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economia brasileira resistiu muito bem à crise.

Resistiu porque governo e setor privado souberam

enfrentar a adversidade do momento e preservaram as

virtudes do mercado interno. Mercado que a publicidade

ajuda, quando não garante, através da oferta de bens e ser-

viços e da criação do clima de confiança do consumidor. 

Os estudos econômicos começam a identificar as no-

vas características desse mercado, mostrando o surgi-

mento de uma nova categoria de consumidores que nas-

ceu e está crescendo em razão dos programas de trans-

ferência de renda.

Houve, é claro, aqueles que primeiro identificaram a

nova realidade, antes mesmo da crise internacional. Pri-

meiro uma agência, a de Júlio Ribeiro, num estudo pio-

neiro dos novos mercados regionais, e depois a indústria,

com novas marcas e produtos para a nova realidade.

Na publicidade, os números do Projeto Inter-Meios,

ao lado de vários outros indicadores, revelam que os in-

vestimentos publicitários foram pouco afetados, ou man-

tidos como estratégia. Houve queda em alguns meios e

ganhos em outros, o que se justifica em momento de

incerteza.

Trata-se de mais uma importante prova de maturidade

da nossa atividade. Como se diz no interior, o anunciante

não investe em publicidade por boniteza; investe por

precisão! Quem não anuncia não vende, não lucra, não

reinveste. Em mercados grandes, pequenos e médios,

em segmentos onde a concorrência é maior ou um

pouco menor, em classes de produtos maduras ou inova-

doras, a publicidade é insumo vital, é matéria-prima da

qual não se pode abrir mão. 

Entra-se em crise pela falta de oferta, da mesma forma

que dela se sai quando o mercado exibe sua produção,

sempre respeitando o consumidor.  

Os dados do Projeto Inter-Meios mostram que houve

evolução no volume da verba de publicidade e que a es-

trutura das agências brasileiras soube atender aos anun-

ciantes. Tratamos disso nesta edição, da mesma forma

que se tem esperança para o futuro imediato, como mos-

tram os depoimentos dos representantes das nossas

entidades fundadoras a partir da página 34. O país e sua

publicidade estão no caminho certo.

É mérito de todos nós que seja assim. É dever de

todos nós seguir lutando para que continue sendo assim.

Com liberdade de oferta e respeito ético ao

consumidor.

AA
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2000

934

2001

1.904

2002

2.358

2003

2.728

2004

3.110

2005

3.623

2006

3.753

2007

3.909

2009

17/9/09

3.646

2008

3.800

Agências certificadas

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.

A MISSÃO DO CENP

9825 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

EM 17/9/2009

74 NOVOS PEDIDOS
EM AVALIAÇÃO

EM 17/9/2009

1131 FISCALIZAÇÕES E 
VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 17/9/2009

@
• Escreva para nós (inclusive para questões técnicas): carta@cenp.com.br
• Para questões sobre ética comercial: alerta@cenp.com.br
• Para questões de certificação/recertificação: certificação@cenp.com.br

O CENP
na internet:

www.cenp.com.br

Fale com o CENP:

(11) 2172-2367 – cenp@cenp.com.br
Faça download desta revista e das
edições anteriores em nosso site.

Fonte: CENP
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Em 1º lugar

UUMMAA  QQUUEESSTTÃÃOO  DDEE  MMAALL--EESSTTAARR
João Luiz Faria Netto

deputado Clodovil Hernandez era pessoa de gosto

refinado, língua ácida e reconhecida competência em

moda e culinária. Era o antipopular, se visto sob a ótica de seus

hábitos, mas de grande popularidade, fruto dos programas de

televisão dos quais participou desde o tempo de seu sucesso

como estilista, até época mais recente como entrevistador de

amenidades. A televisão lhe deu um mandato de deputado

federal, do qual deixou, depois de morto, um projeto de lei

ainda insepulto – ele não gostava de imagens e notícias de

violência transmitidas nos horários de refeição, motivo pelo

qual propôs restrições à exibição daquelas imagens e notícias

nas TVs naqueles horários, pouco importando qual fosse a

catástrofe registrada.

O projeto de 1988 está na Comissão de Defesa do

Consumidor da Câmara dos Deputados, anexado a uma

dezena de outros, tratando de comunicação, aguardando

parecer. Seja qual for o seu destino, é certo que os fatos,

violentos ou amenos, continuarão acontecendo, as pessoas se

reunindo, ou não, para as refeições diárias, acompanhadas, a

maioria, pela televisão, que, mesmo em tempos de internet,

continua a ser o grande veículo de comunicação da massa.

A inspiração do falecido deputado, que deixou um gabinete

modernoso na Câmara, já ocupado, mas sem os efeitos de

cenografia que o tornaram folclórico, foi o mal-estar pessoal na

sua relação com o mundo exterior nada ameno de nossos

dias. Realidade que a TV tem o poder de tornar coisa ubíqua,

palavrinha inventada pelos gregos para definir o poder dos

deuses, os grandes e pequenos, de estarem em todos os

lugares ao mesmo tempo. 

O projeto está condenado a ser arquivado no final do ano

que vem, quando se encerra mais uma legislatura, uma das

mais amargas dos tempos modernos da história política

brasileira. Aliás, diga-se, a bem da verdade, legislatura que

iniciou o processo de tornar o Congresso Nacional – Câmara

e Senado – ubíquos no país, por meio das transmissões ao

vivo das sessões de Comissões Técnicas e do Plenário, sem

falar na pirotecnia de improvisação das primeiras CPIs. O

Congresso e seus integrantes ficaram mais próximos do povo,

e ninguém pensou em vetar as transmissões, mesmo que

algumas possam causar mal-estar a quem estiver em casa, na

hora das refeições ou do descanso do labor de cada dia.

Na Câmara, como no caso do projeto Clodovil, tramitam

três centenas de projetos de lei tratando de assuntos

relacionados com a comunicação, a maioria deles propondo

vedações à publicidade comercial, e, nela, especialmente, para

as áreas de fumo, bebidas, medicamentos e terapias. No

Senado, são três dezenas de projetos de lei, e uma proposta de

emenda constitucional incluindo os alimentos e bebidas não

alcoólicas no rol dos produtos que a Constituição admite

sofrer restrições – e não vedação – à publicidade comercial. 

O princípio geral é claro: só é admitida a publicidade de

produtos e serviços legais, isto é, de prestação de serviços e

produção de mercadorias autorizadas pelo poder público com

base na lei.  Da mesma forma, só é admitida restrições à

“propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica,

agrotóxicos, medicamentos e terapias”, conforme dispõe o

parágrafo 4o, do art. 220 da Constituição Federal. E mais: a

mesma Constituição, no art. 22, item XXIX, determina que

“compete privativamente à União legislar” sobre, entre outras

coisas importantes, a publicidade comercial.

Quer dizer, somente a Câmara e o Senado podem legislar

sobre publicidade comercial, desde que respeitem o que

estabelece o art. 220, criando, apenas, restrições sobre tabaco,

bebida alcoólica, agrotóxicos, medicamentos e terapias, não

OO



9

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

existindo a possibilidade de vedação total de tal publicidade. É

legítimo, em razão disso, que deputados e senadores façam

suas propostas legislativas, até porque eles representam o

povo, os primeiros, e os estados, os segundos, garantindo a

presença da cidadania na discussão das matérias que

interessam a todos.

Da mesma forma, é ilegítimo, e perverso, que fora do

Congresso Nacional, por mal-estar ou qualquer outra convic-

ção, seja religiosa ou de natureza técnica-profissional, se utili-

ze organismos de gestão e fiscalização para impor normas

legislativas, usurpando o poder do Congresso e ferindo o

direito de quem presta serviços legítimos ou produz mercado-

rias lícitas para atender à demanda do mercado que é o con-

junto da população. População que elege e dá procuração,

apenas, a seus representantes no Congresso para tratar da pu-

blicidade comercial, nos limites fixados pela Constituição.

João Luiz Faria Netto é consultor jurídico do CENP e de

várias outras entidades do mercado publicitário.

“É ilegítimo, e 
perverso, que fora 
do Congresso 
Nacional se utilize 
organismos de 
gestão e fiscalização 
para impor normas 
legislativas, 
usurpando o poder 
do Congresso e 
ferindo o direito de 
quem presta 
serviços legítimos 
ou produz 
mercadorias lícitas”
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CRESCE A 
CIRCULAÇÃO 
DAS REVISTAS

Projeto Inter-Meios do primeiro semestre mostra evo-

lução de 1% das verbas publicitárias, um excelente

desempenho dado as incertezas decorrentes da crise finan-

ceira internacional e o já altíssimo nível de investimentos

atingido nos anos anteriores, quando a publicidade brasileira

bateu seguidos recordes.

Ao todo, foram investidos em mídia nos seis primeiros

meses do ano R$ 9,67 bilhões, ante R$ 9,57 bilhões em 2008.

O desempenho de cada meio variou bastante. Internet, mídia

exterior, rádio, TV aberta e por assinatura cresceram acima da

média do mercado. Outro dado muito animador: o fatura-

mento via agências cresceu acima da média: 2,12%, enquan-

to o faturamento direto, por meio de permutas e outras for-

mas, decresceu. Do total investido, R$ 8,3 bilhões passaram

pelas agências, o que dá uma boa ideia da relevância dos

serviços prestados por elas para a atividade publicitária.

