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Luiz Lara, recém-empossado na
presidência da ABAP

OS 60 ANOS DA ABAP

“PODEMOS VALORIZAR AINDA
MAIS O PAPEL DA PUBLICIDADE
NA VIDA DAS EMPRESAS”
“A PUBLICIDADE AJUDA A SUSTENTAR A DEMOCRACIA”,

DIZ LÍDER DA FRENTE PARLAMENTAR DA COMUNICAÇÃO

Palavra do Presidente

DIÁLOGO INTENSO E PROFÍCUO
Sucesso a Luiz Lara, o novo presidente da ABAP.

E

sta nova edição do CENP em Revista chega às
mãos dos seus leitores com uma alentada e
marcante entrevista de Luiz Lara, recém-empossado presidente da ABAP, que eu próprio tive a honra de presidir
por duas vezes. Lara inicia o seu mandato de forma
auspiciosa, comemorando os sessenta anos de fundação
da entidade e realizando o I ForCom. Muitos outros desafios o aguardam nos próximos anos – e ele está absolutamente capacitado para ultrapassá-los.
Lara, meu amigo de longa data, é o que se pode chamar de um profissional de sucesso. Formado em Direito
pela tradicionalíssima São Francisco, abraçou a atividade
publicitária desde cedo, fundando a sua agência, a Lew’
Lara, em 1992. O sucesso da agência, alinhada entre as
maiores do país, fala por si só. Mas Lara foi além. Sua atividade associativa tem sido intensa, inclusive no universo
das ONGs, o que o credencia como um interlocutor privilegiado no momento em que a publicidade brasileira
mais precisa de interlocutores qualificados, de mente

Petrônio Corrêa

aberta, com argumentos construtivos e realistas na defesa da atividade.
Para nós, do CENP, ter Lara na presidência da ABAP é
a certeza de manter um diálogo intenso e profícuo com a
entidade que representa as maiores agências brasileiras,
preservando uma tradição de boas relações iniciada por
Flavio Corrêa, à frente da ABAP no momento da fundação
do CENP, seguida depois por seus sucessores Valdir Siqueira, Sergio Amado e Dalton Pastore. Com todos eles
tivemos um diálogo maduro e produtivo, mesmo quando
os pontos de vista eram menos convergentes ou até
francamente divergentes, o que é natural em se tratando
de discussões tão impactantes para os negócios das
agências.
Independente de pontos de vista, o decisivo é que o
diálogo se manteve e, como deve ser, trouxe a luz. Com
Lara na presidência da ABAP temos a certeza que está
garantida iluminação abundante. Sucesso a ele neste
novo desafio!
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“PODEMOS VALORIZAR AINDA MAIS
O PAPEL DA PUBLICIDADE NA VIDA DAS EMPRESAS”

A MISSÃO DO CENP
Criado em dezembro de 1998, o CENP, Conselho Executivo das Normas-Padrão, tem como missão
o estabelecimento de princípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de
publicidade e veículos de comunicação, por meio de autorregulamentação.
O CENP foi fundado pela ABA, ABAP, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, Central de Outdoor e FENAPRO e
tem como principal instrumento de trabalho o documento Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que
estabelece as bases do relacionamento comercial e ético da atividade.
O CENP concede Certificado de Qualificação Técnica às agências que cumprem as regras
estabelecidas nas Normas-Padrão, certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-padrão” de agência, concedido pelos veículos de comunicação.
A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências, das Normas-Padrão, o que é
verificado rotineiramente pela equipe do CENP por meio de vistoria.
Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do CENP, formado por
36 membros, representando anunciantes, agências e veículos.
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Em 1º lugar

FORCOM REAFIRMA
APOIO À
AUTORREGULAMENTAÇÃO

CENP EM REVISTA

Reunido em 27 de maio, em São Paulo,
o I ForCom, Fórum Permanente da Indústria
da Comunicação, reafirmou apoio à
autorregulamentação do mercado publicitário
e manifestou preocupação com “movimentos
que vêm ocorrendo em alguns países da
América Latina e que comprometem ou podem
vir a comprometer a liberdade de expressão
e a independência dos meios de comunicação”.
Para o ForCom, como exposto na Carta que
resumiu as conclusões do encontro,
a autorregulamentação é “o mais moderno,
democrático e eficiente instrumento
regulador do conteúdo das mensagens,
a partir da livre manifestação e
participação da sociedade brasileira”.
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carta foi assinada por 33 entidades representativas
da indústria da comunicação no Brasil que, segundo dados do IBGE divulgados durante o encontro, movimentou, em 2008, R$ 57,4 bilhões, por meio de mais de 100 mil
empresas que empregaram quase 700 mil pessoas.
O ForCom foi criado por recomendação unânime do IV
Congresso Brasileiro de Publicidade, realizado em julho do
ano passado, e tem como missão o fortalecimento e o desenvolvimento da indústria da comunicação no Brasil,
zelando pelos interesses legítimos de todos os setores que a
compõem, inclusive dos mais de 150 mil jovens que estão
matriculados nas escolas de comunicação em todo o país.
Foram as seguintes as entidades signatárias da Carta do
I ForCom, cuja íntegra pode ser vista na página ao lado: ABA,
ABAP, ABDOH, Abemd, Abep, ABERT, ABMN, ABP, Abra,
Abracom, Abrafoto, ABTA, Ampro, Anatec, ANER, ANJ, APP,
Apro, Aprosom, CENP, Central de Outdoor, Clube de
Criação, CNP, Conar, ESPM, FAC, Fenapro, FGV, Grupo de
Mídia São Paulo, IAB Brasil, IVC, Sepex e Sindsom.

CARTA DO I FORCOM
Reunido em 27 de maio de 2009, na cidade de São Paulo, o I ForCom com quórum de 108 líderes setoriais e
profissionais, representando 33 entidades integrantes da indústria da comunicação, debateu sobre temas de interesse
do setor e da sociedade brasileira e, por meio desta carta, torna públicas as suas conclusões:
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O ForCom acompanha com atenção e preocupação todos
os movimentos que vêm ocorrendo em alguns países da
América Latina e que comprometem ou podem vir a
comprometer a liberdade de expressão e a independência
dos meios de comunicação.

O ForCom, atento ao equilíbrio de toda a cadeia, manifesta
apreensão com a sustentabilidade financeira de setores
relevantes da indústria, ameaçados por formatos de
cotação sem afinidade com os serviços prestados e pela
sua consequente compra por valores antieconômicos.
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Igual atenção e preocupação estão sendo dedicadas aos
mesmos temas no Brasil, sobretudo no que se refere à liberdade de expressão comercial, ferramenta legítima da livre
iniciativa e fundamental para a independência financeira –
e, portanto, editorial – dos meios de comunicação.

O ForCom reitera o dever de obediência e respeito às
normas setoriais democraticamente debatidas e aceitas,
e que estabelecem as boas práticas nas relações
comerciais entre empresas do setor e seus clientes.
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O ForCom reafirma sua convicção de que a autorregulamentação, adotada no Brasil há mais de trinta
anos, é o mais moderno, democrático e eficiente instrumento regulador do conteúdo das mensagens, a partir da
livre manifestação e participação da sociedade brasileira.

O ForCom se propõe a promover a aproximação cada vez
maior entre a academia e o mercado, com vistas a uma
permanente melhoria na formação dos futuros profissionais e ao aprimoramento dos serviços prestados pelas empresas dos diversos setores da comunicação, em benefício
dos clientes, dos consumidores e de toda a sociedade.
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Acontece
UMA VIGOROSA DEMONSTRAÇÃO DE MATURIDADE

O

mercado publicitário brasileiro não se intimidou
com a crise no sistema financeiro internacional e
seguiu crescendo no primeiro trimestre de 2009: o
faturamento dos veículos foi 5,3% maior do que no mesmo
período do ano passado, segundo dados do Projeto InterMeios, atingindo R$ 4,3 bilhões. Em 2008, o crescimento
no período em relação a 2007 havia sido de 15,5%. Ou seja,
o resultado deste ano deve ser comemorado inclusive pelo
fato de ter sido obtido sobre uma base já altíssima.

O Ibope Monitor chegou a números ainda maiores: 8%
de crescimento no primeiro trimestre deste ano, com um
investimento de R$ 12,8 bilhões. Inter-Meios e Ibope
Monitor usam metodologias diferentes para mensurar o
mercado publicitário. O primeiro baseia-se em declarações
juradas dos veículos de comunicação quanto às suas
receitas. Já o Ibope mensura os espaços comerciais
comercializados e os valora segundo as tabelas de preço
dos veículos.

O MERCADO PUBLICITÁRIO NO 1O TRIMESTRE SEGUNDO INTER-MEIOS

TV
Jornal
Revista
Rádio
Internet
Mídia exterior
TV por assinatura
Guias e listas
Cinema
Total

1º TRIM. 2008

1º TRIM. 2009

VARIAÇÃO

Em R$ Milhões
2396
778
284
193
134
132
117
87
12
4134

Em R$ Milhões
2600
730
283
196
171
146
137
73
16
4354

Em %
8,5
-6,1
-0,5
1,7
27,1
10,9
16,7
-15,7
40,5
5,3

EM 2008, MERCADO ATINGIU R$ 29 BILHÕES
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m 2008, o bolo publicitário
chegou a R$ 29 bilhões – já
incluindo a verba destinada à produção dos anúncios –, 12,8% a mais do
que no ano anterior, segundo o Projeto Inter-Meios. Descontando a inflação do período medida pelo IPCA, o
crescimento real foi de 6,7%. O
investimento bruto em mídia foi de
R$ 21,4 bilhões.

O SHARE DOS MEIOS EM 2008
TV – 58,7%
Cinema – 0,4%
Guias e listas – 2,1%
TV por assinatura – 3,7%
Mídia exterior – 2,7%
Internet – 3,5%
Rádio – 4,2%
Revista – 8,5%
Jornal – 15,9%

H
UMA NOVA ENTIDADE PARA UMA NOVA MÍDIA
recém-fundada Associação
Brasileira de Mídia Digital
Out-of-Home, ABDOH, reflete a grande diversidade e o rápido crescimento
deste novo tipo de mídia, que combina os avanços da eletrônica e da
internet aos conceitos da mídia exterior. “Nosso objetivo é ajudar a
disseminar o conhecimento sobre o
meio, posicionando-o como ferramenta para construção de marcas, e
também incentivar as relações entre
os nossos associados e o mercado
publicitário, diz o presidente da
entidade”, Waltely Longo.
O mais importante conceito da
mídia digital out-of-home é a oferta de
comunicação dirigida para audiências
cativas e que se encontram fora de
suas casas, em pontos de venda ou
em ambientes que exijam algum tipo
de espera forçada. As empresas
associadas à ABDOH oferecem oportunidades de veiculação publicitária
em monitores de vídeo em ambientes
– como supermercados, shopping
centers, academias, bares, faculdades,
aeroportos, consultórios e até maternidades –, meios de transporte –
como ônibus, trens e elevadores – e
em painéis eletrônicos gigantes nas
ruas das grandes cidades.
Conectados a centrais, a programação mostrada nos vídeos pode ser
formatada uma a uma, inclusive com
a inserção de mensagens específicas,

por exemplo, para o estabelecimento
comercial onde o vídeo está fixado. “O
valor da mídia digital out-of-home é
indiscutível”, diz Longo. “As audiências vêm se tornando cada dia mais
dispersas, e as mensagens recebidas
pelos consumidores, cada vez mais
fragmentada. A disputa pela audiência
vem perdendo espaço para uma
batalha complexa e acirrada: conquistar a efetiva atenção do consumidor,
num ambiente cada dia mais congestionado pela multiplicidade de
estímulos e informações”.
“As pessoas estão se movimentando cada vez mais e passando cada vez
mais tempo fora de casa”, prossegue
Longo. “A mídia digital out-of-home
segue o consumidor onde ele estiver,
despertando a sua atenção, seja com
informações relevantes, como a situação do trânsito, por exemplo, seja
pelas mensagens publicitárias inseridas. Outra característica da nova
mídia é a possibilidade herdada e
multiplicada da mídia exterior: impactar o consumidor no momento da sua
decisão de compra”.
Longo informa que o novo meio é o
que cresce mais rápido nos Estados
Unidos atualmente, já gerando receitas
de US$ 2 bilhões ao ano. No Brasil, a
mídia digital out-of-home é mensurada
pelo Projeto Inter-Meios, tendo acusado um crescimento de 73% em março.
O Ipsos Marplan incluiu em seu ques-

tionário perguntas específicas sobre ela
a partir do segundo semestre do ano
passado. As primeiras tabulações dão
conta de um índice de penetração do
meio de 47% em sete dias e de 67%
em um mês. “Somos uma mídia de
massa”, comemora Longo. “Já temos
associados cuja rede de monitores
ultrapassa 5 mil pontos”.
Mais informações sobre a nova entidade no site www.abdoh.com.br.

