas – além das escolas – o estímulo ao desenvolvi-

mento contínuo de seus profissionais, por meio de incentivo

à educação continuada. 

3. A comissão reconhece a necessidade de que as agên-

cias de publicidade, assim como todos os demais protago-

nistas desses serviços de comunicação com o mercado, tra-

balhem em próxima e harmoniosa parceria com seus clientes

no sentido de manter equiparados, e cada vez mais eleva-

dos, os padrões profissionais de sua prestação de serviços.

A comissão também enfatiza a natureza eminentemente

criativa do processo formativo na área de comunicação e de

que esta atividade humana é determinante para possibilitar

as grandes mudanças ainda necessárias para assegurar um

futuro positivo para a humanidade.

4. Os membros da comissão – embora pessoalmente

contrários a uma regulamentação única para a profissão de

publicitário – foram, no entanto, de opinião que a vertigino-

sa diversificação das atividades de comunicação com o mer-

cado e a exigência de talentos e capacitações cada vez mais

variados tornaram muito complexa a questão da regulamen-

tação da profissão nessa área. Assim sendo, recomenda que

este importante assunto continue a ser estudado pelo órgão

que sugere que seja criado pela ABAP no parágrafo seguinte,

de número 5. 

5. A Comissão de Educação propõe a sua manutenção,

sob a égide da ABAP, após o encerramento do IV Congresso,

como instituição permanente, tendo por objetivo o estudo

mais aprofundado dos temas aqui levantados para agências,

prestadores de serviços, veículos e outros participantes do

universo da comunicação de mercado. Recomenda ainda

que o texto da palestra de Julio Ribeiro, apresentado durante

este IV Congresso, sirva de referência para os trabalhos da

futura comissão.
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UUMM  PPAASSSSOO  ÀÀ
FFRREENNTTEE  NNAA
LLUUTTAA  PPOORR
UUMMAA  CCAARRGGAA
TTRRIIBBUUTTÁÁRRIIAA
MMAAIISS  JJUUSSTTAA

COMISSÃO 10 – CARGA TRIBUTÁRIA E RENTABILIDADE 
DAS AGÊNCIAS, FORNECEDORES E VEÍCULOS

Frente Parlamentar da Comunicação Social é con-

siderada por Cyd Alvarez, presidente da comissão,

a chave para uma guinada na situação tributária e fiscal do

setor. “Esse tipo de apoio poderá ser decisivo para que os

assuntos e reivindicações discutidos na comissão possam

efetivamente ser implementados em forma de lei”, disse ele.

O alvo prioritário da comissão é converter a cobrança do

PIS, Cofins e ISS sobre o faturamento líquido das agências,

descontando-se, inclusive, o valor referente à folha de paga-

mento, que consiste, em média, em 65% dos custos. Hoje,

os tributos incidem sobre a receita bruta. “Os impostos

devem manter relação com a capacidade contributiva das

empresas”, disse Alvarez.

Outro alvo importante é a inclusão das pequenas empre-

sas do setor nos sistemas de tributação Simples, Supersim-

ples ou microempresa, o que representaria desoneração

fiscal e facilidade administrativa. Por isso, a comissão reco-

mendou apoio ao projeto de lei do deputado Luís Carlos

Hauly, que altera a legislação do Supersimples. 

A comissão sugeriu incluir o reconhecimento de traba-

lhos de freelancers, alvo implacável da fiscalização. O advo-

gado Leandro Zancan, do escritório Barbosa, Müssnich &

Aragão, um dos palestrantes da comissão, explicou como o

trabalho freelancer pode render processos trabalhistas. “É

preciso ficar atento às sutilezas”, disse Zancan. “As agên-

cias de publicidade e sua cadeia de fornecedores não podem

mais pensar apenas no trabalho intelectual, que é a princi-

pal entrega, mas para a gestão fluir com qualidade é

necessário ser criativo na administração. Saber lidar com o

sistema de tributos pode elevar ganhos e, conseqüentemen-

te, a melhora dos investimentos na prestação dos serviços”,

destacou Alvarez.