OO

PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  RREESSIISSTTIIUU  BBEEMM  ÀÀ  CCRRIISSEE

A PUBLICIDADE NO 1O SEMESTRE A PARTICIPAÇÃO DOS MEIOS NO 
BOLO PUBLICITÁRIO NO 1º SEMESTREMeio Investimento Crescimento 

(em R$) em relação ao 
1o semestre 

de 2008

TV 5,8 bilhões 3,8%

Jornal 1,4 bilhão -10%

Revista 696,2 milhões -8,6%

Rádio 440,9 milhões 6,1%

Internet 394,5 milhões 22,8%

TV por assinatura 327,1 milhões 4,8%

Mídia exterior 300 milhões 12,4%

Guias e listas 171,6 milhões -16,7%

Cinema 32,3 milhões -5,4%

Total 9,6 bilhões 1%
Fonte: Projeto Inter-Meios

Cresceu 5,6% a circulação de revis-

tas semanais durante o primeiro semes-

tre, o melhor desempenho sendo o do

segmento de revistas populares, com

crescimento de 16%, segundo informa

Meio&Mensagem.

FÓRUM DE
MARKETING
EMPRESARIAL

A Doria Associados e a Editora Refe-

rência promovem, em agosto de 2010, o

Fórum de Marketing Empresarial, para

debater os rumos da atividade no mun-

do pós-crise. Mais informações no site

www.forumarketingempresarial.com.br.

MAXIMÍDIA 
ACONTECE 
EM OUTUBRO

A 19a edição do evento, com o tema

geral “O valor da ideia num mundo en-

louquecido pela concorrência”, acontece

entre 6 e 8 de outubro no WTC, em São

Paulo. Mais informações no site http://

www.maximidia.com.br 

TV por assinatura - 3,3%

Cinema - 0,3%

Internet - 4,8%

Jornal - 15,3%

Mídia exterior - 3,1%

Rádio - 4,5%

Revista - 7,2%

Guias e listas - 1,7%

TV - 60,1%
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A ANJ, Associação Nacional de Jornais, viabilizou, 

há trinta anos, o projeto de unir os editores em torno

de objetivos comuns e valorizar o meio jornal. Além da 

defesa ferrenha da liberdade de expressão, a entidade 

tem investido também, via Comitê de Relações com o 

Mercado, em iniciativas que ajudam a otimizar 

e fortalecer a relação do meio com anunciantes e 

agências por acreditar que a independência financeira 

é um dos caminhos para se preservar a boa qualidade 

dos produtos e a isenção editorial.

AANNJJ  CCOOMMEEMMOORRAA  3300  AANNOOSS  
DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  EEMM  
DDEEFFEESSAA  DDOO  MMEEIIOO  JJOORRNNAALL

ANJ nasceu em 17 de agosto de

1979, com a missão de defender

e valorizar a liberdade de expressão, o

livre exercício da profissão e o direito do

cidadão de ser informado.

Não eram bandeiras fáceis de ser le-

vantadas no período – o último ciclo da

ditadura militar no país – e, apesar das

transformações nos campos político,

social e econômico nos últimos trinta

anos, continuam exigindo enormes es-

forços. “Não se trata mais das grandes

AA
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batalhas contra regimes autoritários,

mas da guerra sutil do dia a dia, que

exige prontidão em relação às propos-

tas surgidas a todo momento, sejam

projetos do Legislativo, atos do Executi-

vo, ou mesmo decisões do Judiciário”,

sintetizam Judith Brito e Ricardo Pedrei-

ra no livro A força dos jornais, recém-

-lançado para marcar a passagem das

três décadas da entidade.

O surgimento da associação foi mo-

tivado pela necessidade de haver, como

constatam os pioneiros, ações conjun-

tas e coordenadas em prol do meio jor-

nal. Até então, o segmento contava com

a ABI, Associação Brasileira de Impren-

sa, criada em 1908, mas que tinha co-

mo foco questões relacionadas às reda-

ções dos jornais, especialmente no eixo

Rio-São Paulo; e também com a Asso-

ciação dos Diários do Interior, instituída

em 1962, no Rio Grande do Sul.

A concorrência acirrada entre os veí-

culos, em cada praça, não tornava mui-

to fértil o terreno para a criação de uma

entidade que se unisse em torno de

objetivos comuns para o meio jornal.

Outros setores do mercado de co-

municação, como rádio e TV, por exem-

plo, apesar de serem mídias mais novas

que o jornal já haviam iniciado o movi-

mento associativo, com a criação da

Abert, em 1962.

No final da década de 1970, como

relatado em A força dos jornais, os veí-

culos começaram, com mais naturali-

dade e sem os preconceitos decorren-

tes da intensa concorrência, a trocar

informações a respeito dos aspectos

tecnológicos da atividade.

Essas primeiras conversas ajudaram

a mostrar o quão importante seria unir

o setor, o que ocorreu de forma mais

decisiva em 1978, em Miami, na 34a

Assembleia Geral da Sociedade Intera-

mericana de Imprensa, da qual partici-

param Cláudio Chagas Freitas, da famí-

lia proprietária de O Dia, Jayme e Mau-

rício Sirotsky e Fernando Ernesto Cor-

rêa, do Zero Hora. Eles e outros editores

logo perceberam que, além da questão

da liberdade de imprensa, eram profí-

cuas as trocas de ideias sobre compra

de papel de imprensa, distribuição de

jornais, conquista de novos leitores, mo-

dernização dos parques gráficos, rela-

cionamento com o mercado anuncian-

te, capacitação dos jornalistas etc.

Pelo esforço que fez ao voltar desse

evento para tornar realidade a associa-

ção, Cláudio Chagas Freitas é reconhe-

cido por todos como o “carregador de

piano” que tornou possível o surgimen-

to da ANJ. Ele tinha na época 23 anos e

arregaçou as mangas sem se deixar

contaminar pelas verdadeiras guerras

travadas nas praças entre os veículos. O

trabalho foi iniciado com outros jovens

executivos do meio, como João Roberto

Marinho, então com 26 anos, de O

Globo, e José Antonio do Nascimento

Brito, de 27 anos, do JB. As conversas

evoluíram, o grupo foi ampliado e o

“núcleo duro” do projeto acabou sendo

constituído por representantes de O

Dia, Folha, O Estado de S. Paulo, JB, O

Globo e Zero Hora. A falta de enten-

dimento com João Calmon, dos Diários

Associados, fez com que o grupo ficasse

fora da fundação da entidade, mas

alguns anos depois a questão foi

acertada, pelas mãos de Paulo Cabral

de Araújo.

Para que fosse assegurado o caráter

nacional da entidade, também foram

convidados jornais de outras regiões do

país, como O Povo, de Fortaleza, A

Tarde, de Salvador, e o Jornal de Brasília. 

Hoje, são 140 jornais filiados à enti-

dade, que tem adotado o trabalho dos

comitês temáticos para promover a

troca de experiências sobre práticas de

gestão, ações em prol do aumento da

circulação e valorização da publicidade.

O balanço das atividades dos

últimos anos mostra  a importância do

trabalho realizado:

• Vigilância permanente dos casos

contra a liberdade de imprensa no país,

por meio de manifestações públicas e

ações junto às autoridades, dentro do

Programa de Defesa da Liberdade da

Imprensa, que funciona desde 1997.

Somente em 2008 foram emitidas pela

ANJ 29 notas em reação a arbitrarieda-

des cometidas contra jornais.

Chagas Freitas é 

reconhecido como 

o “carregador de 

piano” que tornou 

possível o 

surgimento da ANJ
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• Organização de viagens técnicas ao

exterior, com o objetivo de conhecer

melhor a realidade da indústria jornalís-

tica em outros países.

• Realização de pesquisas de opinião

e de mercado para dar aos jornais

melhores condições de negociações de

seus espaços publicitários.

• Realização periódica de eventos para

o debate e a disseminação de melhores

práticas da indústria jornalística no

Brasil e no mundo e reflexão sobre os

grandes temas do setor, como os con-

gressos brasileiros de jornais, as confe-

rências legislativas sobre liberdade de

impresa, os congressos do Comitê de

Tecnologia, os seminários de circula-

ção, os encontros regionais sobre liber-

dade e imprensa e os seminários do

Comitê Editorial.

• Atividades do programa Jornal e

Educação, criado na década de 1980,

que estimula e orienta os jornais a

desenvolver projetos de estímulo à

leitura e à formação de cidadania,

especialmente entre alunos do Ensino

Fundamental.

• Criação dos indicadores de gestão,

recursos humanos e circulação, que são

compartilhados com os jornais associa-

dos e proporcionam melhor desempe-

nho empresarial da indústria jornalísti-

ca brasileira.

• Produção e distribuição de cartilhas

de orientação jurídica para os jornais

em períodos eleitorais.

• Divulgação entre os associados dos

relatórios do projeto Moldando o Futu-

ro dos Jornais, da Associação Mundial

de Jornais, que tratam das mais moder-

nas tendências e práticas da indústria

jornalística mundial.

• Atuação permanente nos poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário, por

meio de assessorias especializadas,

com o objetivo de defender os interes-

ses dos jornais brasileiros.

COMITÊ DE RELAÇÕES 

COM O MERCADO

Dedicado mais especificamente às

questões relativas ao mercado publici-

tário, o Comitê de Relações com o

Mercado tem cumprido com a missão

de desenvolver fórmulas inovadoras de

prestação de serviços e de criação de

produtos diferenciados. “O objetivo do

trabalho é valorizar o meio jornal sob

todos os seus aspectos”, salienta Oscar

Mattos, diretor comercial do Infoglobo

e atual diretor do Comitê.

Ele destaca, entre as ações já desen-

volvidas pelo grupo, iniciativas como o

Banho de Jornal e as campanhas publi-

citárias institucionais, que cumprem a

dupla missão de difundir o meio jornal

no mercado e orientar o público interno

a respeito das estratégias para seu

fortalecimento.