TRÊS SETORES
A mídia digital out-of-home,
de acordo com definições internacionais, pode ser dividida em
três setores:
• Alto impacto: enormes monitores de LCD disponíveis em
diferentes locais ao ar livre,
atingindo pedestres e pessoas em trânsito.
• Ponto de venda: monitores
instalados em pontos de venda, como supermercados, lojas, restaurantes, shopping
centers etc.
• Audiência cativa: comunicação exibida em um local específico, com targets definidos,
onde o consumidor está disponível. Inclui ônibus, metrô,
trem, elevador, aeroporto, maternidade etc.

CENP EM REVISTA
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Especial

LUIZ LARA, NOVO PRESIDENTE DA ABAP

CENP EM REVISTA

PODEMOS VALORIZAR
AINDA MAIS O PAPEL DA
PUBLICIDADE NA VIDA
DAS EMPRESAS”
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Recém-empossado na presidência
da ABAP, Luiz Lara relata nesta
entrevista ao CENP em Revista
quais são suas prioridades à frente
da entidade. Ele defende a união
do setor para a valorização da
publicidade, seja no entendimento
do anunciante, que precisa
reconhecer seu valor por meio dos
memoráveis trabalhos realizados
em prol das marcas, seja junto à
sociedade, que não deve
transformá-la em vilã, e sim
reconhecer que ela pode ser uma
importante aliada para ajudar a
população a fazer escolhas mais
certeiras do ponto de vista
econômico, social e ambiental.

“Se o século passado foi o da
criação de marcas e da utilização
da publicidade para a
conquista de mercados,
este é o da gestão de marcas”
Hoje efetivamente tudo o que a
empresa faz comunica. Se o século
passado foi o da criação de marcas e
da utilização da publicidade para a
conquista de mercados, este é o da
gestão de marcas; e isso significa que
temos que cuidar das relações com todos os stakeholders. Desde um anúncio
até a mensagem numa rede social, a
marca precisa ser gerida o tempo todo.
Tudo acontece em tempo real e pode
afetar a imagem da marca em segundos, mudando sua reputação. Então, a
publicidade é mais do que nunca uma
ferramenta imprescindível.
Não ouvimos de nenhum cliente da
Lew Lara/TBWA e nem de outras agências associadas que eles deixariam de

Carreira começou na Almap/BBDO
• Formado em Direito pela Universidade de São Paulo,
Luiz Lara iniciou sua carreira na Almap/BBDO, onde foi
sócio da empresa Almap Promoções. Posteriormente,
atuou como diretor de marketing da Paulistur e da
Embratur e, em 1992, fundou a Lew’Lara com Jaques
Lewkowicz. Desde então, sempre como profissional de
planejamento estratégico, vem desenvolvendo cases de
comunicação para clientes como Nokia, TIM, Natura,
Nissan, Pedigree, Adidas, Banco Real, CPFL, Comgás,

anunciar. Não podemos mais virar
tatu. Na era da informação a empresa
precisa interagir o tempo todo, porque
o consumidor não aceita mais a posição passiva, quer estabelecer diálogo.
A marca é um organismo vivo, e a
publicidade tem um papel preponderante nesta gestão.
Nesta crise as empresas que estão
sendo mais agressivas estão conseguindo vencer o jogo. Esta é uma crise de
confiança, e as companhias que mostram que estão próximas e protegendo
o consumidor têm destaque. A publicidade não serve apenas para alavancar
vendas, e sim para manter a fidelidade
e o índice afetivo do consumidor.
Não é fácil fazer isso neste momen-

Pernambucanas. Recebeu vários prêmios: Profissional de
Planejamento (Prêmio Caboré 1996), Empresário do Ano
(Prêmio Caboré 2003), Homem do Ano da Comunicação
(Prêmio Colunistas e Prêmio About), Publicitário do Ano
(Revista Vip – Editora Abril), Voluntário do Ano por sua
atuação na área de responsabilidade social, prêmio este
conferido pela Kanitz & Associados. Participa ativamente
de várias ONGs, entre elas ICE, Instituto de Cidadania
Empresarial, Obra do Berço e Childhood Foundation.

CENP EM REVISTA

Você considera que as empresas brasileiras têm noção da importância da
publicidade na evolução dos seus negócios e da economia como um todo?
Existe consciência, mas podemos
valorizar ainda mais o papel da publicidade na vida das empresas. Em meio a
uma crise mundial de grandes proporções, como a que estamos assistindo
em todo o mundo, vemos que o setor
publicitário, apesar de sofrer como
todos, continua crescendo. A estimativa é que feche 2009 com um aumento
nominal de 7%, mesmo diante das dificuldades. Por que isso? Porque nenhuma empresa, na era do conhecimento,
da informação, pode prescindir da comunicação. Não pode deixar de se
comunicar. Primeiro, com seus colaboradores, para que todos estejam alinhados e compartilhem os mesmos
valores e objetivos. A partir daí esta
empresa precisa estar permanentemente se comunicando com seus fornecedores, consumidores e acionistas,
sociedade, comunidades nas quais
está inserida, autoridades etc.
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“Em meio a uma crise mundial de grandes
proporções, vemos que o setor publicitário
continua crescendo porque nenhuma empresa,
na era do conhecimento, da informação,
pode prescindir da comunicação”

CENP EM REVISTA

to, porque muitas vezes temos que
fazer mais por menos. Mas os publicitários brasileiros sabem como atuar
sob pressão. Afinal, construímos uma
indústria atravessando muitas crises.
Porém em todas elas o publicitário brasileiro soube ser criativo. Não tenho
dúvidas de que mais uma vez vamos
dar provas da nossa eficácia.
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Pensando no movimento dos últimos
anos, você diria que tem havido alguma
mudança no escopo de atuação da ABAP?
Há um revigoramento das atividades, trazido pela necessidade de que
nós, publicitários, temos de ser protagonistas do nosso destino. Se temos
crença na publicidade, temos que lutar
pela preservação do modelo de negócio de agência full service, cujo alicerce
é o CENP, e pela liberdade de expressão comercial, sustentada pelo Conar.
Essas são as duas principais bandeiras da ABAP, e sinto que, principalmente após a realização do IV Congresso, o setor está unido e maduro,
buscando na ABAP uma governança
mais eficaz para essas lutas. Abrimos
uma série de frentes na defesa desses
ideais, daí a importância de podermos
contar com a participação de todos.

Um dos nossos focos é o Congresso
Nacional, onde tramita uma série de
projetos de interesse da atividade de
publicidade, porque enxergamos uma
oportunidade de regular melhor as relações entre agências, veículos, anunciantes e demais prestadores de serviço em benefício dos consumidores.
E, em virtude da preservação do
modelo de negócio, lutamos pela
defesa técnica e jurídica da atividade
no Tribunal de Contas da União.
Estamos sempre buscando uma
relação mais madura e positiva com
os parceiros, como a ABA, e com as
entidades associativas dos veículos.
E nesta batalha contamos também
com o CENP, capitaneado pelo mestre Petrônio Corrêa. Tivemos neste
fórum uma discussão muito profícua
que resultou na aprovação do Anexo
C, que mostra uma evolução das relações entre agências, anunciantes e
veículos de comunicação. O respeito
ao modelo brasileiro vencedor está
expresso também na criação do
Grupo de Trabalho de Mídia, que tem
se reunido para buscar o aperfeiçoamento da nossa atividade. É importante realçar que essa luta pela preservação do modelo de negócio bra-

sileiro não está restrita à discussão
sobre a remuneração das agências.
Nesta evolução das relações não
pode haver nem vítima nem algoz,
porque são todos cúmplices, interessados em estabelecer um compromisso comum para melhorar a qualidade criativa e a aplicação da verba
dos anunciantes, buscando sempre o
melhor resultado possível para as
campanhas publicitárias.
Em que medida você enxerga o
Grupo de Trabalho de Mídia e a assinatura do Anexo C como oportunidades de
melhorias nos negócios?
Eles refletem o amadurecimento da
nossa indústria. O objetivo comum de
todos os envolvidos é fazer da publicidade uma ferramenta cada vez mais
eficaz para alavancar negócios. A grande pauta que se discute hoje não é
preço, e sim valor. Se as agências efetivamente são criativas e fazem a diferença no negócio do cliente, elas precisam ser avaliadas pela real percepção
de valor que geram para o negócio.
Assim como fazemos o posicionamento de preço de um produto com uma
comunicação memorável, temos que
ter este mesmo pensamento em rela-

CENP EM REVISTA

ção à publicidade. E isso é necessário
se quisermos preservar a nossa
indústria de comunicação. Temos que
remunerar bem não apenas as agências, mas também os demais envolvidos na cadeia produtiva. Precisamos
garantir a rentabilidade e a prosperidade de todos. O Grupo de Trabalho
de Mídia tem este objetivo.
E a pauta que quero estabelecer
com a ABA e as entidades representativas dos veículos é neste sentido. O
objetivo comum é melhorar a qualidade da nossa relação, mas a partir do
debate da equação custo versus benefícios. Ou seja, vamos para outro
patamar de discussão, colocando em
foco o valor gerado por uma agência
de publicidade.
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Este não é um projeto muito difícil de
ser viabilizado?
Claro que é. Assim como é difícil o
desafio das agências, que acabam
encontrando com muita dificuldade
soluções criativas para as marcas dos
seus anunciantes que, com isso, conquistam share of mind e market share.
E contamos hoje com um fórum adequado para as discussões relativas à
questão comercial, o CENP. Cada vez
mais o órgão vai caminhar incentivando as boas práticas do mercado.
Precisamos buscar uma governança
madura e estruturada que faça o
setor publicitário ter melhores práticas, o que vai resultar num desempenho melhor para toda a indústria
publicitária.