A

Presidente: Cyd Alvarez (NBS e ABP)

Palestrante: Leandro Zancan (Escritório Barbosa,

Müssnich & Aragão)

Debatedores: Luiz Leite (Grupo Ogilvy) 

Roberto Tourinho (Grupo PPR) 

Ronaldo Rangel (DPZ) 

Antonio Lino (Talent)

Relator: João Luiz Faria Netto (CENP, Conar,

SINAPRO-RJ, ABAP e ABP)

Secretário: Ronaldo Rangel (DPZ/RJ)
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João Luiz Faria Netto Cyd Alvarez 

São as seguintes as teses aprovadas:

1. A permissão legal de dedução do valor da folha de

pessoal na base de cálculo para o recolhimento do

PIS/Cofins e a permissão legal de dedução dos valores

pagos por obras protegidas pela lei de direitos autorais,

na mesma base de cálculo.

2. Apoiar a aprovação do projeto de lei comple-

mentar do deputado Luís Carlos Hauly que altera a

legislação do Supersimples com a inclusão da área de

publicidade. O projeto deve ser estudado para que

contemple todos os aspectos da área de comunicação,

inclusive produtores e fornecedores.

3. Respeito às empresas da área de comunicação que

legitimamente contratem os chamados freelancers, em

trabalhos efetivamente eventuais, sem que sofram

punições.

4. Redução da carga tributária que incide sobre a

folha de salários. 

5. Apoiar o projeto de lei complementar do deputado

Nemer Temer, que volta a incluir na relação do ISS a

atividade de veiculação de publicidade externa.
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“O setor de publicidade 
deseja ser tributado, 
mas defende, como 
outros setores 
da sociedade brasileira, 
que os impostos 
tenham relação 
com a sua capacidade 
contributiva”

Da proposta da Comissão
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COMISSÃO 11 – A VALORIZAÇÃO, A PROSPERIDADE E 
A RENTABILIDADE DA INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO

Lara presidiu a comissão 

Presidente: Luiz Lara (Lew, Lara)

Palestrante: Antônio Jacinto Matias (Banco Itaú)

Debatedores: Roberto Lima (Vivo) 

Petrônio Corrêa (CENP) 

Raul Dória (Cine)

Relator: Abaete Azevedo (Rapp Collins)

Secretário: Ivan Marques (F/Nazca)

VVAALLOORRIIZZAANNDDOO  
AA  MMAATTÉÉRRIIAA--PPRRIIMMAA  MMAAIISS
NNOOBBRREE  DDAA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE

residida pelo publicitário Luiz Lara, a comissão se

concentrou em temas como a valorização do talen-

to e da criatividade dos profissionais e destacou a importân-

cia da criação de um código de ética único para a indústria

da comunicação. “Talento e criatividade compõem a ma-

téria-prima da comunicação. Por isso, precisamos criar uma

rede de valor que deve conseguir, de forma integrada, uma

boa gestão na equação que começa no controle mais severo

dos anunciantes sobre seus investimentos e termina na

garantia da boa rentabilidade para as agências, produtoras

e veículos”, disse Lara.

Ele destacou a presença na mesa de Petrônio Corrêa.

“Seu trabalho no CENP dá sustentação ao mercado”, disse.

Petrônio foi aplaudido de pé pelos presentes.

Outro ponto discutido foi a nomeação de um comitê exe-

cutivo para elaborar um plano de valorização comercial. A

mesa partiu da tese de que é dever das partes da indústria

publicitária trabalhar em conjunto para que a comunicação

seja cada vez mais eficaz para os clientes, respeitada pela

sociedade e próspera para os sócios e os profissionais

empregados.

A comissão recomendou a criação do Fórum Anual Perma-

nente de Comunicação, com reunião inicial em maio de 2009.

P
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São as seguintes as teses aprovadas:

1. Criação do Fórum da Indústria da Comunica-

ção, com a participação de todas as entidades orga-

nizadoras deste evento.

2. Nomeação de um comitê executivo para elabo-

rar um plano estratégico visando valorizar a comu-

nicação comercial e o papel de todos os parceiros

da nossa indústria.