O Banho de Jornal, realizado até

2007, era voltado para as áreas de co-

mercialização publicitária dos jornais e

visava reciclar, congregar e desenvolver

as equipes que atuam na área de

comercialização publicitária. Segundo

Mattos, os esforços neste sentido ga-

nharam novas frentes de atuação a par-

tir de 2008, com os investimentos des-

tinados à realização de pesquisas sobre

o meio, importantes para consolidar os

discursos em prol da valorização do jor-

nal para o mercado anunciante.

Ainda no ano passado foi desenvol-

vida, pelo Ipsos Marplan, o estudo

“Quero Comprar 1”, que pesquisou o

comportamento do leitor de jornal.

Uma segunda rodada do estudo focou

os não leitores do meio. “Detectamos

que mesmo as pessoas que habitual-

mente não compram jornal recorrem

ao meio quando querem adquirir algo”,

explica Mattos.

Para comprovar a forte relação esta-

belecida com os leitores, também foi

organizada a pesquisa “A força do meio

jornal”, de caráter qualitativo e que evi-

denciou a importância do segmento

como fonte de formação e de informa-

ção da população. “Sempre defende-

mos esses pontos fortes, mas a pesqui-

sa ajudou a comprovar essa relação de

credibilidade, uma das características

O Comitê de Relações

com o Mercado

valoriza o meio

jornal sob todos os

seus aspectos
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únicas do meio”, enfatiza o executivo.

Este ano, os esforços foram direcio-

nados a um tema que tem permeado as

relações com o mercado anunciante, a

questão do ROI, a possibilidade de men-

surar efetivamente os resultados obti-

dos. O estudo preparado pela Ipsos

Marplan evidencia, entre outros aspec-

tos, que a combinação de jornal com TV

otimiza os resultados obtidos pelas

campanhas.

Os resultados detalhados do estudo

serão apresentados oficialmente ao

mercado no final de setembro, durante

a realização do ENA, Encontro Nacional

de Anunciantes, organizado pela ABA.

Antecipando algumas das constata-

ções, Mattos revela que o estudo com-

prova que a combinação entre os meios

é importante para elevar os índices de

intenção de compra e também incre-

menta os resultados em termos de

branding. “É um dado interessante, até

para ajudar a desmistificar a ideia de

que jornal é forte para vendas e não

ajuda no processo de construção de

marcas”, argumenta.

A partir de uma parceria estabelecida

com a Integration, o Comitê também

deve disponibilizar para os jornais asso-

ciados módulos específicos de treina-

mento, ajudando a força de vendas a

trabalhar melhor.

Neste projeto, Mattos destaca a co-

laboração que a entidade tem tido da

Singular Arquitetura de Mídia e o apoio

do Grupo de Mídia São Paulo.

Ainda em prol da melhora na relação

com o mercado publicitário, o Comitê,

desde 2001, elabora o “Calendário Pro-

mocional da ANJ”, apoiado com a vei-

culação de anúncios que chamam a

atenção para as diversas datas come-

morativas que podem ser empregadas

pelos anunciantes.

Outra iniciativa do Comitê, em pauta

desde 2004, são as discussões em tor-

no da simplificação das tabelas de pre-

ço dos veículos. Foram definidos alguns

padrões comuns aos jornais, sem inter-

ferir nas políticas de preços e negocia-

ções das empresas. Hoje, os novos cri-

térios são recomendados aos associa-

dos. Também recebe atenção especial o

Prêmio ANJ de Criação Publicitária, já

em sua oitava edição, onde a originali-

dade, a criatividade e a adequação da

campanha na utilização do meio jornal

são a tônica. “É uma forma de prestigiar

agências de propaganda, criativos, pro-

fissionais de mídia e os anunciantes”,

afirma Mattos.

Em 2009, mudanças importantes

estão sendo implementadas, como a

premiação por segmentos e não mais

por formatos; a criação de uma catego-

ria para os estudantes, que vão traba-

lhar a partir de um tema elaborado pela

entidade; e o alinhamento com o calen-

dário do Festival de Cannes.

Foi implantado há alguns anos,

ainda, um subcomitê que trabalha espe-

cificamente para desenvolver melhores

práticas para a área de classificados.

Para se ter uma ideia da importância

desses projetos, a Associação Mundial

de Jornais concedeu à ANJ o Prêmio

Mundial de Publicidade em Jornais em

reconhecimento pelo conjunto de

trabalhos realizados para promover,

valorizar e provar a eficácia desse meio

na veiculação de publicidade.

“O Prêmio ANJ de 

Criação Publicitária 

prestigia criativos, 

profissionais de 

mídia e anunciantes”

A COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS
A comemoração dos trinta anos da ANJ, no dia 18 de agosto, teve como

palco Brasília, onde foi realizado o evento para promover o lançamento do

livro A força dos jornais, além de um painel sobre liberdade de expressão e

o futuro do jornalismo e a cerimônia de entrega do Prêmio ANJ de

Liberdade de Imprensa. Uma campanha institucional também marcou a

passagem da data.
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Capa

OO  CCAAMMIINNHHOO  
DDAASS  PPEEDDRRAASS  NNAA  
PPRROOSSPPEECCÇÇÃÃOO  DDEE
NNOOVVOOSS  CCLLIIEENNTTEESS
NNAASS  PPEEQQUUEENNAASS  EE
MMÉÉDDIIAASS  AAGGÊÊNNCCIIAASS

Indicações, abordagens direcionadas e 
participação em concorrências são as 
práticas mais comuns entre as agências 
de publicidade para conseguir novos 
clientes, independente do porte delas. 
Não há quem afirme que o trabalho 
de prospecção seja fácil. Nos últimos 
tempos, então, com o aumento da 
concorrência e da complexidade 
da atividade publicitária, estamos nos 
referindo a uma tarefa que exige cada 
vez mais esforços e investimentos. 
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ntre os profissionais entrevista-

dos pelo CENP em Revista, que

têm em comum o fato de atuar em

operações de médio e pequeno porte,

há consenso que a etapa mais com-

plicada do trabalho é a participação em

concorrências. Reclama-se da falta de

critérios mais transparentes na análise

das propostas e da ausência de remu-

neração, sem contar os casos nos quais

todos ficam com aquela impressão de

que o objetivo do anunciante era mes-

mo captar boas ideias para suas

estratégias de comunicação, e não exa-

tamente escolher a parceira ideal.

Na maioria das agências, até pela

importância que representa para os

seus negócios, a prospecção continua

centralizada nas mãos dos presidentes

das operações, ainda que muitas já

contem com um profissional dedicado

ao assunto. No entanto, o fato de a

atividade ter à frente o proprietário não

significa que a velha máxima dos bons

relacionamentos seja considerada sufi-

ciente para os tempos atuais. Hoje é

igualmente comum, nos mercados que

comportam, existir uma área ou um

profissional responsável por monitorar

oportunidades para novos negócios.

Outro aspecto interessante a ser

destacado é o entendimento, que tem

permeado as boas organizações, sobre

a necessidade de procurar possibilida-

des de crescimento dentro da própria

carteira de clientes. Assim como ocorre

no relacionamento entre marcas e con-

sumidores finais, muitos já aprenderam

que é mais fácil e barato investir nas

empresas que estão na casa, como for-

ma de elevar o faturamento, do que de-

mandar esforços para atrair novas

contas.

Muitas das melhorias que vêm sen-

do demandadas na prospecção, parti-

cularmente no caso das concorrências,

podem ser alcançadas se for seguido o

Guia da Melhor Prática para Seleção de

Agências de Propaganda, organizado por

ABA e Fenapro justamente para esta-

belecer diretrizes comuns para a busca,

EE
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seleção e gestão do relacionamento

entre clientes e agências.

Uma das premissas sustentadas no

documento (que pode ser acessado, na

íntegra, nos sites das entidades) é que

relacionamentos de longo prazo benefi-

ciam a saúde da marca e, portanto, to-

dos os esforços possíveis devem ser

empreendidos neste sentido.

Tomada a decisão de troca de agên-

cia, é importante obter consenso dentro

da organização e, mais do que isso,

assegurar que todos os envolvidos com

a gestão da marca tenham condições

de participar do processo. Uma forma

de evitar, no dia a dia, os movimentos

de “resistência”, informações desen-

contradas etc.

É importante também atentar para a

necessidade de envolver a área jurídica no

início do processo, uma vez que um dos

desgastes mais frequentes ocorre jus-

tamente quando essa área entra apenas

no final da negociação, deixando de

considerar os aspectos discutidos antes.

É recomendado ainda que a empre-

sa consulte órgãos de classe pertinen-

tes e que, no caso de concorrência, se-

jam estabelecidos fees apropriados para

compensar os eventuais custos da

agência na elaboração da proposta e

para assegurar uma abordagem profis-

sional para ambas as partes. É enfatiza-

do, também, que nem sempre existe a

necessidade da concorrência, uma vez

que é possível recorrer, com sucesso, a

workshops de análise comum de pro-

blemas e abordagens e a projetos

experimentais específicos.

“Não concordamos em participar de concorrências que não 
tenham regras muito claras ou que estabeleçam condições de

remuneração ou posturas que estimulem práticas não 
recomendadas para a nossa atividade”

Severino Queiroz Filho, da Ampla

[ ]
A seguir, trazemos os depoimentos de profissionais de agências revelando

as práticas adotadas em sua operação para a área de prospecção, além de

refletirem sobre as melhorias que ainda são desejadas nesta frente.