“Temos atualmente um
excesso de tentativas de
tutela paternalista do
Estado, com um excesso
de projetos que visam
cercear a atividade”

Onde se originam, na sua opinião, as
pressões do Legislativo e do Executivo
contra a publicidade?
Temos atualmente um excesso de
tentativas de tutela paternalista do
Estado, com um excesso de projetos
que visam cercear a atividade.
Na defesa da liberdade de expressão comercial, felizmente, contamos
com o alicerce do Conar. E a ABAP, em
parceria com o órgão, pretende intensificar esta luta, até porque acreditamos que as agências têm sido responsáveis na definição do conteúdo das
mensagens publicitárias. E isso tem
ocorrido mesmo em segmentos mais
delicados, como o de alimentos, bebidas e no de produtos voltados para
crianças e adolescentes.
O Conar interage com a sociedade,
ONGs, governo, promotorias e juizados de infância, buscando um avanço
neste modelo de relação. Esta é uma
pauta comum de todas as entidades, e

levaremos este tema também para o
Fórum da Indústria da Comunicação.
Não tenho dúvidas de que as agências têm feito um trabalho responsável. A publicidade brasileira educa,
entretém e informa. Mais do que isso,
é a grande garantidora da liberdade de
imprensa no país. A publicidade traz o
oxigênio do setor privado para que
tenhamos hoje, em uma economia
ainda em desenvolvimento, veículos
de comunicação de Primeiro Mundo.
Temos emissoras, jornais, revistas,
portais, mídias outdoor e indoor de qualidade, de fazer inveja a qualquer nação. Temos uma indústria de ponta, e
muito se deve à publicidade. O brasileiro fica, em média, cinco horas por
dia na frente da TV, desfrutando de
momentos de lazer, cultura e entretenimento sem pagar absolutamente
nada por isso por causa da publicidade. É ela também que garante que
tenhamos plena independência jornalística nos veículos.
E temos que difundir esta ideia. Ao
atentar contra a liberdade de expressão
comercial estão atentando contra a
liberdade de imprensa.
Acreditamos que podemos evoluir
na qualidade da propaganda dirigida
ao público infantil, mas não podemos
proibir, até porque isso coloca em risco
toda a programação infantil das emissoras, por exemplo.
Estamos nos referindo às pressões
dos poderes Executivo e Legislativo,
mas ao lado delas temos também as
das ONGs. A ABAP tem que se abrir

um papel importantíssimo a favor da
sociedade, da economia de mercado,
das empresas sérias. E nenhuma operação séria vive sem comunicação, porque precisa interagir com seus funcionários, fornecedores, distribuidores,
autoridades, imprensa e consumidores.
E neste novo ambiente, que exige a
gestão sustentável das marcas, a publicidade é uma ferramenta imprescindível. Tem o poder de imantar e conectar
milhares de pessoas e pode fazer isso
em prol de escolhas que levem em
conta não apenas os aspectos econômicos, mas também os naturais e
sociais. Ao construir marcas, a publicidade faz um bem ao informar a sociedade, ajudar as pessoas a tomar suas
decisões. Se há excessos, vamos combatê-los, e o Conar está aí para cumprir
esta função. O que não podemos aceitar é a tutela do estado. O direito à
liberdade de expressão está garantido
pela Constituição.
Não tenho dúvidas de que a sociedade vai avançar no cuidado com o
conteúdo das suas mensagens. Mas
devemos nos lembrar que os publicitários são os primeiros a estar antenados
e abertos para esta discussão.
Uma série de iniciativas vem sendo

“Se as agências são criativas e fazem a diferença no
negócio do cliente, elas precisam ser avaliadas pela
real percepção de valor que geram para o negócio”

tomadas pela indústria publicitária, pelas
entidades do setor, para assegurar fóruns
adequados para este debate. O que ainda
não está sendo feito e poderia ajudar?
A saída é intensificar o debate. A
ABAP tem que mostrar que somos os
maiores interessados em fazer com
que as mensagens publicitárias continuem informando, educando e entretendo milhões de pessoas. A indústria
deu provas disso com a criação do
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária em 1978, e continuaremos sendo cada vez mais responsáveis pela qualidade do conteúdo das
nossas mensagens.
A publicidade não está numa posição
excessivamente defensiva?
Não estamos na defensiva e nem
na posição de vítimas. A publicidade
tem que evoluir junto com a sociedade, estando sempre abertos para a discussão. Mas sempre lembrando que
não precisamos da tutela do Estado,
nem de projetos de lei sobre isso.
Vamos defender a liberdade de expressão comercial, mas também um cuidado cada vez maior no conteúdo das
mensagens comerciais.
O modelo de negócio das agências
está bem protegido? As ameaças que
levaram à criação do CENP estão devidamente afastadas?
O modelo não está bem defendido
porque não está acuado. É um modelo
vencedor. Aquilo que aconteceu há 25
anos em outros lugares do mundo – a
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para conversar com elas democraticamente, na busca de uma solução que
seja do interesse da sociedade. O que
não aceito é a vilanização da publicidade. Se os produtos são possíveis de ser
produzidos e comercializados, devem
ser possíveis de ser comunicados. A
ABA tem anunciantes que são empresas sérias, que investem em comunicação, constroem marcas, criam uma relação de confiança. É com base nesta
relação de confiança que os cidadãos
fazem suas escolhas. E quem permite
que ela se estabeleça? A publicidade.
Proibi-la é combater a livre-iniciativa, o
direito de essas empresas construírem
suas marcas, o que, em último plano,
é um incentivo à economia informal.
Sem comunicação igualamos marcas
sérias com as talibãs, que não pagam
impostos e nem geram empregos.
Temos orgulho da publicidade brasileira e da sua capacidade de entreter,
informar e educar, inclusive criando
campanhas que acabaram entrando no
emocional das pessoas e fazendo a
diferença em suas vidas. Podemos
lembrar das campanhas que divulgaram o apagão, o combate à Aids, vacinação infantil e de idosos etc., todas
lembrando que a propaganda cumpre
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separação das agências de mídia das
de criação – está sendo revista. Agora
estão retomando o sistema de agências
completas. Isto prova que o Brasil sempre esteve à frente. Se os outros países
estão voltando a atuar desta forma, por
que mudaríamos o nosso modelo?
Acredito que a defesa do nosso
modelo se faz diariamente com o trabalho criativo, de primeira linha, que as
agências oferecem aos seus clientes; se
faz diariamente com o uso do planejamento e da pesquisa dentro das agências. Mais do que agências de publicidades, hoje temos cogestoras de marcas. As agências estão à frente, liderando, por exemplo, o processo de inserção das marcas no ambiente digital.
A maior proteção do nosso modelo
de negócio é a eficácia e os resultados
excelentes gerados por ele. No âmbito
do CENP, entendemos que essas relações podem evoluir. Mas sempre de
forma compartilhada, sem vítima ou
algoz. E sem discutir só preço, e sim
valor. Quero estabelecer uma pauta
nova nas relações entre ABA e ABAP. O
que podemos fazer para melhorar
ainda mais a qualidade das relações?
Compartilhar grandes resultados.
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Como você avalia os dez anos das
Normas-Padrão?
Como ocorreu com o Conar, as
Normas-Padrão representaram um
grande avanço. Fomos capazes de nos
autorregulamentar, criando parâmetros saudáveis e buscando as melhores
práticas do mercado nas relações entre

anunciantes, agências e veículos de
comunicação. O CENP garantiu que a
indústria da comunicação florescesse
nos últimos dez anos. Hoje movimentamos R$ 30 bilhões. Crescemos exponencialmente neste período.
Qual a sua opinião sobre a Frente
Parlamentar?
É uma excelente iniciativa, lançada
durante o IV Congresso, e que vem
fortalecer o papel da publicidade,
mostrando aos parlamentares a necessidade da liberdade de expressão
comercial. Mostrar o quanto estamos
atentos, não havendo necessidade de
tantos projetos de lei para regular o
setor. A Frente serve também para
mostrar como funciona o setor e
como é importante preservar o modelo do negócio. O deputado Milton
Monti tem feito um excelente trabalho, e o objetivo é encontrarmos uma

“Não tenho dúvidas
de que as agências têm
feito um trabalho
responsável.
A publicidade brasileira
educa, entretém e
informa – e é a grande
garantidora da
liberdade de imprensa”

agenda para estarmos mais próximos
dos parlamentares. Temos que mostrar a importância da nossa atividade
como alavancadora da economia e
nosso papel de responsabilidade
social. Talvez não tenhamos sido
muito efetivos até hoje no branding da
nossa atividade. Fazemos isso para
nossos clientes, construímos marcas
fortes, alavancando vendas e construindo relações, mas não estamos
conseguindo fazer isso de forma tão
intensa para a indústria da comunicação. Esta é uma das bandeiras que
vamos levar adiante em nossa gestão.
Vamos usar as mesmas ferramentas
para fortalecer a nossa indústria. Usaremos a publicidade, integrada com as
demais ferramentas de comunicação,
para abrir este diálogo com a sociedade. Podemos ter um trabalho de CRM
com os principais formadores de opinião, campanha voltada ao público
consumidor, ações promocionais, trabalho de RP junto aos jornalistas. O
objetivo é mostrar a importância da
publicidade e de termos um modelo
de agência full service.
Sustentabilidade foi indicada como
um dos pontos-chave da sua gestão. O
que exatamente isso deve significar no dia
a dia das agências?
Esta é uma causa que a ABAP deve
abraçar porque somos absolutamente
favoráveis à tese de que temos que
construir marcas fortes para a indústria e serviços. Temos que conectar
essas marcas com seus consumidores,
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“Se temos crença na publicidade, temos que
lutar pela preservação do modelo de negócio de
agência full service, cujo alicerce é o CENP,
e pela liberdade de expressão comercial,
sustentada pelo Conar”
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criando uma relação de confiança, mas
sempre de forma responsável no conteúdo das mensagens, e buscando o
consumo de maneira sustentável.
Queremos abrir a avenida de uma
publicidade ética, criativa, para os
milhares de estudantes que estão
vindo por aí, e sabemos que temos que
deixar um legado para esta geração: é
possível viver neste planeta numa
equação mais equilibrada entre os
recursos naturais, sociais e econômicos. Temos tido experiências de marcas muito admiradas que, com o apoio
da publicidade, têm conseguido externar as boas práticas que vêm adotando
em suas organizações.
Mas temos que ter cuidado porque
não podemos nos deixar levar pelo
oportunismo de empresas que não
têm práticas sustentáveis, porém querem se apropriar da causa. No entanto, é papel da publicidade informar os
consumidores de que um novo
mundo se avizinha, no qual somos
responsáveis pelas nossas escolhas.
Ao optar por determinado produto ou
serviço, precisamos conhecer sua
cadeia produtiva, saber se procuraram
práticas sustentáveis. O mundo ideal
não existe, mas todos são protagonis-

tas nesta busca de formas mais sustentáveis de produção.
A publicidade vai cumprir um papel
fundamental na disseminação do trabalho de sustentabilidade.
Quando você propõe que ABAP atue
neste sentido, o que imagina que pode ser
feito?
Vamos nos abrir para a discussão
com institutos como Ethos, Akatu,
vendo de que forma a publicidade, na
linguagem de comunicação de seus
clientes, pode ajudar a disseminar práticas de sustentabilidade que já estão
sendo adotadas pelas empresas.
Refletindo sobre o futuro, quais
devem ser os próximos passos depois do
IV Congresso e do Fórum da Indústria da
Comunicação?
O foco do trabalho será concentrado nos cinco pontos-chave da nossa
gestão: sustentabilidade, liberdade de
expressão comercial, modelo brasileiro
de publicidade, valorização da publicidade e defesa do branding da indústria
da comunicação de marketing.
E já estamos dando os próximos
passos. Um exemplo é o trabalho da
Frente Parlamentar e a defesa jurídica

que a ABAP está capitaneando junto
com as demais entidades no TCU.
O mais importante é esta disposição em nos abrir cada vez mais para o
debate com a sociedade. Mostrar, ao
lado do Conar, que somos os primeiros interessados na responsabilidade
do conteúdo que criamos.
Este ano é importante para a ABAP
porque teremos também uma série de
eventos para marcar nossos sessenta
anos de atividades.
Temos muito trabalho, mas é fascinante, porque na era da comunicação
a publicidade é um bem imprescindível em todas as empresas. Vemos
todos os dias análises sobre marcas e
o quanto representam na vida das
empresas.
O Brasil tem uma democracia
jovem, e precisamos aprender a debater, entendendo que isso não significa
negação das teses defendidas pelos
interlocutores. A sociedade não pode
“vilanizar” os publicitários, porém os
publicitários também não podem se
fechar para o debate, principalmente
se for pautado por valores e princípios.
Todos somos atores responsáveis por
uma sociedade na qual a comunicação
exerce um papel imprescindível, e