3. Criação de um código de ética comum a todas

as entidades e empresas que compõem a indústria

da comunicação, a partir dos códigos já existentes.

4. Atualização e reciclagem dos profissionais de

todos os parceiros, valorizando a diversidade e

assegurando prosperidade para todos.

5. Incentivar o crescimento das pequenas e

médias agências.

6. Apoio ao Projeto de Lei no 3305/08, que regula-

menta as normas-padrão do CENP.

Ivan MarquesAntônio Jacinto Matias 
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“A comunicação é a ferramenta mais
efetiva não apenas para o incentivo
de vendas, mas também para a
construção e o fortalecimento das
marcas, as quais são, hoje, mais do
que nunca, os ativos mais
importantes e valiosos de uma
empresa”

Luiz Lara
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COMISSÃO 12 – MÍDIA E CONTEÚDO

CCOOMM  PPEERRTTIINNÊÊNNCCIIAA,,  
IINNTTEELLIIGGÊÊNNCCIIAA  
EE  ÉÉTTIICCAA

oordenada por Johnny Saad, a comissão en-

controu sua principal questão no dilema de

como conciliar a produção de conteúdo editorial com

as novas formas de anunciar produtos. 

Observando que a relação entre jornalismo e publi-

cidade está cada vez mais presente no dia-a-dia, Saad

considerou que é preciso estimular um debate constan-

te acerca do tópico. “Esse tema é extremamente amplo

e, portanto, precisamos discuti-lo para chegarmos a

um consenso, unindo os diferentes pontos de vista.” Ele

disse jamais ter acreditado que a linha editorial do gru-

po pudesse ser prejudicada por se ligar a uma marca.

Para Joelmir Betting, palestrante do painel, as rela-

ções estão mudando, e o resultado é o que ele chama

de “paradoxo tecnológico da informação”: apesar do

acesso cada vez maior ao conhecimento, há uma que-

da brusca da qualidade do seu processamento. “Como

a velocidade das mudanças é enorme, ainda precisa-

mos aprender a desenvolver conteúdos jornalísticos e

publicitários em um novo formato, sem permitir que a

propaganda invada a privacidade do jornalismo”,

declarou.

Orlando Lopes concordou, considerando a impor-

tância de fazer a associação entre publicidade e conteú-

do editorial de maneira correta. “Não posso integrar

minha marca a um programa de conteúdo editorial que

não corresponda aos seus valores. Conteúdo é coisa

séria, não é para amadores. Jamais podemos subesti-

mar o seu poder.” 

José Francisco Eustáchio, sócio-diretor do Grupo Ta-

lent, identifica o que chamou de “certo terrorismo” em

torno da integração entre comercial e editorial. “As

pessoas têm a mentalidade de que qualquer informa-

ção publicitária dentro de um conteúdo editorial é ruim,

o que não é verdade. Se houver pertinência, inteligência

e ética, tudo sairá bem”, declarou.

C

Presidente: Johnny Saad (Bandeirantes)

Palestrante: Joelmir Betting (Bandeirantes)

Debatedores: Orlando Lopes (Unilever) 

José Francisco Eustáchio (Talent) 

Carla Affonso (Endemol Globo)

Relator: José Roberto Maluf (Editora Spring)

Secretário: Frederico Nogueira (Bandeirantes)
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José Francisco Eustáchio Orlando Lopes

São as seguintes as teses aprovadas:

1. Recomenda-se que o Conar tenha uma área espe-

cífica voltada para fiscalizar e regular ações de conteú-

do feito para marcas.

2. Criação de um código de ética específico para a

atividade.