Atenção às etapas que recomenda-se 

ao anunciante cumprir para otimizar 

o processo. As dicas são do Guia da

Aba e Fenapro:

1. Organize todas as informações
necessárias.

2. Pense sobre as respostas e prepare
um briefing adequado.

3. Considere o tempo necessário para
responder ao briefing.

4. Convide até três agências para a
concorrência (quatro se a agência
atual estiver incluída).

5. Forneça dados-base de mercado,
sua interpretação e esclarecimento.

6. Ajude o processo oferecendo 
alguma contribuição financeira.

7. Entenda os papéis de todos os 
envolvidos em ambos os lados e
estabeleça um sistema de avaliação
objetivo.

8. Insista em cumprir procedimentos
comerciais necessários antes de
fazer a nomeação final (os sites da
ABA e da Fenapro dispõem de
materiais sobre o assunto).

9. Decida-se sobre a vencedora e 
informe rápida e honestamente
(recomenda-se o prazo de uma
semana após as apresentações).

Fonte: Guia ABA/Fenapro 
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Na Ampla, a prospecção é um exercício permanente e

abrangente. É um desafio de todos nós, mas, prioritariamente,

é responsabilidade da diretoria. É como naquela máxima do

futebol: cobrar um pênalti é tão fundamental que quem deve

bater é o presidente.

No entanto, este trabalho é cada vez mais planejado e bas-

tante focado na procura por clientes que têm as características

que julgamos mais adequadas à expertise e à

cultura da agência e que revelem potencial e

perfil para desenvolvermos um trabalho

criativo numa relação mais permanente.

É no atendimento, além da diretoria, que

reside o trabalho mais constante de análise

do mercado e de captação de informações

sobre prospects e oportunidades de novos

negócios. O que não quer dizer que não haja

na criação e, principalmente, na mídia, que

tem uma rede de relacionamentos impor-

tantes, um esforço de prospecção ou uma

ação de suporte ao que é feito e coordenado

diretamente por mim e pelo vice-presidente

executivo da agência.

Na prática, cada caso é um caso, mas, na maior parte das

vezes, o que tem acontecido na chegada de novos clientes é a

abordagem direcionada e a participação em concorrências, em

geral a convite das empresas. Corremos atrás do prospect que

nos interessa e que tem a ver com o nosso negócio, mas é uma

via de mão dupla, e a Ampla também participa da seleção que o

prospect define. Neste caso, porém, com ressalvas.

Não somos, obviamente, contra as concorrências, mas

também neste item procuramos ser seletivos. Nossa política é a

de manter os nossos critérios de prospecção e de analisar

cuidadosamente todo o processo para a escolha da agência,

pois não concordamos em participar de concorrências que não

tenham regras muito claras ou que estabeleçam condições de

remuneração ou posturas que estimulem práticas não recomen-

dadas para a nossa atividade.

Para avaliar as oportunidades, estamos sempre monitorando

o mercado e mantendo atualizado nosso banco de informações,

buscando encontrar boas possibilidades de

negócios. Muitas vezes esta prospecção não

é apenas para procurar um “novo” cliente,

mas identificar novas soluções, ferramentas

ou meios para incentivar a construção de

marca ou o esforço de vendas dos clientes

atuais ou prospects.

Com relação às etapas mais complicadas

no trabalho de prospecção de anunciantes,

acredito que há muitas variações nesta

análise, dependendo da complexidade do

projeto. Há desafios a serem traduzidos e

vencidos por causa do porte e da área de

atuação do prospect, da sua estrutura de

análise e de decisão, da sua capacidade de estabelecer com

clareza os  objetivos, a verba e os problemas a serem resolvidos.

Há, ainda, muita complicação, dependendo das regras do

próprio processo de concorrência. Nunca, porém, a agência

encontrará facilidade, principalmente quando o prospect é um

“objeto de desejo” de nove entre dez agências do mercado. Seja

qual for o mercado, muda apenas a escala do problema e o

“O mais eficiente instrumento de sedução ainda 
são as boas campanhas em qualquer meio, para que 

os prospects possam se sentir atraídos 
pelo trabalho da agência”

Antônio D’Alessandro, da DCS

[ ]

Severino Queiroz Filho

Presidente

Ampla – Recife
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alternativas, ferramentas e tecnologia para

trabalhar a comunicação em suas múltiplas

e diversificadas formas e disciplinas. Não é

mais uma questão de estabelecer apenas

uma teia de bons relacionamentos, embora,

é claro, isto seja sempre um patrimônio

valioso. Não é mais, apenas, ser criativo. Isto é pré-requisito

essencial. A criatividade não está mais unicamente na

linguagem e nas formas da publicidade. Está em todas as fases

do processo de planejamento, criação, atendimento e operação

com foco em inovação, informação e, sobretudo, em resultados.

A comunicação é integrada, não é mais publicidade ou

marketing promocional, ou isto e aquilo. É total. E isto é mais

caro. Custa tempo, talento e dinheiro. E a competição

aumentou. Haja esforço, mas vale a pena!

“Na maioria das vezes, a concorrência 
é conduzida por jovens recém-saídos 

das faculdades, sem preparo 
e sem capacidade de discernimento”

Hiram Silva Souza, da Exclam

[ ]

Antônio D’Alessandro

Presidente

DCS – Porto Alegre

Na DCS a prospecção é comandada diretamente por

mim, mas contamos com toda a equipe de diretores focados

neste objetivo. Novos negócios são uma obsessão e um

compromisso de todos. Até por isso, não acreditamos na

eficácia de um profissional dedicado full time a esta atividade.

Os clientes querem conversar diretamente com os diretores top

da agência. 

No dia a dia, acredito que já se pensou em tudo em matéria

de novos negócios, mas o mais eficiente instrumento de

sedução ainda são boas campanhas em qualquer meio, para que

os prospects possam se sentir atraídos pelo trabalho da agência. 

Com relação ao monitoramento do mercado local para

porte dos competidores, bem como a sofis-

ticação do ambiente e do processo. 

Infelizmente, já vivenciamos processos

de seleção considerados injustos ou antiéti-

cos. Há casos e experiências muito nega-

tivas. Mas é importante considerarmos que

esses episódios, que estão se tornando mais raros, acontecem

tanto por falta de profissionalismo e de ética pelo lado do

cliente/prospect, como, lamentavelmente, também por falta de

maturidade e de profissionalismo das agências. E, por que não

dizer, por falta de maior espírito associativo e de uma

consciência do valor e da necessidade de se manter a união e a

mobilização em torno de posturas éticas e de fortalecimento da

nossa atividade, como têm estimulado a Abap, o Sinapro e o

próprio CENP, num esforço que só merece elogios.

Mas, sem dúvida, o mercado como um todo está mais

consciente e atuando com profissionalismo muito maior. Da

mesma maneira, individualmente, temos exemplos significati-

vos e até pedagógicos de agências e de publicitários que

contribuem com atitudes e comportamentos que fortalecem a

gestão ética do negócio da publicidade e a saudável competição.

É indispensável respeitar e estimular as boas práticas que

favorecem a valorização da nossa atividade. Mas isto é um

processo lento, que passa pelo amadurecimento do mercado

como um todo e pelo desenvolvimento das entidades que

representam este diversificado e complexo ambiente

publicitário. 

Vale lembrar que hoje a prospecção é muito mais um

exercício de planejamento e de posicionamento da agência. É

cada dia mais intenso um processo de analisar o ambiente,

definir o foco, desenvolver possibilidades de solução, buscar

diferenciação competitiva e oferecer ao mercado novas
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de palestras em faculdades, associações

comerciais etc.

Temos um profissional da área de planeja-

mento que se dedica a esta tarefa priori-

tariamente, organizando as apresentações,

colocando o produto ou serviço do prospect

na apresentação, dados de mercado, pes-

quisas de que dispomos etc.

As indicações funcionam na atração de novos clientes, mas,

quando se fala em prospecção, a questão das concorrências

merece um capítulo especial. Há um flagrante despreparo por

parte dos anunciantes quanto ao formato dos processos desse

tipo. Na maioria das vezes, a concorrência vira uma forma de

conseguir boas ideias de graça. Salvo nos casos em que o pros-

pect tem alguma noção dos custos e das responsabilidades, no

qual tem uma empresa ou grupo profissional conduzindo o

processo.

Mas, na maioria das vezes, a concorrência é conduzida por

jovens recém-saídos das faculdades, sem preparo e sem capaci-

dade de discernimento, e esperam que a concorrência lhes ajude

a formatar um briefing competente. Nós fazemos uma criteriosa

análise antes de entrar em concorrência: qual é a empresa, quais

profissionais estarão envolvidos no processo, as informações

disponíveis etc. A concorrência seria a melhor forma, se o

formato fosse minimamente profissional.

Na Exclam fazemos um acompanhamento do mercado e das

contas que interessam. Analisamos o segmento que não temos

na casa. Desses, quais os mais profissionalizados, quais

entendem a comunicação como um investimento, e não um

gasto. Quais as perspectivas de crescimento deste prospect,

tentando montar uma apresentação que o encante. E para isso

precisamos falar de mercado, distribuição, treinamento,

“Toda agência deve preocupar-se 
em conquistar contas, mas também 
deve preocupar-se em mantê-las. 

Isso é dogma para nós”
Oswaldo Mendes, da Mendes Publicidade

[ ]

identificar possíveis prospects, temos

algumas limitações, uma vez que a carteira

de clientes da DCS é bastante equilibrada

em todos os setores da economia. Poucos

segmentos não são representados pelos

nossos clientes. 

A meu ver, a etapa mais complicada do

trabalho de prospecção é quando o critério de avaliação leva em

conta preponderantemente a proposta de remuneração. 

Felizmente, o mercado do Rio Grande do Sul e de Santa

Catarina, onde a DCS atua, é bastante profissional, do ponto de

vista de clientes e agências, sobrando pouquíssimo espaço para

processos de seleção antiéticos ou injustos.