“Precisamos buscar uma governança
madura e estruturada que faça nosso
setor ter melhores práticas, o que vai
resultar num desempenho melhor
para toda a indústria publicitária”
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devemos ser protagonistas do nosso
destino, lembrando que as decisões
unilaterais não funcionam mais. A gestão de marca é feita a partir de uma
dinâmica de relações, e temos que
fazer a gestão da nossa marca, da
indústria, estabelecendo relacionamentos com todos os públicos de
forma aberta, pluralista e transparente.
Somos atores em cena aberta, porque
a publicidade externa o que está acontecendo na vida das empresas e da
sociedade.
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Você acaba de assumir a presidência
nacional da ABAP, mas o seu envolvimento com a entidade vem de longa
data. Quais têm sido os desafios da vida
associativa?
Entrei na ABAP a partir do convite
Sergio Amado, para que eu assumisse
a presidência do capítulo de São Paulo.
Permaneci depois também nas gestões do Dalton Pastore. Nas duas últimas, aliás, fui o primeiro vice-presidente. Isso dá um envolvimento de cerca
de dez anos com a entidade, e gosto
muito do que estou fazendo. Entendo
que tenho a obrigação de contribuir,
em função de tudo o que tenho obtido
com este ofício. Temos que atuar para

termos uma indústria da comunicação
forte, que anualmente abre uma avenida para mais de 150 mil estudantes de
comunicação social.
No meu caso, devo dizer ainda que
aprendi muito com meus companheiros de ABAP e, por isso, sou hoje muito grato ao Sergio Amado e ao Dalton
Pastore por terem aberto este caminho.
Como administra a sua própria agenda, misturando compromisso da sua
empresa com as atividades associativas?
Costumo brincar, dizendo que a
vida associativa faz com que a gente
encontre um tempo que não existe.
Mas ele aparece quando pensamos no
fortalecimento da indústria da comunicação, na necessidade de defesa do
modelo de negócio vencedor que
temos no Brasil e no quanto a nossa
indústria ajudou a alavancar o crescimento de marcas nas últimas décadas,
movimentando a economia do país.
Estamos falando de sessenta anos da
ABAP. É uma vida de construção de
marcas de sucesso, de campanhas
publicitárias criativas, responsáveis
por conectar milhares de consumidores. Criamos hábitos de consumo,
geramos riqueza, empregos, impostos

etc. A publicidade é uma ferramenta
que abre caminhos, alavanca negócios,
tem um potencial muito grande. E por
isso temos que encontrar tempo para
nos dedicarmos à vida associativa.
No dia a dia, o trabalho para a entidade demanda muito tempo?
Na ABAP nacional, contamos com
o Decio Vomero, o diretor executivo,
que fica no dia a dia da entidade. E só
aceitei a presidência nacional porque
sei que vou continuar contando também com a presença inestimável do
Dalton, que assumiu a presidência do
Conselho Consultivo. Hoje temos
nesta instância profissionais muito
importantes, como Alexandre Gama,
Roberto Duailibi, Nizan Guanaes,
Eduardo Fischer, Júlio Ribeiro, Roberto
Justus e Sergio Amado.
O Dalton abriu uma série de desafios e demandas para a ABAP, principalmente após a realização, depois de
trinta anos, do IV Congresso Brasileiro
de Publicidade.
Os desafios são enormes e necessitam de uma união do setor que, acredito, o Dalton e eu ajudamos a costurar com a formação deste Conselho
Consultivo.

OS 60 ANOS DA ABAP
UMA HISTÓRIA DE DESAFIOS E CONQUISTAS...

(

A

s comemorações dos sessenta anos da ABAP, Associação
Brasileira de Agências de Publicidade,
fundada oficialmente em agosto de
1949, contarão com uma série de atividades ao longo de 2009. A primeira
aconteceu no final de maio, num almoço, em São Paulo, para mais de setecentas pessoas, quando foi também
oficializada a posse de Luiz Lara à frente da direção nacional da entidade até
2011 (veja nesta edição entrevista com
os principais projetos da nova gestão).
Estima-se que atualmente as agências associadas à ABAP representem
75% de todo o investimento publicitário
brasileiro em mídia, envolvendo cerca
de 2,8 mil profissionais e 3,9 mil clientes, o que lhe assegura, segundo os dirigentes da Associação, o posto de maior
entidade do setor na América Latina.
Um dos destaques de sua estrutura
atual é a representatividade nacional. A
ABAP está presente, hoje, em 26 estados e no Distrito Federal, por meio de
capítulos estaduais.
Desde o início de suas atividades, a
Associação tem como uma de suas principais bandeiras a luta pela liberdade
de expressão e pela livre-iniciativa. E

tem sido em prol desses lemas que
tem procurado valorizar e institucionalizar a atividade publicitária, congregando as principais agências do país
em torno do objetivo maior de fazer
com que atuem de forma cada vez
mais profissional.
Os passos iniciais desta ideia foram
dados em fevereiro de 1949, quando onze agências sediadas no Rio de Janeiro,
ainda capital do país, realizaram um primeiro encontro, assinando um acordo
inspirado no modelo de negócios estabelecido pela AAAA, American Association of Advertising Agencies.
Por meio da assinatura do “Convênio entre as agências de propaganda
para fixação das Normas-Padrão de
seu funcionamento no Brasil” assumiu-se, na época, o compromisso de
adotar padrões comuns de relacionamento com os veículos de comunicação. Além disso, como forma de organizar as atividades, havia um detalhamento das reais funções e atribuições
das agências.
Segundo relatado no livro História
da propaganda brasileira, lançado pela
ABAP em 2005 para registrar oficialmente a trajetória das agências de pro-

“Desde o início de suas atividades, a Associação tem
como uma de suas principais bandeiras a luta
pela liberdade de expressão e pela livre-iniciativa”

)
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Instituída oficialmente em
agosto de 1949, a Associação
que congrega as agências
lidera uma série de iniciativas
em prol do desenvolvimento
do negócio da propaganda.
Foram muitas as conquistas,
assim como são enormes os
desafios pela frente, diante
das pressões sofridas hoje
pela atividade.
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paganda no país, participaram da histórica reunião representantes da J.
Walter Thompson, McCann-Erickson,
Standard, Inter-Americana, Grant,
Xavier, Record, Erwin/Wasey, Poyares,
Voga e Época.
Obviamente, o cenário era bem
diferente dos dias atuais. Não havia
TV, normatização da atividade publicitária, tampouco um “negócio da propaganda”. Mas, felizmente, havia a disposição dos pioneiros em fazer valer o
acordo recém-assinado.
E, nas décadas seguintes, quando
revezaram-se na direção da entidade
os principais líderes da indústria publicitária (veja box), foi desenvolvida uma
série de iniciativas que, há consenso,
ajudaram a propaganda brasileira a
alcançar o status atual, figurando com
destaque no cenário mundial, mesmo
trabalhando com verbas menores que
as disponibilizadas pelos anunciantes
nos países desenvolvidos.
No I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em 1957, foi da entidade a autoria da proposta de criação
do IVC, Instituto Verificador de Circulação, que tem ajudado a balizar os
investimentos publicitários na mídia
impressa.
Em 1976, começaria a ser gerada
mais uma iniciativa de extrema impor-
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Diretoria Executiva Nacional
Presidente nacional: Luiz de Alencar Lara (Lew’Lara\TBWA Publicidade)
Vice-presidentes: Armando José Strozenberg (Euro RSCG
Contemporânea); João Roberto Vieira da Costa (Nova S/B Comunicação) e
Antônio João Carlos Florio D’Alessandro (DCS Net)
Conselho Consultivo
Presidente: Dalton Pastore Júnior
Integrantes: Luiz Lara (Lew’Lara\TBWA Publicidade), Alexandre Gama
(Neogama Publicidade), Cyd Alvarez (PPR/NBS – Rio de Janeiro), Eduardo
Fischer (Fischer América Comunicação Total), Júlio Ribeiro (Talent
Propaganda), Nizan Guanaes (Africa), Roberto Duailibi (DPZ), Roberto
Justus (Y&R) e Sergio Amado (Ogilvy & Mather Brasil).
tância para consolidar a profissionalização da atividade publicitária no país: o
projeto do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, cujo texto
seria aprovado no III Congresso, em
1978. A ABAP é uma das signatárias originais do Conar, junto com ABA, ANJ,
ABERT, ANER e Central de Outdoor.
No campo legislativo, coube à
ABAP representar as agências no processo legal que culminou com a edição, em 1965, da Lei n0 4.680, responsável por regulamentar, por três décadas, a atividade publicitária, a profissão de publicitário e o Código de Ética
dos Profissionais de Propaganda.
Em 1997, após a desregulamentação, mais uma vez a entidade foi uma
das líderes das associações da indústria da comunicação para a criação do
Comitê Executivo das Normas-Padrão,
que viabilizou o acordo de empresas

anunciantes, agências de publicidade e
veículos de comunicação, para implantação das novas Normas-Padrão da Atividade Publicitária e a criação do CENP.
ABAP hoje
Nos últimos anos, paralelamente à
atuação no campo político-institucional, representando os interesses das
agências, a ABAP também tem procurado ajudar no desenvolvimento profissional, via cursos, eventos e projetos
como o “Comunicar & Crescer”, destinado aos pequenos e médios empresários, para orientá-los sobre como a
propaganda pode ajudar no desenvolvimento dos seus negócios.
Com o apoio das associações
comerciais de todo o Brasil, clubes de
lojistas, Sebraes estaduais e de entidades da indústria da comunicação, a iniciativa envolve a distribuição de carti-

“Coube à ABAP representar as agências no processo legal que
culminou com a edição, em 1965, da Lei no 4.680, responsável
por regulamentar, por três décadas, a atividade publicitária”

)
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Todos os presidentes da ABAP
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• Aldo X. da Silva

1949-1952

• Walter R. Poyares

1952-1955

• Armando Moraes Sarmento

1955-1956

• Armando D’Almeida

1956-1966

• Júlio Cosi Junior

1966-1967

• Júlio Ribeiro Neto

1968-1969

• João Moacyr de Medeiros

1969

• Geraldo Alonso

1969-1974

• Luiz Macedo

1974-1976

• Oriovaldo Vargas Loeffler

1976-1979

• Petrônio Corrêa

1979-1982

• Alex Periscinoto

1982-1984

• Roberto Duailibi

1984-1987

• Antonio Mafuz

1987-1989

• Luiz Celso Piratininga

1989-1991

• Petrônio Corrêa

1991-1992

• Caio Aurélio Domingues

1992-1993

• Roberto Duailibi

1993-1995

• Ivan S. Pinto

1995-1997

• Flávio A. Corrêa

1997-2000

• Valdir Siqueira

2000-2001

• Sergio Amado

2001-2003

• Dalton Pastore

2003-2009

• Luiz Lara

2009-2011

(

lhas nas versões impressa e eletrônica,
bem como a realização de seminários
em algumas das principais cidades
brasileiras.
A quarta edição do projeto, como
explica o diretor executivo da ABAP,
Decio Vomero, será iniciada em agosto
e, para atender às demandas atuais do
mercado, contará com um capítulo
dedicado a mostrar a importância da
publicidade em momentos de crise.
A ABAP também tem se envolvido
na elaboração de estudos que ajudem
a orientar as associadas e o mercado
como um todo, valorizando as atividades. Um dos destaques nesta área é a
realização, desde 2005, do levantamento que resultou na publicação do
estudo “A indústria da comunicação
no Brasil”, desenvolvido em parceira
com o IBGE. A versão atualizada, com
os dados de 2009, deve ser lançada no
final do ano.
Entre os eventos capitaneados pela
entidade, destaque para o EBAP,
Encontro Brasileiro de Agências de
Publicidade. A última edição aconteceu em maio de 2005, em Brasília,
reunindo 250 presidentes de agências
brasileiras, em evento fechado, para
discutir o papel das agências como
agentes de desenvolvimento. Na
pauta, ações para ativação do negócio
e proteção ao trabalho das agências.