3. Segregação do conteúdo jornalístico do que se

entende como conteúdo de entretenimento, este sim o

único tipo de conteúdo que pode ser usado em favor

das marcas.
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Joelmir Betting e Johnny Saad 

“As pessoas devem entender 
que a publicidade 
é a fiadora da liberdade 
editorial”

Joelmir Betting
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COMISSÃO 13 – MARKETING DE RELACIONAMENTO

UUMM  MMEERRCCAADDOO  
DDEE  RR$$  1177,,44  BBIILLHHÕÕEESS  

Presidente: Efraim Kapulski (Abemd)

Palestrante: Aurélio Lopes (GiovanniDraftFCB)

Debatedores: Eduardo Souza Aranha (Souza Aranha) 

Márcio Salem (Salem) 

Fernando Costa (Editora Abril) 

Marcelo Tripoli (I Think) 

Antonio Rosa (Dainet)

Relator: Fernando Guimarães (Gradual Corretora)

Secretário: Alexandre Casé (Correios)

fraim Kapulski conduziu a comissão de Mar-

keting de Relacionamento, que tinha como

tema “A busca da mensuração: principal motor do pro-

cesso de integração”. A intenção do debate foi delinear

um auto-retrato da disciplina de marketing direto e co-

locar os profissionais da área na posição de condutores

do negócio da propaganda, baseando-se na sua habili-

dade de mensurar resultados para os clientes.

A tese da comissão tinha como primeiro ponto a

constatação de que os muros que separam as diferen-

tes disciplinas da comunicação estão ruindo diante da

pressão dos anunciantes por resultados mensuráveis,

que eles enxergam como uma forma de otimizar seu

investimento com o menor grau de dispersão possível.

A discussão também destacou a integração da co-

municação, a parceria entre agência e cliente, a impor-

tância do papel do profissional de marketing direto e a

comunicação integrada dentro das empresas, tópico

proposto durante a comissão por Eduardo Souza

Aranha e aprovado por aclamação pelos participantes.

Kapulski apresentou dados sobre o mercado que

mostram que a receita de marketing direto em 2007

totalizou R$ 17,4 bilhões, 25% dos quais referentes aos

serviços de call center. O crescimento do setor no ano

passado foi de 15%, e os maiores usuários do serviço são

os setores financeiros (24%), telecomunicações (15%) e

publicações e assinaturas (11%).

E
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Antonio Rosa Aurélio Lopes 

São as seguintes as teses aprovadas:

1. Necessidade que os anunciantes sentem de men-

surar seus esforços, buscando otimizar recursos e mi-

nimizar a dispersão da comunicação.

2. A mensuração é o principal motor do processo de

integração que vem transformando o papel das agências.

3. Antes vistas apenas como prestadoras de serviços,

passaram a ser consideradas “um autêntico parceiro

estratégico, com a capacidade, a competência e a von-

tade para interferir em todo o processo, do desenvol-

vimento do produto ao gerenciamento do relaciona-

mento com o cliente, passando pela distribuição, pela

precificação e pela comunicação”.

Márcio Salem e Efraim Kapulski 
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“Hoje, o boca a boca e as 
redes sociais não são mensuráveis,
mas deve-se continuar investindo
nesses meios porque é lá que o
consumidor está. Não importa 
se você não consegue mensurar”

Aurélio Lopes
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COMISSÃO 14 – NOVAS MÍDIAS

NNAA  FFRROONNTTEEIIRRAA  DDAA
CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO

Geraldo Leite 

Presidente: Daniel Barbará (Eugenio)

Palestrantes: Paulo Castro (IAB Brasil) 

Waltely Longo (Abdoh) 

Omarson Costa (MMAGlobal) 

Ary Meneghini (IAB Brasil)

Debatedores: Abel Reis (AgenciaClick) 

Orlando Marques (Publicis Brasil e

Salles Chemistri)

João Ciacco (Fiat)

Relator: Pyr Marcondes (Meio Digital)

Secretário: Geraldo Leite (Singular)

residida por Daniel Barbará, a comissão de Novas

Mídias apresentou uma tese que prevê a amplia-

ção da participação das novas mídias digitais no mix de

comunicação dos anunciantes e a adoção de práticas que

dêem mais visibilidade à área.

Entre as propostas da discussão estão a criação de um

comitê permanente de novas mídias, a realização de um

estudo pioneiro de cross media e a criação de um comitê

permanente de educação para as novas mídias digitais. Abel

Reis questionou o modelo de remuneração da publicidade

digital, além da escassez de profissionais do setor. “É preci-

so rever esse modelo. Já é possível pensar em uma remune-

ração baseada no resultado da comunicação”, disse.