De um modo geral, contudo, não há dúvida de que os

anunciantes estão muito mais evoluídos na questão de escolha

de agências, sabendo bem o que esperam de serviços e

estabelecendo um vínculo mais profissional. O informalismo

cedeu espaço para o comprometimento de agência e cliente na

busca de resultados. 

A maior parte das prospecções acontece hoje pelo sistema

de concorrência, o que demanda investimentos altíssimos em

pesquisa, análise do setor, time sheet da equipe etc. Nas lici-

tações públicas, o envolvimento é semelhante. Antes se con-

quistava contas no fio do bigode; hoje, só superando os

concorrentes.

A prospecção na Exclam acontece de diversas formas,

via indicação de clientes, amigos, veículos e fornecedores, além

Hiram Silva Souza

Presidente

Exclam – Curitiba
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logística etc. Enfim, o approach é um pouco mais que

propaganda.

Mas todas as etapas de prospecção são complicadas,

justamente porque requerem um estudo do prospect, do mer-

cado dele, da força de vendas, da distribuição. Enfim, que

entendimento temos do negócio dele? Foi há muito o tempo em

que um bom pacote de revistas e preços em TV resolviam uma

prospecção. Você tem que ir lá e falar com coerência do negócio

dele. Então, você vai ter a atenção que precisa.

Quem perde num processo de seleção sempre acha que ele

foi injusto. Mas o que mais incomoda é a forma pouco

profissional com que a maioria das concorrências é conduzida.

Existe uma brutal falta de conhecimento por parte do prospect

sobre os custos de uma concorrência, “quem” convidar, que

informação vai ser distribuída. Como diz um velho amigo meu:

“Concorrência amadora é como corrida de aleijado no programa

do Chacrinha”. Perdoem-me o politicamente incorreto, mas é a

pura verdade.

E nos últimos anos têm ocorrido mudanças significativas no

mercado, mas para pior. Este é um assunto bastante polêmico,

e o tenho debatido com muita frequência. Não entendo como a

diretoria da maioria das empresas leva um tempo enorme

discutindo a compra de uma máquina que custa “X” e,

invariavelmente, deixa na mão de pessoas com pouco ou

nenhum conhecimento técnico a administração da verba que é

– via de regra – muitas vezes maior que o custo da máquina de

que falamos. Parece que o dinheiro “gasto” em propaganda tem

outro custo, é mais barato, fica fácil jogar no ralo. Aliás, fica

difícil mostrar que foi jogado no ralo, talvez seja por isso. Estou

cansado de ver sobrinhos, filhos, cunhadas, irmãos que não

deram para a “coisa” ser colocados no marketing, como se

aquela área fosse a lixeira da empresa. Na realidade, no Brasil, a

propaganda veio antes do marketing e durante muito tempo

assumiu – erroneamente – essa função. Nesta teoria, a

propaganda organizada começou com as multinacionais, que

tinham suas sedes em outros países onde se discutia o

marketing propriamente dito. As políticas chegavam prontas e

as campanhas eram feitas no Brasil, e daí achou-se que isso era

marketing. Enfim, é a minha explicação para essa confusão

brasileira.

Não concordo que as relações eram mais informais no pas-

sado. Eram mais diretas. A Exclam atendeu durante 27 anos a

conta da Volvo do Brasil e durante muito tempo as discussões

eram com a diretoria. À medida que a empresa foi crescendo, a

comunicação se distanciou do coração da companhia, dos ob-

jetivos efetivos, do longo prazo, do compromisso com a marca.

Estou falando do período em que a Exclam atendeu à conta.

Ao meu ver, antigamente a relação cliente versus agência

tinha mais cumplicidade, seriedade, trabalho, e menos show.

Isso parece papo de velho e saudosista, mas na realidade é uma

constatação da superficialidade com que o negócio da

comunicação vem sendo tratado.

A Mendes é uma agência de porte grande regional-

mente; seria de porte médio no mercado paulista. Não temos,

nunca tivemos, um profissional voltado para a prospecção de

clientes. Esse trabalho é desenvolvido pelos próprios sócio-

-diretores sem observar uma sistematização ou rotina.

Oswaldo Mendes

Presidente

Mendes Publicidade – Belém
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Uma agência com a nossa história, 48 anos de existência,

mais de seiscentos prêmios nacionais e internacionais, é sem-

pre muito visitada por prospects, convidada para concorrências e

até recomendada por pessoas e empresas que a conhecem,

desde clientes e ex-clientes até empresários com os quais não

temos maior vínculo comercial, mas gostam do nosso trabalho.

Quando se fala em concorrências, a gente lembra quantas já

foram contestadas, não só na região, mas em todo o Brasil.

Quantas foram anuladas. Mas é um grão de areia, e não é por

causa delas que vamos deixar de concorrer e perder a fé no

mercado.

Naturalmente, monitoramos o mercado e vamos atrás das

novas empresas em vias de iniciar sua operação no nosso

território.

No passado, as relações entre anunciantes e agências eram

mais simples, mais informais, principalmente num mercado

como o nosso.

Mas nem por isso aumentaram para nós, da Mendes, nem

os esforços nem os investimentos para prospectar clientes,

considerando a maneira como conduzimos essa tarefa.

Toda agência deve preocupar-se em conquistar contas, mas

também deve preocupar-se em mantê-las. Isto é dogma para

nós. A Mendes foi a única do Norte a conquistar, em 2005, o

Prêmio Aliança, da ABA, por ter, em sua carteira, clientes que

vêm sendo atendidos há mais de trinta anos: Unama/Uni-

versidade da Amazônia, Importadora (revenda GM), Higson &

Co. (Pará) Ltd. (representação e distribuição de produtos de

consumo popular) e Falesi & Cia. (estética e cosméticos). E

temos também outro dado: 21 dos 45 clientes da Mendes são

atendidos pela agência desde que eles foram fundados ou desde

quando começaram a anunciar; e doze clientes têm quinze ou

mais anos de casa. E cinco contas atuais da nossa carteira são

de ex-clientes que voltaram para a casa. Cliente satisfeito não

troca de agência!

Na Única Comunicação procuramos, antes de mais

nada, planejar e, acima de tudo, focar. Localizamos a empresa

com perfil adequado a este foco e começamos a pesquisar para

entender o negócio do futuro cliente (temos sempre que pensar

assim), suas necessidades, a qualificação do prospect, seus

pontos positivos e negativos, além de suas carências.

Então, nosso primeiro passo deve ser sempre ter objetivos

“Não entendo por que determinados 
clientes da área privada necessitam fazer 
concorrências, com investimentos que não 

justificam este processo”
Renato Tourinho, da Única Comunicação

[ ]

Renato Tourinho

Diretor de Atendimento

Única Comunicação – Salvador
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esses investimentos?

A atividade de prospecção exige cada dia mais esforço, pois

os clientes querem todas as informações sobre o seu negócio e

elas estão cada dia mais caras. Mas esses investimentos fazem

parte do nosso negócio.

Diante da fase atual em que os anunciantes tradicionais

questionam muito a forma de remuneração do modelo brasileiro

de agência, basicamente por meio de custos internos, horários

sobre custos de terceiros e receita de mídia, a DMW Propaganda

tem priorizado a prospecção de novos anunciantes que exigem

trabalhos de alto nível e sabem que precisam remunerar bem a

agência para obter eficiência na sua comunicação, haja visto que

os grandes anunciantes estão surgindo fora dos principais eixos. 

A Friboi é um bom exemplo desta nova geração de clientes.

Trata-se de empresa genuinamente goiana

e, atualmente, é o maior frigorífico do

mundo, além de ter ainda as marcas Sabão

Minuano e Sabonetes Albany.

Em função do porte de uma agência

média, na DMW essa tarefa de prospecção é

executada exclusivamente pelo gestor da

agência.

Na prática, o que mais tem funcionado

tem sido indicação e a abordagem. Normal-

mente a DMW não participa de concorrên-

cia por não acreditar na lisura da maioria

dos processos. Sempre que consultados,

condicionamos a participação à contraparti-

bem desenhados e apresentar já na visita uma visão diferen-

ciada da concorrência.

No mercado da Bahia, quem faz prospecção são os diretores

e donos de agências e normalmente são profissionais da área de

atendimento por ter maior relacionamento com o mercado.

Indicação, concorrência, abordagem direcionada etc. são os

pilares da prospecção, e todos têm seu papel. Mas, se tivesse

que optar, diria que a indicação tem sempre um volume maior,

principalmente quando se trata de uma agência que se destaca

por um perfil criativo diferenciado, como é o caso da nossa.

Com relação ao monitoramento, atuamos de forma

segmentada nos setores que mais anunciam, como imobiliário,

varejo e governo. Priorizamos essas áreas porque, com exceção

de governo, é maior a possibilidade de êxito, por causa da

quantidade e dos investimentos.

As etapas mais complicadas no trabalho de prospecção é

descobrir a realidade atual do prospectado, saber suas

necessidades, diagnosticar como avalia a parceria com uma

agência e, acima de tudo, suas referências pessoais e objetivos

profissionais.

Nesta atividade, alguns processos fogem

à medição profissional, eficiência e

pertinência e, muitas vezes, a escolha se dá

a partir do relacionamento pessoal. Nestes

casos, a gente só lamenta, mas entende que

isto passa a ser questão de tempo.

Analisando as mudanças que têm

ocorrido, não entendo por que determina-

dos clientes da área privada necessitam

fazer concorrências, com investimentos que

não justificam este processo. Se têm o po-

der de escolher a partir da análise dos

portfólios, por que requerer das agências

“Condicionamos a participação em concorrências à contrapartida 
de remuneração por despesas de planejamento, criação etc. 