O próximo EBAP deve ocorrer em
2010, no Rio de Janeiro. Segundo Luiz
Lara, recém-empossado na presidência nacional da entidade, a programação já está em estudo, e um dos seus
objetivos é trazer ao país executivos
de agências internacionais que possam relatar o processo de mudança
que vem ocorrendo em seus respectivos mercados, com a volta do modelo
de agência full service. De acordo com
Vomero, como será o primeiro EBAP
após a realização do IV Congresso e
do I Fórum da Comunicação, o objetivo é aproveitar o evento para aprofundar as discussões iniciadas nesses
encontros.
No ano passado, em julho, sob a
presidência de Dalton Pastore – à frente da entidade desde 2003 –, a ABAP
ainda pôde inserir entre as suas conquistas a realização do IV Congresso
Brasileiro de Publicidade. Capitaneado
pela entidade, o encontro contou com
o apoio de 33 entidades associativas do
setor e é considerado um marco.
Primeiro, porque o último havia acontecido há trinta anos. Segundo, pelo
alto nível dos debates e, ainda mais
importante, pelas propostas geradas
no evento. Foram três dias de discussões com a presença de mais de 1,5 mil
pessoas, entre publicitários, anunciantes e representantes da mídia.

“Em 1997, após a desregulamentação, mais uma vez a entidade
foi uma das líderes das associações da indústria da comunicação
para a criação do Comitê Executivo das Normas-Padrão”

)

Entrevista
DEPUTADO MILTON MONTI

“A PUBLICIDADE
AJUDA A SUSTENTAR
A DEMOCRACIA”

CENP EM REVISTA

Paulista de São Manuel, interior de São Paulo, o deputado federal Milton
Monti, do Partido da República, fala da sua experiência como líder da Frente
Parlamentar da Comunicação e afirma que a publicidade é importante
para o fortalecimento das instituições democráticas no Brasil.
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Qual é o papel da publicidade na
sociedade?
A publicidade tem papel fundamental
no Brasil, e não apenas pelo fato de termos alcançado prestígio internacional e
pela capacidade de produzir publicidade
com excelência. Digo que é fundamental
porque a publicidade representa um dos
pilares que sustentam a liberdade de
expressão. Olhando por esse viés,
vamos entender que a publicidade ajuda
a sustentar a democracia em que vivemos. Atingir a publicidade é, certamente, atingir a liberdade de expressão do
nosso povo. Os meios de comunicação
têm capacidade crítica, construtiva,
inventiva por conta da publicidade. Se
retirarmos isso, certamente vamos comprometer as instituições democráticas
do país.

Como e quando surgiu a ideia da
Frente Parlamentar em defesa da
publicidade?
Surgiu quando vi anunciado o IV
Congresso de Publicidade, no ano passado. Vi que várias iniciativas estavam
sendo mobilizadas no Congresso
Nacional, com objetivo de proibir pura e
simplesmente a publicidade. Além
disso, alguns órgãos acabam decretando medidas proibitivas, que mereciam
ser mais bem discutidas. Assim, entendi que o foro adequado para promover
esse debate, que é importante para a
sociedade e que insere temas que extrapolam a questão da publicidade, é o
Congresso Nacional. Aqui é o foro adequado para o debate dessas questões. E
o convencimento fará com que o Con-

gresso se manifeste de uma forma ou
de outra. O que não pode acontecer é
que medidas burocráticas, administrativas, portarias, regulamentos possam
ser expedidos por uma única pessoa,
causando o engessamento da publicidade no país. Por isso a Frente Parlamentar da Comunicação foi criada, para trazer esse debate para dentro do Congresso Nacional.
O que há em comum entre os deputados que integram esta Frente?
A Frente não tem uma iniciativa preconcebida de liberar ou proibir todas as
formas de publicidade. O que a Frente
Parlamentar da Comunicação quer é
debater com toda a sociedade, promovendo um debate abrangente. O debate
não pode acontecer apenas pelo aspecto
da publicidade, mas discutir também os
aspectos da democracia, da liberdade de
expressão e de criação, liberdade de imprensa e dos meios de comunicação, da
sustentação econômica dos meios de
comunicação. Que se debata, também, a
educação no país, a cultura popular, o
não tutelamento do cidadão. Esse debate
tem que ser abrangente, e é por isso que
muitos parlamentares, deputados e senadores se identificam com a Frente.

“A publicidade
representa um
dos pilares
que sustentam
a liberdade
de expressão”

O que já propôs?
Programamos para agosto de 2009,
dia 11, um seminário que acontecerá no
Congresso Nacional, quando iniciaremos um debate com essa premissa:
tudo que for relacionado aos avanços,
possíveis proibições e regulamentações
deve emanar, única e exclusivamente,
do Congresso Nacional. Somos a casa
de leis, nós é que fazemos as leis porque
aqui estão os representantes legítimos
do povo, representando os partidos
políticos, os segmentos sociais e as
ideologias nacionais. É aqui, portanto,
que se deve debater um assunto dessa
importância.
Quais são os desafios da Frente no
curto, médio e longo prazos?
O desafio é promover o debate e
mostrar para a sociedade, para os órgãos governamentais e para todos os
membros do Congresso que o assunto é
muito mais relevante do que se imagina
e, por isso, tem que ser analisado de
forma abrangente. Esse é, em essência,
o papel da Frente Parlamentar da Comunicação: debater no Congresso Nacional,
que é o foro adequado, com a representação indiscriminada de todos os segmentos, o que devemos fazer para o futuro da publicidade brasileira e as repercussões que essas decisões terão.
Sente que há de parte do Congresso
Nacional uma bancada "antipublicidade"?
Não acredito em uma bancada antipublicidade. Acredito que as iniciativas
que propõem alguma forma de restrição
a tipos específicos de publicidade acabem sendo motivadas legitimamente
por alguns segmentos da sociedade. O

CENP EM REVISTA

Considera a defesa do modelo brasileiro de publicidade, encabeçado pelo
CENP, relevante para o futuro da atividade no Brasil?
É um modelo que já se mostrou eficiente, que funciona bem. O CENP é modelo que funciona e promove tanto a autocrítica, quando necessário, quanto um
mercado importante no país. Esse modelo gerou, no Brasil, uma publicidade
de excelência. Temos vários profissionais
da área premiadíssimos no Brasil e no
exterior, e isso, sem dúvida, é fruto da
sistemática da publicidade brasileira.
Essa organização tem feito a nossa
publicidade crescer, tem despertado
talentos nacionais, promove a autocrítica responsável e, acima de tudo, é um
importante pilar para a independência
dos meios de comunicação. Contribui,
portanto, para o fortalecimento das instituições democráticas no Brasil.
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que precisa ser feito é ampliar o debate
sobre essas restrições. Tenho certeza
que todos aqueles que propõem algum
tipo de restrição têm boa intenção. Mas
entendo que é preciso, no quesito publicidade, imaginarmos que a tutela excessiva do Estado sobre o cidadão não é
produtiva. O cidadão não pode ser tutelado. Ele tem que ser livre e orientado.
Para isso, temos como missão melhorar
a educação e a cultura, formar a opinião
firme do cidadão, em vez de retirar essa
pessoa da exposição a determinados
produtos, sobre os quais ele deve ter
capacidade de discernimento.
Penso que o cidadão deve receber do
Estado, em sua formação pessoal, educação e cultura que o capacite a ter discernimento sobre o que se informa e
sobre o que consome ou não. Não
posso concordar que o cidadão possa
viver ilhado no mundo, isolado da realidade, protegido por uma redoma de
vidro. Nós sabemos que a vida fora da
redoma é real, presente, atual e acontece expondo as pessoas a todas as situações possíveis. E as pessoas têm que
estar preparadas para isso. Outro aspecto importante é que as propostas que
visem proibir a publicidade nem sempre
observam as repercussões, os efeitos
dessas medidas. É fundamental medir
os efeitos das proibições sobre o comprometimento das liberdades de expressão e na independência dos meios de
comunicação, que são importantes ferramentas de amadurecimento e fortalecimento da democracia.
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Quais são os principais equívocos
contidos nas propostas de leis que limitam o espaço da publicidade?

“O cidadão não pode
ser tutelado.
Ele tem que ser
livre e orientado”
Não acho bom citar especificamente
um tema ou outro. De modo geral,
penso que toda restrição que vem com
a característica de alijar determinados
segmentos da sociedade daquilo que é a
vida real pode ser um equívoco. Não
adianta imaginar que uma criança não
possa estar diante de determinado
comercial de brinquedo, sendo que ela
estará exposta a esse apelo de consumo
na rua, na escola, na vida dela em sociedade. Minha posição clara é de que é
preciso educar essa criança, proporcionar a ela cultura, formação e informação, mesmo que seja necessário impor
limites. E nisso a família tem papel fundamental. A família como indutora da
formação dos seus membros deve aproveitar episódios como esse que citei
para educar e demonstrar que a vida é
feita com permissões e limites, é feita
com escolhas. Não acho bom que essa
criança seja colocada à parte da vida real
e sofra consequências inimagináveis
quando se deparar com a realidade da
vida em sua fase adolescente, jovem ou
adulta. Há exageros, que não estão previstos na Constituição, quando o assunto é publicidade. São cinco os pontos
destacados como merecedores de atenção especial, pela Constituição Federal:
bebida alcoólica, tabaco, medicamentos, terapias e agrotóxicos. São cinco
itens expressos claramente na Constituição e devem ter regulamentação

muito especial. Os demais, devemos ter
os cuidados, evidentemente, na indução
dos consumidores, mas não podemos
colocar as pessoas em uma posição que
as deixem alheias ao que acontece na
vida real. O caminho não é proibir a
publicidade. O caminho é conscientizar
as pessoas. A questão de conscientizar as
pessoas e melhorar a educação do país
extrapola a questão do consumo. É um
tipo de formação que tem reflexo na
vida da pessoa em todos os sentidos.
Por isso, minha preocupação em preparar cada vez melhor os nossos cidadãos
de hoje e do futuro. E sem tutelas.
Qual o balanço que faz entre a legislação vigente e a autorregulamentação
já praticada pelo mercado publicitário?
A autorregulamentação funciona
bem. Conar e CENP têm atuação importante na sociedade, são decisivos no
controle dos exageros. Minha opinião é
que devemos continuar prestigiando a
legislação da autorregulamentação. É
um exemplo que temos que apoiar
enquanto funcionar bem.
Considera necessário ampliar as leis
vigentes para proteger o consumidor?
Temos que tratar disso de modo
muito cauteloso. Não digo que algumas leis não possam ser adotadas.
Pode ser que sejam necessárias. Mas
temos que procurar, ao máximo, fazer
com que o setor se autorregulamente,
de modo eficiente e independente. Faço
a ressalva para os cinco itens mencionados na Constituição. Penso que também seja possível pensar uma legislação mais rígida para casos muito específicos e gritantes.

Entrevista

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
AUMENTA DESAFIOS DOS
RADIODIFUSORES
Daniel Slaviero assumiu no final de 2008 seu segundo mandato
à frente da ABERT. Nesta entrevista ao CENP em Revista ele reconhece
que a inovação tecnológica é hoje um dos grandes desafios da entidade,
uma vez que os próximos anos devem ser decisivos para implantar
a TV digital no país e definir o padrão digital do meio rádio.

CENP EM REVISTA

O
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utra prioridade da gestão
atual, que se estenderá até
2010, é a defesa da liberdade de
expressão comercial. Preocupam as
restrições impostas à publicidade,
considerada imprescindível para os
radiodifusores. Os números evidenciam: pesquisa encomendada em
2008 pela ABERT indicou que a venda
de espaço publicitário é responsável
por 90% do faturamento das empresas de radiodifusão.
Slaviero é paranaense e formado
em Administração de Empresas pela
Faculdade Unicenp – Centro Universitário Positivo. Neto do ex-governador e
ex-vice-presidente da ABERT, Paulo
Pimentel, Slaviero iniciou suas atividades profissionais em radiodifusão
nas emissoras que compõe o GPP –
Grupo Paulo Pimentel, afiliada ao SBT
no Paraná, onde exerce, desde 2001, a
função de diretor de mídia eletrônica.

Feira Internacional de Equipamentos
e Serviços, com negócios fechados
de R$ 38 milhões.
Considero como principal fato do
Congresso a assinatura pelo ministro
Hélio Costa de portaria para a
escolha do padrão digital de rádio. O
rádio não pode mais permanecer
como único meio analógico num
mundo digital.
Outro momento importante foi a
mobilização dos participantes na defesa da publicidade para a consolidação da democracia e do desenvolvimento do país e a realização em
dezembro da I Conferência Nacional
da Comunicação. Será uma oportunidade importante para discutir o modelo atual, mas desde que olhemos
para o futuro.
Quais são seus principais projetos à frente da ABERT? Qual deve ser
a prioridade da sua gestão?