Outra questão abordada é a busca do amadurecimento

de métricas de mensuração de performance e padronização

das mídias digitais. Também foi discutido o crescimento da

importância do mobile marketing nas estratégias de comu-

nicação, dada a penetração do celular no mercado nacional. 

O impacto da internet na comunicação e na vida dos

consumidores foi outro tópico importante, levantado na

palestra de Paulo Castro, diretor-geral do Terra e presidente

do IAB Brasil. “A internet revolucionou os hábitos de com-

pra, serviços do governo, sistemas bancários, pesquisa

escolar e a forma de entretenimento”, afirmou.

P
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Daniel Barbará 

São as seguintes as teses aprovadas:

1. Criação de um Comitê Permanente de No-

vas Mídias em Plataformas Digitais composto

por membros de todas as entidades e grupos

representados no IV Congresso.

2. Como primeiro projeto do Comitê, cons-

truir o Portal das Novas Mídias com informa-

ções sobre as conquistas do setor permanente-

mente atualizadas.

3. Realização do primeiro estudo de cross me-

dia do país, a exemplo do pioneiro X-MOS

realizado nos Estados Unidos na primeira me-

tade dos anos 2000 e que ajudou no de-

senvolvimento dos novos setores naquele

mercado.

4. Criação de um Comitê Permanente de

Educação para as Novas Mídias Digitais com o

objetivo de que junto às escolas do setor, sejam

formados novos profissionais com expertise

nessas novas áreas de atividade.

Além das teses aprovadas, três recomenda-

ções foram incluídas no relatório final da co-

missão e também aprovadas como partes in-

tegrantes das propostas: 

a. Criar ferramentas técnicas de mensuração e

padronização das métricas utilizadas pelo

mercado. 

b. Aplicação dos conceitos de responsabilida-

de socioambiental e ética no uso de novas

mídias.

c. Inclusão e atenção aos mercados regionais

em todas as ações do comitê gestor.

71

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

“Estamos vivendo uma revolução e
precisamos encontrar caminhos para
desenvolver o mercado publicitário e
saciar a ansiedade dos anunciantes
em aproveitar o potencial de cada
plataforma em sua totalidade. Para
isso o mercado terá que unir forças”

Daniel Barbará
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COMISSÃO 15 – LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMERCIAL

Os participantes da mesa 

Presidente: Gilberto C. Leifert (Rede Globo e Conar)

Palestrante: José Antônio Toffoli (advogado geral 

da União)

Debatedores: Gonçalo Vecina Neto (médico sanitarista)

Ancelmo Góis (O Globo)

Relator: Ricardo Kotscho (IG)

Secretário: Edney G. Narchi (Conar)

AAUUTTOO--RREEGGUULLAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  
EEVVIITTAA  SSOOBBRREECCAARRGGAA  NNAA
JJUUSSTTIIÇÇAA

alestrante principal da mesa dedicada à discussão

da liberdade de expressão comercial, o advogado

geral da União, ministro José Antônio Dias Toffoli, foi

enfático ao traçar os limites que podem ser impostos à

publicidade. “Propaganda abusiva que, de alguma maneira,

pode gerar dano, se repara com indenização e suspensão

do ato. Mas nunca com a proibição”, disse ele, que esclare-

ceu que somente lei federal pode tratar de propaganda no

Brasil. E o Estado dá mecanismos e meios para que as

pessoas se protejam de determinadas ações. Temos que

parar de aplaudir a forma como é feita legislação no Brasil,

ou seja, sem ouvir a sociedade”, disse Toffoli

Ele elogiou o Conar e a auto-regulamentação do setor

publicitário, ressaltando que sua atuação nos últimos trinta

anos fez com que praticamente não exista hoje jurisprudên-

cia em processos envolvendo o setor no Supremo Tribunal

de Justiça. “Isso tem evitado uma sobrecarga na justiça e

poupado recursos públicos”, comentou o ministro.