Se não existe almoço efetivamente grátis no mercado, 
imagine se deveria existir propaganda gratuita”

Wilson Rodrigues de Souza, da DMW Propaganda

[ ]

Wilson Rodrigues de Souza

Diretor executivo

DMW Propaganda – Goiânia
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da de remuneração por despesas de planejamento, criação etc.

Se não existe almoço efetivamente grátis no mercado, imagine

se deveria existir propaganda gratuita.

Como a economia goiana e do Centro-Oeste vem passando

por constantes transformações, temos monitorado as ativida-

des. O crescimento econômico gerado pelo agronegócio e pelo

processo de industrialização vem criando novas oportunidades.

No momento, estamos vivendo o ápice dos mercados da

construção civil e automobilístico, e a DMW está bem inserida

nesses mercados com bons anunciantes. Outro segmento que

começa a despontar no nosso mercado é o de TI, gestão e

telemetria via satélite, no qual  também já estamos presentes.

Considero que o primeiro momento em geral é o mais

complicado no processo de prospecção, uma vez que implica a

abordagem e a tentativa de identificar sinergia entre a agência e

o anunciante. Penso que uma parceria bem-sucedida envolve,

além de aspectos éticos, questões culturais.   

Recentemente retornou à nossa carteira um anunciante que

foi cliente da agência durante doze anos, desde a sua fundação.

De repente, a relação ficou muito tensa

depois da entrada de uma nova diretora

comercial. A saída encontrada pela agência

foi abrir mão da conta. Após quase dois

anos e inúmeras tentativas com outras

agências e, inclusive, depois de fazer

concorrência, fomos procurados pela

mesma diretora numa tentativa de

retomada. O retorno foi possível depois que

o presidente da empresa foi sincero e

admitiu que o rompimento, influenciado

por promessas de agências concorrentes,

foi um erro e que após a saída DMW nenhu-

ma outra agência conseguiu atender com

trabalhos de alto nível. 

Hoje, o mercado está mais concorrido e exige das empresas

maior grau de profissionalismo. Sem uma gestão profissional e

uma comunicação eficiente, que valorize a marca, fica mais

complicado para qualquer organização conquistar e fidelizar seu

consumidor.

Devido a todas as transformações geradas pela globalização,

os esforços e os investimentos são bem maiores. Os novos

hábitos de consumo dos meios pela população, as novas mídias

e a revolução tecnológica vêm exigindo cada vez mais

qualificação e investimentos em pesquisas e planejamento para

uma agência ser bem-sucedida numa prospecção. 

Na Cannes, a atividade de prospecção é centralizada na

diretoria, que alinha com os executivos de conta as diretrizes

para esta prospecção. O foco leva em conta

a área de atuação do prospect, para evitar

conflito de contas já atendidas; demandas

por volume de investimento, jobs e o

monitoramento de segmentos econômicos;

abertura de empresas, fusões, associações,

crescimento de certos players e nichos de

oportunidade que se abrem. No caso do

setor público, onde também atuamos, a

prospecção ocorre via licitações, tomadas

de preço e cartas-convite, monitorados por

serviço especializado.

E procuramos também criar oportuni-

dades de novos negócios dentro dos nossos

“O mais complicado é quando existem prospects
que desejam, sem critérios, realizar ou pedir campanhas

especulativamente, com exigências que afrontam 
a ética do nosso negócio”

Zander Campos da Silva Jr., da Cannes Publicidade

[ ]

Zander Campos da Silva Jr.

Diretor de Operações

Cannes Publicidade – Goiânia
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próprios clientes. É onde surgem as

verbas cooperadas com fabricantes,

eventos (setor para o qual estamos

ampliando nosso rol de atuação, e que

vai bem), promoções pontuais etc.

No dia a dia, a direção de opera-

ções centraliza o processo de pros-

pecção na matriz, em Goiânia. Ela

atua, além de operações, no plane-

jamento, com o suporte dos diretores

executivos regionais, centralizados em Belo Horizonte e Brasília.

Diariamente, os atendimentos, em seus relatórios de rotina,

indicam visitas e oportunidades detectadas.

Indicação, concorrência, abordagem direcionada etc., todos

funcionam, cada um no seu gênero. A indicação abrevia as eta-

pas, abre portas; a concorrência envolve mais tempo, estudo,

análise. A abordagem direcionada é a que mais ocorre, com farta

utilização de nossas ferramentas para este fim.

Temos um “serviço de inteligência” precioso, que ajuda mui-

to a identificar oportunidades ou status de troca de contratos,

abertura do prospect, ou até convite para o processo de

avaliação.

O mais complicado é quando existem prospects que desejam,

sem critérios, realizar ou pedir campanhas especulativamente,

com exigências que afrontam a ética do nosso negócio. Em

mercados pequenos, do interior, a maioria das agências tem

pouca ou nenhuma visão de negócio no longo prazo; falta visão

de empreendedores e empresários. Abrem mão com facilidade

de seus custos internos diretos,

honorários etc.

E, ao perceber isto, certos anun-

ciantes abraçam a chance de contratar

agências em condições antieconômi-

cas e sem viabilidade de sustentação.

E nunca mais querem pagar o que é

justo e certo.

Um sem-número de vezes já viven-

ciamos processos de seleção conside-

rados injustos e/ou antiéticos, tanto na iniciativa privada como

em licitações públicas. Afinal, a Cannes tem quase 53 anos de

janela. Quantas agências no Brasil, hoje, têm este tempo de

estrada? Conte nos dedos. E com um detalhe: estamos em

regiões de verbas limitadas, pequenas, orçamentos sempre

apertados.

Atualmente, com este maior acesso à informação e pulveri-

zação do conhecimento na área, as apresentações ficaram

“comoditizadas”. É necessário gerar mais valor agregado. No

passado, só as agências faziam tudo. Abriram-se espaços, e

hoje, eventos, internet, gráfica e outros temas, em muitos

anunciantes, não são tratados só com a agência. E, com os

recursos disponíveis, quem não gera upgrade nas prospecções,

fica para trás. Então, como aumentou muito o leque de

concorrentes, o custo disto subiu muito: é um demo de filme,

viagem, uma produção de foto, ampliações de layouts,

levantamento de campo, às vezes com pequenas en-

quetes/pesquisas. E por aí vai. 

DICAS IMPORTANTES
Um resumo das observações dos entrevistados
para esta matéria

PARA O ANUNCIANTE:

• Prepare um briefing bem completo.

• Convide três ou quatro agências para a concorrência. 

• Remunere-as pelo trabalho.

• Estaleça previamente um sistema de avaliação objetivo

das propostas.

PARA A AGÊNCIA:

• Trabalho de prospecção deve ser responsabilidade do

primeiríssimo escalão da agência e deve respeitar o seu

foco de trabalho. 

• Estimular boas práticas valoriza a atividade publicitária.

Lembre-se: em muitos casos, uma concorrência é uma

boa forma de o anunciante arranjar boas ideias grátis. 

• Fique atento às oportunidades dentro dos 

próprios clientes, com verbas cooperadas, eventos,

promoções etc.
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Economia

UUMMAA  CCRRIISSEE
CCOOMM  FFIINNAALL  FFEELLIIZZ

Certamente não foi coincidência que, 

num intervalo de poucos dias, tenha 

sido anunciada a evolução de 1,9% do PIB 

no segundo trimestre – pondo fim 

tecnicamente à recessão aberta pela crise 

financeira internacional – e que as cotas 

do Projeto Futebol Global 2010, 

provavelmente o maior pacote de 

patrocínio da mídia brasileira, tenham 

sido renovadas em menos de um dia. 

Notícias positivas sobre a economia e 

a publicidade em especial têm sido

frequentes, como que antecipando a

retomada do crescimento, confirmando 

a percepção geral de que o Brasil passou

de forma comparativamente tranquila 

pela crise e prenunciando para os

próximos meses um período de

crescimento acelerado. 

Para confirmar esta impressão,

o CENP em Revista pediu a

algumas das principais

entidades representativas do

setor um breve depoimento

sobre as perspectivas para o

mercado publicitário no segundo

semestre de 2009 e no primeiro

de 2010. Para quase todos eles,

as perspectivas para o futuro

próximo não poderiam ser mais

animadoras. Confira!
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Nossa visão é que em 2009 o mercado vai crescer nomi-

nalmente 7%. Descontada a inflação, vai dar um crescimento

real de praticamente 3%. É um bom índice, considerando a

crise mundial. 

O Brasil passou muito melhor por esta crise graças à força

do nosso mercado interno. Destaco como maiores anuncian-

tes os segmentos de varejo, automotivo, higiene/beleza e cos-

mética, bebidas, telecomunicações, alimentos e financeiro. Foi

um ano mais difícil, mas as agências conseguiram com muita

criatividade e integração de todas as plataformas de mídia –

TV, revistas, jornais, revistas , internet e muitas ações de expe-

riência – fazer mais com menos, mantendo a conexão das

marcas com seus consumidores. Claro que tivemos neste ano

um tom mais varejista e promocional, visando alavancar as

vendas. As medidas de isenção do IPI nos segmentos de auto-

móveis e linha branca ajudaram muito na reação do mercado.

Para 2010, ano de Copa e eleições, estamos mais otimistas,

prevendo um crescimento maior, de no mínimo 10% reais.

Será um ano positivo, no qual poderemos resgatar o papel da

propaganda mais focado no trabalho de construção de marca. 

LUIZ LARA

PRESIDENTE DA ABAP

( )As medidas de isenção do IPI 

nos segmentos de automóveis e linha branca 

ajudaram muito na reação do mercado

O que vimos desde o começo da crise financeira internacio-

nal confirma duas percepções: a importância da publicidade e

a concentração dos investimentos em veículos de massa. O

anunciante não para de anunciar e eles preferem meios de

massa em horas de crise. 