[

A inovação tecnológica é um dos
nossos grandes desafios. Duas das
prioridades desta gestão são a implantação da TV digital no país e a definição do padrão digital para o rádio.
Hoje, o sinal digital para televisão
já chegou a várias capitais e cidades
do interior. A expectativa é que até o
final de 2009, 60 milhões de pessoas
já tenham acesso à transmissão digital. É preciso fazer a mesma migração tecnológica com o rádio. Por isso
a ABERT e o Instituto Mackenzie realizaram testes do sistema Iboc, norteamericano, em emissoras brasileiras.
A conclusão do teste será entregue
ao governo federal como contribuição para definir o novo sistema.
Outra prioridade é a defesa permanente da liberdade de expressão e
de comunicação comercial. Mas seguimos nos dedicando intensamente
a temas como, por exemplo, a flexibilização da Voz do Brasil, a legislação
do sistema tributário e as alterações
na regulamentação do setor. A radiodifusão brasileira cumpre um indiscutível papel nesta luta, levando
informação, cultura e entretenimento
à sociedade de forma aberta e gratui-

ta. Dessa maneira, contribuímos
também para estimular o desenvolvimento social e econômico no país.
Em relação à última gestão, quais
as principais mudanças no que concerne ao cenário enfrentado pelos
radiodifusores? Qual é hoje a principal “luta” conjunta que o meio deve
enfrentar?
Observamos que se multiplicam
as iniciativas de órgãos públicos para
restringir a propaganda e o livre exercício dos veículos de comunicação,
contrariando, inclusive, a Constituição. No Congresso Nacional, tramitam cerca de quatrocentos projetos
de lei que interferem direta ou indiretamente no setor da radiodifusão,
atentando contra a atividade empresarial, o livre exercício da liberdade de
imprensa e de expressão comercial de
emissoras de rádio e TV. Mas há
temas recorrentes, que se agravam,
infelizmente, no país, como a atuação
de rádios ilegais, sem a devida fiscalização do poder concedente. Temos
cobrado, insistentemente, do Ministério das Comunicações e da
ANATEL, ação mais rígida de fiscaliza-

“A digitalização é um dos grandes desafios dos radiodifusores,
mas existem outros decorrentes
do avanço das novas tecnologias e dos novos meios”

]

CENP EM REVISTA

Qual é o balanço do 25° Congresso Brasileiro da Radiodifusão?
O balanço é muito positivo. Mais
de 1,5 mil pessoas participaram dos
debates do Congresso e do Seminário Técnico, além de visitarem a 22a
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ção dessa atividade que desorganiza o espectro, um bem público
que precisa ser preservado.
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Entre as atividades desenvolvidas hoje pela ABERT, quais
têm sido mais importantes para
ajudar as emissoras de rádio e
TV a preparar o futuro da atividade? A principal mudança que
veremos neste ambiente é a
questão da digitalização?
As ações mais importantes se
relacionam às novas tecnologias,
com a implantação do padrão
digital para a televisão e o rádio,
e à defesa da comunicação
comercial. Mas também estamos
investindo no aperfeiçoamento da
gestão das empresas. Em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas, realizamos este ano a primeira edição do
curso de gestão direcionado para profissionais que atuam nas emissoras. A
digitalização é um dos grandes desafios, mas existem outros decorrentes
do avanço das novas tecnologias e
dos novos meios, e, como já mencionei, das ameaças ao livre exercício da
atividade jornalística.
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ção do desenvolvimento do
comércio, da indústria, estimulando o crescimento econômico, a
geração de emprego, valorizando
a educação. Essas características
são o principal patrimônio, não só
dos radiodifusores, mas, de forma
geral, de todos os brasileiros.

Qual é, na sua avaliação, o principal patrimônio dos radiodifusores
nos dias atuais?
A radiodifusão brasileira tem uma
história de compromisso com as questões de interesse da sociedade, do
Brasil. Em um país de dimensões continentais, as emissoras de rádio e televisão levam todos os dias, aos lugares
mais longínquos, informação, cultura e
entretenimento de forma aberta e gratuita. Dessa maneira, a radiodifusão
cumpre um papel também de promo-

A publicidade tem um papel
preponderante para as emissoras
de rádio e TV. Quais as ameaças
que eles devem enfrentar nessa
frente?
As ameaças presentes são as
tentativas de restrição à propaganda em diversos níveis. Mas é
importante frisar que a publicidade é indispensável à radiodifusão.
Uma pesquisa realizada neste ano
pela FGV, a pedido da ABERT, sobre o
perfil socioeconômico do rádio brasileiro, indicou que a venda de espaço
publicitário é responsável por 89,2%
do faturamento das empresas.
Quando incluimos a televisão, esse
índice ultrapassa os 90%. Portanto,
restringir a publicidade significa comprometer a atividade do setor de
comunicação, com prejuízos para a
própria sociedade.

“A radiodifusão cumpre um papel de promoção do
desenvolvimento, estimulando o crescimento econômico,
a geração de emprego, valorizando a educação”

]

Em destaque

PLANEJAMENTO
DA COMUNICAÇÃO
NÃO É PRIVILÉGIO
DE GRANDE AGÊNCIA
Ulisses Zamboni, presidente do Grupo de Planejamento, sócio da agência
Santa Clara e vencedor do Prêmio Caboré de 2008, fala, neste depoimento
ao CENP em Revista, sobre os fundamentos e as peculiaridades do planejamento
de comunicação em média, pequenas e pequeníssimas agências.

CENP EM REVISTA

DEFININDO A FUNÇÃO – OU NÃO...
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Ulisses: Planejamento deve ser disseminado por toda a agência

“A primeira e melhor definição do planejamento de
comunicação: o ideal é que não haja uma função de planejador, já que planejar não é uma função; é um processo e,
como tal, deve ser disseminado por toda a agência.
“Se temos o planejamento da comunicação como um
processo, já temos aí um princípio importante, porque se
toda a agência planeja, você pode fazer dela uma agência
integrada, 360 graus, que é o que todo cliente sonha ter.
Quando uma agência entende que planejar é um processo
orgânico e não uma função, ela começa o seu processo de
integração, contando com as cabeças de vários departamentos, do clássico atendimento ao clássico criador, e não
dependendo só do planejador. Isso é muito importante para
as médias, pequenas e pequeníssimas agências que alegam
justamente não ter dinheiro para contratar um planejador. E
quem disse que elas não têm ou não podem ter um plane-

– Mas então o que é exatamente planejamento da
propaganda? – perguntei através da cortina de fumaça
de cigarro Dunhill.
– Planejamento é a área que traz o consumo para o
processo de desenvolvimento da publicidade – respondeu Cowpe. – Para ser realmente eficaz, a propaganda
tem de ser diferenciada e relevante, e o planejamento
ajuda nas duas coisas.
A resposta me deixou surpreso. Eu entendia bem
como a parte do ‘relevante’ se aplicava, mas deixar a
propaganda diferenciada não era trabalho do pessoal
da criação? Ele concordou, mas salientou que era tarefa do planejador questionar os dados e o consumidor
até conseguir um insight que ajudasse no trabalho das
pessoas de criação [...]. Ele me disse que os planejadores eram arquitetos e guardiães das marcas dos
seus clientes. Os detetives que desvendam pistas ocultas e coagiam delicadamente os consumidores a revelarem seus segredos mais profundos, os guerreiros que
se levantavam e lutavam pela integridade de uma visão
estratégica. Eles tinham habilidade lógica e analítica
para compreender e sintetizar quantidades imensas de
informações e, paralelamente, habilidades periféricas e
intuitivas para interpretar essas informações com um
sentido inteligente e inovador.”
Jon Steel, in Verdades, mentiras e propaganda,
Negócio Editora

[

ESCAPANDO DE UMA ARMADILHA
“Um segundo ponto importante e que é uma armadilha
para as pequenas e médias agências: burocratizar o planejamento. Hoje, é comum qualquer coisa ser considerado
planejar, mas planejamento é, acima de tudo, estratégia, é
ter começo, meio e fim para fazer uma marca mais forte,
vender mais etc. Se você usou estratégia, está fazendo
planejamento. A correspondência entre estas palavras é perfeita. A armadilha da burocracia tem de ser evitada, mas
ainda é comum as pequenas e médias agências caírem nela.
“O que é estratégia? Há uma máxima em psicoterapia
que diz que, quando você faz as mesmas coisas esperando
resultados diferentes, está no caminho da esquizofrenia. A
estratégia só existe quando você faz algo diferente para conseguir resultados diferentes. É você juntar elementos para
mover determinado problema ou desafio e tirá-lo da inércia,
da zona de conforto. A estratégia só existe para conseguir
algo que não existe hoje. São os caminhos que vão levar a
determinado resultado.”

“Quem disse que agências pequenas não podem
contratar um planejador? Basta que elas
vejam o planejamento como um processo que
envolve todos os seus funcionários”

]
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jador? Basta que vejam a atividade como um processo.
Olhando a coisa desta forma, qualquer agência pode ter
planejamento, independente do seu tamanho.
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O PLANEJADOR NAS PEQUENAS AGÊNCIAS
Quem faz planejamento de marketing tem de colher verdades de primeira mão. As informações que
constam dos relatórios e dos briefings fornecidos pelas
empresas, por melhor que sejam, são verdades interpretadas por quem as redigiu. Para realmente poder
contribuir com soluções novas é necessário trabalhar
com verdades vivas, frescas, recém-colhidas nas lojas,
nas ruas, e no olhar de quem consome.”
Julio Ribeiro in Tudo o que você queria
saber sobre propaganda e ninguém teve
paciência para explicar, Editora Atlas

E SE O CLIENTE NÃO SOUBER O QUE QUER?
“A definição da estratégia nos leva a um passo anterior:
o cliente precisa saber o que quer ao decidir investir em publicidade. E isso nem sempre é assim. O cliente pode não
saber bem o que quer, até porque, muitas vezes, está dentro do problema, e quanto menor for o anunciante, mais
comum deve ser este problema. Neste caso, a agência tem
de ter a capacidade de analisar e identificar o desejo do
cliente e funcionar como um tutor para ele. Isso é comum
de se ver em pequenas agências, inclusive pelo laço de
amizade que, muitas vezes, ligam os donos das agências
aos anunciantes.”

CENP EM REVISTA

O trabalho de um planejador é fornecer às
principais mentes decisórias, tanto na agência quanto
no cliente, todas as informações que possam precisar
para tomar uma decisão inteligente.”
Jon Steel, in Verdades, mentiras e propaganda,
Negócio Editora
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“As grandes agências têm massa crítica para fazer planejamento, algumas médias também. Já as pequenas e
pequeníssimas agências têm dificuldades naturais para
tanto, pelas suas estruturas necessariamente compactas.
Nestas, os melhores planejadores tendem a ser os seus
próprios donos, porque são, antes de tudo, empreendedores. São planejadores natos e começaram fazendo isso
com as próprias carreiras e podem perfeitamente fazer o
mesmo para os seus clientes. O planejamento está no DNA
da empresa e, nas pequenas organizações, está no DNA do
dono. Não importa que sejam criadores, por exemplo.
Tenho aqui na Santa Clara criadores que dão banho de
planejamento. Por que os bons criadores se tornaram
empresários de sucesso? Porque eram bons planejadores.
Eles tiram todo mundo da zona de conforto, não deixam
nada parado. Isto é planejamento.
“As pequenas agências precisam atender aos clientes
tendo seu dono à frente. Não acho isso errado. Quebrar esta
regra é raro.”