A Comissão foi aplaudida ao apresentar uma carta

intitulada “Liberdade, deixe as asas abertas sobre nós!”. O

documento destaca que “publicidade não causa obesidade,

alcoolismo, acidentes domésticos ou de trânsito” e que

“praticar e divulgar a auto-regulamentação publicitária são

deveres de toda a indústria da comunicação, em seu próprio

benefício e no da sociedade como um todo”.

P



José Antônio Toffoli 

São as seguintes as teses aprovadas:

1. Proclamação das prerrogativas constitucionais da

comunicação social: 

• aos operadores, liberdades de criação, expressão e

informação, independentemente de licença; aos cida-

dãos, o direito de receber informação, independente-

mente de censura;

• a proteção assegurada à informação pela Constitui-

ção do Brasil [outras Cartas admitem banimento da

publicidade; a nossa não].

2. Cidadãos responsáveis e consumidores conscien-

tes dependem de informação:

• viver é fazer escolhas. Com informação e educação a

sociedade estará apta a tomar melhores decisões.

3. Publicidade como valor social, político e econômi-

co. Seu papel no Estado democrático, na sustentação

da liberdade de imprensa e na economia de mercado:

• pluralidade e diversidade de meios de comunicação.

4. O vitorioso sistema misto de controle da publi-

cidade no Brasil, referência internacional:

• legislação e auto-regulamentação.

5. Restrições legais e por auto-regulamentação: de-

vem atender aos princípios jurídicos de necessidade,

adequação, razoabilidade e proporcionalidade. [Não se

obrigará o anunciante a falar mal de seu produto.]

6. Recomendar aos órgãos do Estado e às empresas

da indústria da comunicação o estabelecimento de um

diálogo permanente para a produção de campanhas

educativas e informativas que estimulem o consumo

responsável de produtos e serviços em lugar da criação

de novas leis e mais restrições à atividade publicitária.

“É a publicidade que torna possível a
existência de milhares de jornais,
revistas, emissoras de rádio e TV,
assim como de outras expressões da
mídia. As leis existentes já são
suficientes para garantir ampla
proteção ao consumidor, e seria
demais pedir a um anunciante que
proponha o desestímulo ao consumo”

Trecho da Carta “Liberdade, deixe as asas abertas sobre nós!”
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■ O sr. disse na última

edição do CENP: “O uso po-

lítico da publicidade é imoral

e ilegal em todos os seus

aspectos”.

Todo mundo concorda.

Mas e se mudarmos: O uso

da publicidade política é imo-

ral... Também não está certo?

Só que nunca vi ninguém

botar o dedo na ferida. 

Quem fez as campanhas

do Maluf, do Collor, do

segundo mandato do FHC,

só pra ficar lá em cima, não

merece nenhum tipo de

censura, de fiscalização ou

sei lá o quê. Não venderam

peixe podre pra população?

Ninguém sabia que o Maluf é

ladrão? Ninguém sabia das

Ilhas Cayman etc. e tal? Não

é possível. Eu nunca vi uma

agência ser punida por nada

que tivesse feito. Parece

médico. Ou juiz. Todos olím-

picos em suas ações e

atitudes.

O Estado não pode ma-

nipular a publicidade. Mas a

publicidade pode manipular

o povo para conseguir que

seu “produto” tome conta do

Estado. Ou isto não acon-

tece?

Um grande abraço.

Percy de Oliveira Junior,

Maringá (PR)

■ O IV Congresso Brasileiro

de Publicidade pode se tornar

um marco para a nossa

atividade, um momento de

união e renovação, de con-

fluência dos pontos de vista

de grandes, médias e pe-

quenas agências, de todos os

pontos do Brasil.

Para isso, dependemos

apenas de nós mesmos! Foi

assim que a publicidade tor-

nou-se notável a partir dos

anos 60.

É preciso forjar nossas li-

deranças, apoiá-las e dar a

elas subsídios. É preciso

cerrar fileiras em torno das

Normas-Padrão. É preciso

trabalhar com ética e com-

petência.

Roberto Pereira, 

Rio de Janeiro

Escreva para a Cenp em Revista: carta@cenp.com.br