A crise econômica deflagrada em outubro de 2008 fez com

que todos acionassem os freios e aguardassem para entender

qual a melhor forma de seguir adiante. A publicidade, assim

como muitos setores, sofreu os efeitos dessa desaceleração,

crescendo apenas 1% até junho. Já o segundo semestre,

O ano de 2008 foi histórico para a indústria da comunica-

ção no Brasil, com forte crescimento no investimento publi-

citário, superando a já boa performance de anos anteriores.

No final de 2008 veio a crise, mas, apesar de todos esperarem

um ano trágico, os meios atravessaram bem o primeiro

semestre de 2009, concluído com um crescimento das verbas

de 6% no rádio e de 4% na TV, enquanto o investimento como

um todo cresceu 1%. Em épocas de crise, comprovou-se, mais

uma vez, que há de fato uma corrida dos anunciantes para os

meios eletrônicos tradicionais. A TV inclusive elevou sua

participação no bolo publicitário, segundo o Projeto Inter-

-Meios. Estimamos que a TV deva encerrar o ano com um

crescimento entre 6% e 7%, melhor até do que no ano

anterior. No rádio, a perspectiva é de crescimento de 8%,

bastante razoável nesta conjuntura.

Para 2010, esperamos voltar a crescer nos níveis de 2008,

graças a uma retomada geral da economia, que já está sendo

observada. As perspectivas para este segundo semestre e para

2010 são, portanto, bastante positivas. Por força da legislação

eleitoral, haverá concentração de investimentos de órgãos

públicos em publicidade no primeiro semestre, o que pode

levar a um crescimento no período até maior do que no

segundo semestre.

DANIEL SLAVIERO

PRESIDENTE DA ABERT

ALEXANDRE ANNENBERG

PRESIDENTE DA ABTA
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Prevejo um futuro mais promissor para o mercado de

publicidade neste semestre e também para o próximo ano. 

Apesar do susto pelo qual passou o mundo, nossa econo-

mia dá sinais de recuperação, o que nos faz acreditar em uma

elevação nos investimentos em publicidade já a partir de se-

tembro. Com a proximidade do melhor período do ano para a

felizmente, mostra sinais

de reação e apresenta sig-

nificativa melhora em rela-

ção aos meses anteriores.

Os investimentos em pu-

blicidade devem aumentar

no período, pois muitos

segmentos superaram as

expectativas e atingiram

resultados interessantes.

Para 2010, há um grande

otimismo devido a aconte-

cimentos importantes,

como a Copa do Mundo e as eleições.

Nesse contexto, a TV por assinatura não só representou

uma exceção ao quadro mencionado, como continua sendo

uma excelente opção por atingir consumidores com perfis

cada vez mais específicos e possibilitar uma relação menos

generalista com o telespectador. Em 2008, o volume de inser-

ções publicitárias no meio registrou alta de 7% comparado a

2007. A tendência de crescimento se mantém em 2009,

impulsionada pelo aumento do número de assinantes e pelos

diferenciais da TV paga, principalmente a segmentação. A

expectativa é de que o meio chegue a 7 milhões de domicílios

até o final do ano, o que significa cerca de 30 milhões de

telespectadores. A oferta de diversos novos serviços e pacotes

a preços mais acessíveis são a garantia desse significativo

crescimento.

indústria e o comércio, os

anunciantes irão tentar re-

cuperar as oportunidades

de divulgação, o que levará

a economia a um ciclo vir-

tuoso de retomada. Nossa

perspectiva é que o ano de

2010, com todas as ativida-

des que apresentará (Copa

do Mundo, eleições e ou-

tros eventos pontuais), ofe-

recerá excelentes oportuni-

dades para todas as mídias.

Em nosso segmento, estamos otimistas. Espera-se um

crescimento do PIB por volta de 4%. Na última reunião

realizada pelo Projeto Inter-Meios, a previsão de crescimento

dos principais veículos para este ano manteve-se também

nesse patamar. A inflação continua sob controle e as

exportações vêm melhorando, o que sustenta nossa previsão

de um ciclo virtuoso de recuperação para 2010. Com um

poder de reabilitação incrível, estimamos um crescimento

para o meio outdoor de cerca de 8% em 2009, superando em

muito as previsões pessimistas.

Pesquisas anteriores já mostravam o outdoor como meio

de relevante contribuição para o mercado publicitário, colo-

cando o Brasil na 13a posição mundial em investimentos nessa

mídia. Aqui no Brasil, um relatório divulgado recentemente

pela Secom apresentou os investimentos realizados em

publicidade em 2008 pelo governo federal. O maior cresci-

mento apontado, 49%, foi apresentado pela mídia outdoor,

chegando a R$ 5 milhões e provando a importância que assu-

me no planejamento de campanhas que exigem cobertura na-

cional e alto impacto junto à população. Esse crescimento sus-

tentado deve seguir como tendência por todo o próximo ano.

Os resultados são, em grande parte, frutos de nossos

esforços junto a prefeituras, colaborando e discutindo novas

leis para a exibição de peças. Contabilizamos dezenas de cida-

des onde as novas regras estabelecidas foram debatidas e

RAUL NOGUEIRA FILHO

PRESIDENTE DA CENTRAL DE OUTDOOR



aprovadas em discussões harmônicas e democráticas com o

poder público, caso de Salvador, Recife, Curitiba, Vitória, Mogi

das Cruzes. E esse trabalho vai continuar a todo vapor em

2010, com todo nosso empenho e determinação.

Apesar dos efeitos da crise financeira e de confiança que o

Brasil enfrentou, estamos entusiasmados pelos números

apresentados pela nossa atividade, um desempenho invejável

que nos permite projetar um crescimento constante da ativi-

dade. Para o próximo ano, nossa ideia é que o crescimento de

8% se mantenha de forma sustentada. Mas, se crescermos

mais, não seremos surpreendidos. Comemoraremos!

O segundo semestre desse ano não será nem melhor nem

pior que o primeiro em termos de investimentos em

publicidade. Parafraseando uma expressão muita usada em

Bolsa de Valores, o mercado “andará de lado”.

Mesmo com a retomada do movimento econômico em

diversos setores que estavam sofrendo mais, não haverá tempo

hábil para grandes reações, seja das empresas que estavam

sem caixa para isso, seja daquelas que estão enviando recursos

para suas matrizes, de forma a compensar operações com

maiores problemas ao redor do mundo.

Com menor pressão na mídia por parte de um número ra-

zoável de anunciantes em algumas categorias, os competidores

não se sentem motivados a realizar maiores investimentos. 

O que foi muito importante para a estabilidade da nossa

indústria de mídia, que não sofreu perdas significativas no

primeiro semestre, foram as verbas dos governos federal e de

São Paulo, que têm investido valores bastante expressivos. A

tendência é  que estes investimentos continuem por todo o

segundo semestre de 2009.

RICARDO A. BASTOS

PRESIDENTE DA ABA

( )Os mercados locais têm mostrado expertise

para lidar com as variáveis e buscado manter seus

negócios, mesmo com a redução de verbas

Tem gente achando que houve exagero no nível de temor

que atingiu todos os setores da atividade econômica, a partir

da crise que enfrentamos (ou estamos enfrentando?).

Para o Brasil, abençoado pelo mercado interno, o pior já

passou, a julgar pela posição do governo, que agora só fala do

pré-sal. E também dos empresários, que começam a contratar

novos funcionários. 

E nem foi preciso gastar tanto dinheiro público por aqui,

para que a economia retomasse o seu voo de cruzeiro, que

deveremos atingir já a partir do último trimestre deste ano.

Em comparação, as economias ricas investiram na crise um

total superior a 1,5 PIB do Brasil, e agora procuram soluções

para resgatar tanto dinheiro em circulação. 

Só para mostrar a diferença do que pode acontecer com

uma economia sem mercado interno, acabou a alegria do

pirotécnico Dubai, que até pouco tempo parecia uma nova

Disneylândia para adultos, com dinheiro, emprego, diversões

e arquitetura para todos os gostos, e agora é apenas um

emirado quebrado.

A área de publicidade é sempre a primeira a se assustar e a

reter verbas nas crises, como se o orçamento reservado à

comunicação fosse supérfluo. Mas é só o medo passar e o

pessoal volta a anunciar, como é possível verificar pelas publi-

cações nacionais que circularam a partir da segunda quinzena

de setembro, com uma quantidade de anúncios e total de

páginas chegando quase às expectativas pré-crise.

ROBERTO MUYLAERT

PRESIDENTE DA ANER
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Preocupante é a onda estati-

zante que assola o governo a

partir da descoberta de muito pe-

tróleo e da constatação de que

foi o dinheiro do Tesouro dos di-

versos países atingidos pela cri-

se, a evitar a repetição de 1929.

Nesse quesito, parece haver

certa confusão conceitual quan-

to ao papel das estatais. Elas

devem ser pioneiras nas tecnologias de ponta e reguladoras

da atividade econômica, para evitar os excessos que a

iniciativa privada pode cometer, se o regime for de laisser-faire.

Jamais tomando para si as tarefas que são próprias do

empreendedorismo, como criar e dirigir empresas. 

Uma exceção que se justifica é o caso do petróleo, onde a

disputa é de cachorro grande, e a nossa Petrobras tem a di-

mensão necessária para entrar numa briga em que nenhuma

empresa privada se sairia melhor. Mas sem deixar de

confirmar a tese do legendário milionário americano Paul

Getty: “Os dois melhores negócios do mundo são, em

primeiro lugar, uma empresa de petróleo bem administrada;

em segundo lugar, uma empresa de petróleo mal

administrada”.   