[

“Os donos das
pequenas agências
são planejadores natos”

]

“O planejador nato precisa estar fora do padrão e não
pode ter medo de rótulos, senão está fadado à mesmice.
Quanto mais verdadeira for a vivência do diferente pelo
planejador, melhor.
“Para isso, você não pode ser uma pessoa muito normal.
Um dos segredos do planejador é ter um modo de vida
diferente, um outro jeito de encarar a vida, um dia a dia distinto da média. Quanto mais regular for a vida do planejador, mais padrão será o nível da resposta dada por ele aos
problemas dos clientes. Vidas normais, respostas normais.
Não precisa ser um super-homem; precisa ser diferente, ir a
lugares diferentes, ter amigos diferentes, entender estilos de
vida de pessoas distantes do nosso dia a dia. Quanto mais
visões você tiver, melhor irá resolver o desejo do cliente. As
pessoas tendem a achar que planejar é ter fórmulas – e é
tudo o que planejar não é.
“Metodologias existem e devem ser praticadas, mas a
conquista se dá pelo insight. Quanto mais perspectiva de
visão o planejador tiver de determinado problema, mais
encantado ficará o anunciante. Ele normalmente vê o problema por um único ângulo. Quando você olha sempre pelo
mesmo ângulo, não sai do lugar porque todas as respostas
já foram formuladas. O planejador, obrigatoriamente, tem
de olhar as coisas por ângulos diferentes. Assim, ele vai oxigenar o processo e provavelmente vai conseguir mover o
problema. O bom planejador é aquele que olha o problema
por um ângulo diferente.

“Claro que você precisa ter inteligência emocional para
tratar com o cliente – você deve ser diferente, mas não se
alienar da sociedade. Mesmo diante de um cliente bem convencional com um produto convencional para público
convencional – e especialmente neste caso –, ser diferente
faz a diferença. Como o produto já é bem maduro, tudo já
foi bastante usado. A velocidade do mercado, o nível de
obsolescência das estratégias, tudo é muito alto. Você tem
de se renovar a cada campanha, tem de ser extraordinário
para se destacar, senão perde o cliente para alguém que veio
com algo novo. Por regra, quanto mais commodity for o
produto, mais extraordinário tem de ser o planejamento.
Prova disso é o Omo, a segunda marca mais valiosa do
Brasil, muito antiga e absolutamente commodity, mas que
tem uma comunicação extraordinária.”

No processo de determinação de quais influências
queremos exercer sobre quais pessoas, quando e a que
custo, as informações mais relevantes devem ser: produto ou serviço, mercado, consumidores, objetivos e
estratégias básicas. As primeiras e fundamentais perguntas, então, são: a) como saber qual a informação
certa? b) como organizar de forma compreensível e significativa (sistematizada) essa informação? O melhor e
mais rápido método conhecido é através do questionamento seletivo feito pelas pessoas com responsabilidade sobre a propaganda.”
Rafael Sampaio, membro do Conselho Executivo
do CENP, in Propaganda de A a Z,
Editora Campus.
No livro, Rafael publica um questionário
bastante detalhado para produção do briefing.

[

“O planejador não
pode ser uma pessoa
muito normal”

]
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SAIA DO PADRÃO!
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O PIOR ERRO

CENP EM REVISTA

“O pior erro do planejador é se afastar das demais ferramentas de marketing – produto, preço e ponto de venda. Ele
precisa entender de promoção, marketing direto, assessoria
de imprensa e outras facetas da comunicação, mas principalmente de outras alavancas de marketing, que vão fazer
diferença nos resultados do cliente. A publicidade não faz
milagre. Nem sempre é possível atrair mais consumidores
só com a publicidade. É preciso também as demais alavancas de marketing para poder converter novos consumidores.
É verdade que ainda temos no Brasil muitos segmentos de
produtos e serviços com baixa penetração, nesses casos, as
ferramentas de comunicação geralmente bastam para
impulsionar as vendas. Mas quando a penetração do produto já é maior, é indispensável usar todas as ferramentas de
marketing, associando-as às de comunicação.
“Nestas horas, é preciso coragem para analisar a situação
do cliente e dizer a ele que, antes da publicidade, talvez seja
preciso resolver a questão do preço, do posicionamento do
produto, do arranjo e do treinamento da equipe de vendedores etc. É preciso ter a coragem de dizer ao cliente que, no
caso dele, sem resolver antes estes problemas, a publicidade
pode apenas piorar a situação, maximizando as perdas. Ele vai
chegar na gôndola e ver um produto mal posicionado, de
preço alto, sem condições de concorrer. Não vai servir de nada o trabalho de comunicação, e o cliente acaba cobrando
isso da agência. Às vezes, o milagre vem graças a outras
coisas, como a distribuição, o preço, o ponto de venda.”
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[

O elemento básico para quem faz planejamento de
marketing é entender. Note que eu disse planejamento
de marketing, e não planejamento de propaganda. Para
mim não há planejamento de comunicação que exista
separado do marketing. Não adianta planejar à parte. É
preciso entender e atuar no todo.”
Julio Ribeiro in Tudo o que você queria
saber sobre propaganda e ninguém teve
paciência para explicar, Editora Atlas

O BOM PLANEJADOR
“Considero o bom planejador aquele que passou na faculdade ou na pós-graduação por alguma metodologia científica – engenharia, arquitetura, até medicina. Quando você
passou por um curso desses, consegue entender melhor
metodologias científicas, coisas como a lei de ação e reação,
a lógica, o racionalismo –, e isso o ajuda a pensar, faz de
você um cara que sabe pensar.
“Falta na maioria das faculdades, hoje, fazer o aluno
raciocinar. E planejamento é raciocínio. O planejador que
não tem raciocínio lógico não pode ser planejador. Com
lógica, você pega qualquer problema para resolver. Por isso
gosto de contratar gente que passou por cursos onde há
bases sólidas em metodologias científicas. Se há de haver
um academicismo, este é a lógica.

“O pior erro do planejador é se afastar
das demais ferramentas de marketing – produto,
preço e ponto de venda. A publicidade,
sozinha, não faz milagres”

]

E DEPOIS?
“O que se faz depois do plano desenhado e posto em
prática? De novo: como o planejamento é um processo,
todos que participaram dele devem vigiá-lo. O planejador
pode ser o líder do processo, mas não há problema algum
em alguém da agência assumir este processo. Planejar não
é processo autoral, ao contrário da criação. É um processo
coletivo, até porque se não fosse, um planejador teria de ser
o super-homem, um iluminado.”

[

Quando o diagnóstico está feito e o problema
montado, o planejamento já cumpriu a sua função
básica: diagnosticar o problema e propor uma
estratégia para sua solução. Mas para quem faz
propaganda falta a coisa mais importante: o anúncio. A
agência não publica o planejamento; ela veicula
anúncios. Adora trabalhar com gente criativa. Conviver
com contatos, produtores, mídias, pesquisadores,
planejadores, gente de finanças que pensem criativamente. Criatividade está para a publicidade como a
voz está para a ópera. É preciso ter.”
Julio Ribeiro in Tudo o que você queria
saber sobre propaganda e ninguém teve
paciência para explicar, Editora Atlas.

O Grupo de Planejamento
O Grupo de Planejamento, a entidade presidida por
Ulisses Zamboni, existe há dez anos e é um centro de discussões e debates sobre o tema, visando subsidiar o desenvolvimento de negócios e marcas, através da criação e
estruturação de estratégias de marketing, branding e comunicação que tenham um impacto demonstrável na qualidade e eficácia de todas as manifestações de uma marca.
O Grupo atua ajudando a desenvolver a compreensão
do papel e o perfil do planejamento, assim como seu valor
percebido, ampliando o círculo de talentos atraídos pela e
para a disciplina e promovendo o treinamento para os
profissionais envolvidos no processo de planejar.
Mais informações, www.grupodeplanejamento.com.br

“Falta na maioria das faculdades, hoje,
fazer o aluno raciocinar. E planejamento é raciocínio.
O planejador que não tem raciocínio lógico
não pode ser planejador”

]
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“Sociologia também é importante: nunca se precisou
tanto dela. A economia digital tem contribuído muito para o
planejador entender os raciocínios lógicos contemporâneos.
Quando você fala de comunidade de web, de mídia social,
fala de sociologia. Minha recomendação é a leitura de autores que teçam teorias sobre redes sociais e de comportamento humano no mundo digital porque, delas, você consegue
extrapolar para outros universos. As ciências sociais nunca
tiveram tanta importância na comunicação quanto hoje.”
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Regionais
CENP AJUDA NA EVOLUÇÃO DO MERCADO GOIANO

O

s setores econômicos que mais movimentam o mercado goiano são o varejo e a área
imobiliária. Segundo Eclesiastes Júnior, diretor de
criação da Central do Brasil, nos últimos dez anos as
mudanças foram significativas, uma
vez que Goiânia foi uma das
“Com o crescimento
principais cidades a se beneficiar
da economia local,
dos investimentos advindos do
aumentaram também o
“boom imobiliário” no Centro-Oeste
número de oportunistas”
brasileiro.
Com várias agências realizando bons projetos, ajudando
no processo de construção de grandes marcas, a principal
dificuldade encontrada no mercado atualmente, segundo
Eclesiastes, é a falta de profissionalismo e de regulamentação da profissão. “Com o crescimento da economia local,
aumentaram também o número de oportunistas que
degradam o mercado e destroem marcas da noite para o dia.
Com certeza, esses são os principais pontos a serem

aprimorados na atividade publicitária da nossa
região”, avalia.
Na opinião do diretor da Central do Brasil, o CENP
serve como espelho para as agências que trabalham
de maneira correta e responsável e que têm contado com o
respaldo da maioria dos veículos de comunicação, que
seguem as normas. “O mercado de Goiás reconhece a
importância do CENP para a sua evolução”, afirma.
A Central do Brasil atua no mercado goiano, brasiliense e
tocantinense há treze anos, posicionando-se como a maior
agência de marketing imobiliário do Centro-Oeste e entre as
cinco maiores do país, atendendo clientes como a Opus Inteligência Construtiva, Sousa Andrade Construtora e Incorporadora, Grupo Fuad Rassi, Leonardo Rizzo, Adão Imóveis,
Artefato e Tecnisa, entre outros. No núcleo de varejo, são
atendidas a Pinauto (revenda Fiat) e a Saga Motos (maior
revenda Yamaha de Goiás). Além disso, a agência responde
pela conta institucional da Rádio Jovem Pan Goiânia.

A CULTURA DE ANUNCIAR CRESCE A CADA DIA NO VALE DO SÃO FRANCISCO

CENP EM REVISTA

O
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Vale do São Francisco, em Pernambuco, é uma região ancorada pela fruticultura irrigada, que impulsiona o comércio e uma boa
rede de serviços, com destaque para o polo médico.
As mudanças mais significativas aconteceram nos últimos anos no comércio, com a presença das grandes redes
de varejo, tanto no setor alimentício (Makro, Atacadão,
Bompreço/Wal-Mart), quanto no setor eletroeletrônico
(Insinuante, Ricardo Eletro, Armazen Paraíba). “O mercado é pequeno, mas a cultura de anunciar cresce a cada
dia, com os empresários entendendo que uma marca bem
posicionada vende mais”, comenta Gustavo Tigre, diretor
de criação e planejamento da Urbana Comunicação.
A agência nasceu em Petrolina, em 1997, já seguindo os
princípios das melhores operações do país. Prova disso é
que foi a primeira da região a ser certificada pelo CENP e
é a única agência sertaneja filiada à ABAP e sócia do Clube

de Criação de São Paulo. Tem hoje aproximadamente cinquenta clientes, distribuídos nos
mais diversos segmentos de mercado. Gustavo indica
como a principal dificuldade na região a falta de profissionalização, que envolve todos
“Muitos ainda
os setores.
desconhecem a
Avaliando o papel do CENP,
importância do CENP
Gustavo afirma que houve
para a manutenção
avanços após sua implantação,
do mercado”
mas este não é um trabalho que
surta efeitos do dia para a noite. “Uma barreira que temos
que transpor é o reconhecimento pleno do CENP por
todos os veículos. Muitos ainda desconhecem a sua
importância para a manutenção do mercado.”
Hoje são oito agências certificadas, mais microagências sem certificação e sem a estrutura necessária para
obtê-la, além dos corretores autônomos.

S

erviços, eventos e indústria automotiva são os
setores econômicos que mais têm ajudado a movimentar o mercado publicitário de Vitória da Conquista,
na Bahia.
Apesar do crescimento da economia, que tem motivado
o surgimento de novas empresas, os publicitários da região ainda se ressentem da falta de disciplina do mercado,
particularmente no que diz respeito à adequação às normas do CENP. “O órgão deveria exercer um controle maior
na região, fazendo com que apenas
as agências certificadas fossem remuneradas como tal”, salienta Rafael Ladeia, diretor da Mangalô Publicidade.
Segundo ele, a condição do mercado hoje é bastante
crítica, uma vez que os veículos de comunicação não
acatam as Normas-Padrão e não têm sido cobrados nesse
sentido. A consequência é que o mercado não reconhece a
importância da certificação.
A Mangalô Publicidade, criada há dezoito anos, é uma
das poucas agências de publicidade do interior da Bahia e
foi a primeira de Vitória da Conquista a ser reconhecida pelo
CENP. “O título nos habilita a atuar em todos os veículos de
comunicação do país”, orgulha-se Rafael, lembrando que a
agência também é uma das mais premiadas da região,
respondendo pela criação de campanhas que buscam atender aos objetivos dos clientes. “Aumentamos vendas, construímos e melhoramos imagens, lançamos produtos, fizemos homenagens, campanhas políticas, de esclarecimentos etc. Mostramos, ao longo destes dezoito anos, que
somos capazes de vencer todos os obstáculos, sem jamais
perder de vista a ética e o profissionalismo”, afirma.
Na carteira de clientes figuram empresas como Atlanta
“O CENP
Veículos, Unimed Sudoeste,
deveria exercer
Indiana Motos, Baratão dos
um controle maior
Calçados, All Design, Atlanta
na região”
Motos, CDL, CEOQ, Compeças, Coopmac, Elétrica Sol e Farmácia 24 Horas.

PREOCUPAÇÃO COM A ÉTICA
E AS BOAS PRÁTICAS DE MERCADO

A

exportação de commodities como minério de ferro, aço e celulose tem ajudado a alavancar o desenvolvimento da economia capixaba, gerando bons negócios para a construção civil e o varejo. Pelo menos era o que vinha ocor“O CENP é a garantia
rendo até o final de 2008, quando o
da sobrevivência
mercado sentiu os reflexos da crise
do negócio”
mundial. Segundo Luiz Carlos Silva,
diretor de criação da Danza Estratégia & Comunicação, houve uma desaceleração na construção civil, e empresas de outros estados que vieram para o
Espírito Santo estão revendo os planos de expansão. “O
que tem garantido o movimento do mercado publicitário na região são as verbas
governamentais”, revela.
A dependência de contas do governo não é novidade,
mas o problema, como explica Luiz Carlos, é que muitas
vêm sendo atendidas por agências de outros estados, o
que não gera um intercâmbio sadio para o mercado. Entre
os outros problemas enfrentados, o diretor da Danza cita a
falta de verba para a produção de ideias mais elaboradas, a
saída de bons profissionais para mercados maiores e a carência de palestras, cursos e treinamentos.
Apesar das dificuldades, Luiz Carlos lembra que o Espírito Santo conviveu por 22 anos com o Prêmio Colibri,
premiação regional que contribuiu com a formação de agências estruturadas e competitivas. “Mas isso não nos isenta
de sofrer com veículos que fazem vista grossa e não exigem
a certificação. Porém a participação dos delegados do CENP
tem contribuído, e muito, para sinalizar ao mercado que
existe monitoramento”, afirma. “Os dirigentes das agências capixabas têm percebido que a certificação do CENP é
um compromisso com a ética e as boas práticas no mercado. É a garantia da sobrevivência do negócio”, sugere.
A Danza nasceu em julho de 2003 com a proposta de
aliar o planejamento à criação e hoje conta com 31 profissionais focados em atender uma carteira de clientes
diversificada nos segmentos público e privado.
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VITÓRIA DA CONQUISTA
AINDA SE RESSENTE DA
FALTA DE PROFISSIONALISMO
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Acontece no CENP
ELEIÇÕES RENOVAM
CONSELHO EXECUTIVO
E DIRETORIA
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m 31 de março, em assembleia realizada na sede do
CENP, em São Paulo, foram escolhidos os membros do Conselho Executivo e da Diretoria Executiva da entidade
para o período 2009/2011.
No Conselho Executivo, na representação da ABAP saíram Angelo Franzão, Armando Strozenberg, José Roberto Vieira da Costa, Orlando Marques e Sérgio Amado, tendo sido substituídos por José Francisco Eustáchio,
Roberto Mesquita, Paulo Zoega, Ênio
Vergeiro e Euler Marques da Costa.
Da representação da ABERT saíram
Daniel Barbará e Manoel Mauger. Júlio
Cesar Casares foi indicado para uma
das vagas. Na representação da ANER
saíram Cidinha Cabral e Ênio Vergeiro
e entraram Manoel Mauger e Renê
Cassetari. Na representação da Central
de Outdoor entrou Luiz Fernando
Rodovalho. ABA, ABTA, ANJ e Fenapro
mantiveram as suas representações
no Conselho Executivo.
Na Diretoria Executiva, Petrônio
Correa foi reeleito presidente, Caio Barsotti indicado para a vice-presidência
executiva e Ênio Vergeiro para a 1a vicepresidência. Oscar Mattos e Mário Castelar seguem como 2o e 3o vice-presidentes, tendo Luiz Roberto Valente
Filho, Roberto Mesquita e Fred Müller
como diretores e Célia Fiasco como
diretora executiva.

BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS
DO CONSELHO DE ÉTICA DO CENP
2002 a 2009

Atualizado em 15/6/2009

494

Procedimentos instaurados

286

Adequações

111

Novas vistorias por mudanças
de agência

3

Vistorias pendentes

50

Procedimentos a serem julgados

12

Procedimentos a serem negociados

17

Procedimentos aguardando prazo

15

Advertências arquivadas

Crônica

DUAS HISTÓRIAS CURTAS
DE UMA LONGA CARREIRA
por Arthur Amorim

CENP EM REVISTA
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Depois de cursar um ano de engenharia, resolvi
largar a faculdade – simplesmente não era a
minha. Devorador de livros e escritor potencial,
comecei a procurar emprego em jornais e agências de
publicidade. Corria o ano de 1965. Um amigo comum
me encaminhou ao Antonio Nogueira, então vice-presidente da CIN – Cia. de Incremento de Negócios,
uma das maiores agências da época. Sabedor da minha
facilidade com cálculos, ele me ofereceu um lugar na
Mídia. Topei na hora, sem nem mesmo saber o era
aquilo. Acertei, pois os seis meses que passei na Mídia
sob a batuta de Waldemar Linchtenfels e Paulo Chueiri
me deram noções sólidas sobre a publicidade.
Foi então que abriu uma vaga na Redação. O revisor
estava indo para outra agência para tornar-se redator e
eu corri para pleitear a vaga dele. Ainda não se
trabalhava em duplas; era a Redação de um lado e a Arte
do outro. Tive muita sorte, fiquei trabalhando ao lado de
profissionais extremamente talentosos, como Sergio
Graciotti, José Predebon, Orlando Marques (não o
Orlando respeitado homem de veículos, mas seu

homônimo redator, um dos primeiros criadores a abrir
sua própria agência) e mais Nelson Porto (também não
é o grande criador meu companheiro de CBBA, depois
Norton e Young&Rubicam; aquele era um intelectual
paraibano, ex-jornalista). Aos poucos eles iam passando
para o jovem revisor cheio de perguntas alguns
trabalhos que não queriam fazer, e foi assim que um dia
criei um folheto institucional para um fundo de
investimentos a longo prazo chamado Deltec. Bolei toda
uma história do tipo "comece hoje e quando for a hora
pague a universidade dos seus filhos". O layout com
várias páginas, trabalho do Manoel Victor Filho, artista
já consagrado, ficou uma beleza. Fiquei tão empolgado
com aquele material que comentei com os companheiros de Redação:

[

“Você tem que aprender
a não acreditar nas
bobagens que escreve”

]

2

Na Criação da P. A. Nascimento, dirigida pelo
Gerhard Wilda, trabalhavam feras como o saudoso Erazê Martinho, Luís Tadeo e Dorival
Constanzi. Christina Carvalho Pinto e Magy Imoberdorf
eram nossas estagiárias. A agência havia passado por
uma reforma arquitetônica que a deixara um brinco.
Quando Paulo Nascimento levava clientes e prospects
para visitar as instalações, deixava sempre a Criação por
último. Com grande orgulho caminhava até uns
magníficos armários onde se guardava tubos de guache,

frascos de anilina, pincéis, papéis especiais, tudo
relacionado com a arte publicitária. Abria sempre a
mesma porta e exibia o lado artístico da agência.
Acontece que alguém teve uma ideia: colar por dentro
da porta um enorme pôster, do tipo folhinha de
borracheiro, com uma grande bunda de mulher, nua, em
primeiro plano. Para piorar as coisas, naquela tarde no
grupo da visita estavam também três distintas senhoras.
O patrão chegou todo confiante e abriu o armário
num só golpe. A canalha toda apenas observando,
curtindo a situação. Os visitantes ficaram estarrecidos,
as senhoras empalideceram. Afinal, estávamos na
década de 1970. Por um segundo Paulo Nascimento
titubeou, mas, rápido no gatilho, tentou consertar:
– Eu falei pra vocês que os nossos rapazes são
muito criativos!

Profissional de criação, Arthur Amorim passou por várias agências ao
longo da sua carreira de mais de quarenta anos. Além das citadas,
Amorim trabalhou na Novagencia, JWP e Núcleo. Atualmente está na
Amorim&Associados. Escreveu o livro Y Ahora, Fidel? e integra o
Conselho de Ética do Conar há mais de 25 anos.
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– Puxa, até que este fundo é uma boa, acho que vou
botar um dinheirinho nele.
Predebon e Nelson riram. Serjão ficou muito sério e
foi didático:
– Olha aqui, a primeira coisa que você tem que aprender nesta profissão é não acreditar nas bobagens que
você mesmo escreve.
Sábias palavras. Um ano depois o Fundo Deltec quebrou e até hoje os investidores devem estar procurando
o dinheiro.
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Cartas
■ Quero parabenizar o CENP em
Revista pela matéria de capa “O que
garante o sucesso das campanhas de
varejo”, publicada na edição passada
e informar que na legenda do publicitário Ricardo Nabhan há um erro:
Campo Grande é a capital de Mato
Grosso do Sul, e não de Mato Grosso.
Obrigado!
Thiago Parron
Compet Marketing e Comunicação
Campo Grande
■ Acabei de ler a matéria de capa do
CENP em Revista, “O que garante o
sucesso das campanhas de varejo?” e

gostaria muito de disponibilizá-la no
site da agência.
Alessandra Ramalho Bussotti
Personali Propaganda e Marketing
Vitória
■ Não sou o primeiro leitor a elogiar
as reportagens publicadas sob a rubrica Regionais, aqui no CENP em
Revista.
É, de fato, muito bom ler textos que
espelham a realidade do nosso imenso
mercado publicitário, que cresce a
passos rápidos, com muitas empresas
dispostas a anunciar e muitos profissionais de publicidade dispostos a

trabalhar duro e com seriedade em prol
do anunciante. Ao mesmo tempo, é
um mercado que tem carências elementares e que ainda padece de falta
de profissionalismo e de concorrência
predatória entre agências e veículos,
um mal que o CENP combate dentro
das suas possibilidades.
As reportagens de Regionais, compondo um imenso painel realista da
publicidade brasileira, nos ajudam a
lembrar do quanto já caminhamos e
também do quanto resta caminhar
para construir um mercado ético.
Sergio Augusto de Sousa
São Paulo
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