Por outro lado, surge agora a Petrosal, denominação muito

parecida com a Petrossauro imaginada por Paulo Francis. 

A última observação, antes de entrar no assunto específico

das perspectivas do mercado de revistas, diz respeito a um

fenômeno econômico gerado pelo próprio governo, ao cortar

alguns impostos por prazo determinado, como foi o caso do

IPI para automóveis. A economia reagiu fortemente, e os

impostos recebidos com as vendas que não existiriam devem

ter compensado as isenções fiscais. 

Até o ministro da Indústria, Miguel Jorge, que conhece bem

o setor automobilístico, defende essa tese, detalhada pelo

professor de economia da universidade de Stanford, Arthur

Laffer: acima de um valor razoável de cobrança de impostos,

a arrecadação diminui, ao contrário do que acontece quando

caem as alíquotas cobradas.

Feita essa digressão, vamos

às perspectivas que nos interes-

sam mais de perto.

O último trimestre deste ano

deverá ser bom, depois de um

início de 2009 que chegou a dar

medo. É possível esperar tam-

bém uma recuperação do share

do meio, já sinalizada nos fecha-

mentos de agosto e setembro. 

Para 2010 os objetivos serão mais realistas e os planeja-

mentos terão bases mais sólidas. Os pacotes oferecidos e já

fechados para a Copa do Mundo deverão canalizar boas ver-

bas, graças à classificação antecipada do Brasil, embora nesse

quesito a diferença do volume de verbas para os meios

eletrônicos versus revistas seja desproporcional à importância

do nosso meio.

Com relação às eleições, elas trazem muita verba para os

profissionais envolvidos nas campanhas políticas, nem tanto

para as campanhas de publicidade regulares.

O importante é que há um panorama muito positivo e

promissor para as revistas, sendo que várias editoras lançam

novos veículos, descobrindo nichos interessantes para

explorar, enquanto as circulações, que não sofreram maior

impacto na crise, começam a crescer. 

Por isso tudo, quando daqui a alguns meses desejarmos

“feliz 2010”, estaremos fazendo votos bem prováveis de se

tornarem realidade no próximo ano.

O mercado publicitário está reagindo positivamente neste

segundo semestre de 2009. Após a crise financeira mundial

deflagrada em 2008, houve uma retração natural do mercado,

e ainda que as empresas desejassem manter seus inves-

timentos em comunicação, muitas verbas foram cortadas,

RICARDO NABHAN

PRESIDENTE DA FENAPRO
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afetando as previsões de um crescimento expressivo.

Agora o mercado publicitário nos grandes centros já come-

çou a se recuperar. Os anunciantes estão mais confiantes, o

que se reflete na realização de novos investimentos e projetos,

no desenvolvimento e lançamento de novos produtos, assim

como na oferta de crédito ao consumidor. Consequentemente,

o mercado publicitário também é beneficiado, pois as empre-

sas têm que traçar estratégias de comunicação para recuperar

suas vendas e divulgar suas novidades e marcas. 

No atual contexto, é fundamental observar com atenção os

mercados regionais, que são parte importante do mercado de

consumo e dos negócios da indústria da comunicação. 

Os mercados regionais de propaganda não conseguiram

passar ilesos pelas turbulências geradas pela crise. Mas, ainda

que alguns mercados tenham sentido mais o impacto da crise

no primeiro semestre, muitos estados já dão sinais de recupe-

ração e alguns até apontam crescimento. Há, inclusive,

regiões que não foram afetadas, como Minas e Bahia, onde o

investimento publicitário cresceu 6% no primeiro semestre e

nos quais a perspectiva é mais positiva neste segundo semes-

tre. Outros mercados também já estão detectando recupera-

ção e preveem crescer, como Pernambuco.

Esta retomada deverá ser alavancada pelo setor automobi-

lístico, de construção civil, eletroeletrônico, imobiliário e de va-

rejo, além de outros que deverão movimentar regiões específi-

cas do país, como o de mineração, na região Norte, que vêm

exigindo cada vez mais soluções integradas de comunicação.

Há expectativas positivas em algumas regiões com as licita-

ções públicas, caso, por exemplo, do governo da Bahia.

Os mercados locais têm mostrado expertise para lidar com

as variáveis e buscado manter seus negócios, mesmo com a

redução de verbas. Por exemplo, o mercado mineiro, para

manter a competitividade, vem investindo em soluções para

atender melhor as demandas dos clientes, em qualificação

profissional e também com a realização de eventos. 

Uma das ações neste sentido é o que a Fenapro e os

sindicatos têm realizado em várias regiões do país, como a

versão mineira do Comunica, evento tradicional do mercado

publicitário realizado no Espírito Santo, que, além de compe-

tição de peças publicitárias, contou com palestras e cursos de

capacitação. O objetivo é conscientizar os empresários e

anunciantes locais sobre a importância de se investir mais em

comunicação e, em especial, nas agências locais e no desen-

volvimento do mercado regional. 

Ao que tudo indica, o primeiro semestre de 2010 será

muito promissor para a economia nacional, assim como para

o desenvolvimento e o fortalecimento dos mercados regionais

e das agências de propaganda.

( )Há um panorama muito positivo e promissor 

para as revistas. As circulações, que não sofreram 

maior impacto na crise, começam a crescer

Olhamos com otimismo para esse fim de 2009 e também

para 2010. O mercado publicitário está claramente superando

as dificuldades impostas pela crise, que atingiu de maneira

indistinta todos os setores da economia. Nos jornais, essa

retomada é muito clara, principalmente nos anúncios do mer-

cado imobiliário e do mercado de automóveis. 

Resistimos bem à crise, fizemos os ajustes necessários e

agora vamos avançar. No nosso setor, antes da crise, havia

uma clara tendência de recuperação da participação dos

jornais no bolo publicitário. Acreditamos na retomada dessa

tendência, com os jornais demonstrando junto ao mercado o

grande diferencial positivo que têm em relação às outras

mídias, dada a sua grande credibilidade junto aos cidadãos,

aos consumidores.

RICARDO PEDREIRA

DIRETOR EXECUTIVO DA ANJ

39

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA



40

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

Regionais

40

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

agroindústria é hoje o setor econômico que

mais movimenta o mercado publicitário de

Chapecó, em Santa Catarina, uma vez que sedes de grandes

agroindústrias dos setores leiteiro, de carnes suínas e de

frangos estão localizadas nas

cidades da região. Com mais de

1 milhão de habitantes, o comér-

cio local também merece des-

taque, com reflexos positivos na

atividade publicitária. 

Novidade importante é o aquecimento do setor de tu-

rismo, com Chapecó tornando-se referência no Sul do país na

realização de eventos de negócios. Como explica Auro

Antonio Pinto, diretor executivo da T12, nos últimos anos

grandes feiras têm se consolidado e, consequentemente,

aumentado a demanda e criado oportunidades para o

mercado publicitário. 

Ao comentar as dificuldades encontradas, o

executivo cita o fato de os empresários custarem a

acreditar em alternativas de comunicação comuns em

grandes centros. “Um exemplo disso é o uso da internet.

Embora todas as empresas tenham site corporativo, muitas

delas ainda adotam um conceito ultrapassado de comu-

nicação on-line e têm receio de acreditar nas novas alternativas

de mídia. Este é um ponto que dificulta o andamento dos

projetos relacionados à atividade”, explica.

Para Auro, a participação do CENP é importante para o

desenvolvimento do setor, estimulando a profissionalização.

Ele se mostra otimista, salientando que as Normas-Padrão

têm sido acatadas pelos veículos. 

A T12 acumula 24 anos no mercado e, nesse período,

ajudou a fortalecer marcas e empresas, como Lojas Base,

Magazine Luiza, Unimed Chapecó, Gavazzoni, Schumann,

Fittipaldi, Hippo Supermercados e Aurora.

ergio Cipullo, sócio-diretor da Cia. In-

terativa, de São José do Rio Preto,

interior de São Paulo, comenta que tem havido aumento

significativo no número de empresas anunciantes na região,

porém sem impacto proporcional no investimento publicitá-

rio. Segundo ele, isto ocorre porque a verba ainda fica concen-

trada em concessionárias de veículos, faculdades e lança-

mentos imobiliários. O agronegócio, que representa uma das

principais fontes de renda do município, não anuncia. Como

exemplo, Sergio cita o caso das indústrias de açúcar e álcool.

“Não anunciam mais suas marcas de açúcar, pois seus

investimentos são dirigidos ao álcool e este não requer

esforço publicitário”, detalha.

Neste cenário, uma das dificuldades é provar o tempo todo

para os anunciantes que a publicidade é importante. Sergio

também chama a atenção para a falta de respeito dos veícu-

los, que relutam em remunerar as agências, e de profissionais

qualificados, apesar de a região possuir ao

menos seis faculdades de propaganda. Ele

julga que uma das soluções

para esses problemas seria a

organização de mais seminá-

rios e palestras sobre publici-

dade envolvendo as associa-

ções comerciais e industriais

da região. Para Sergio, algu-

mas agências acabam percebendo as Normas-Padrão apenas

como regra de remuneração, sem perceber os benefícios de

ser certificadas pelo CENP.

A Cia. Interativa atua há quinze anos no mercado de São

José do Rio Preto. Conta com vinte profissionais em sua

equipe, uma carteira de trinta clientes, entre eles Rodobens,

Lumière Citroen, Unimed São José do Rio Preto, Via Light,

Expresso Itamarati e Estivanelli Moda Masculina.

A participação do CENP é

importante para o

desenvolvimento do setor,

estimulando a

profissionalização

Algumas agências 

acabam percebendo as 

Normas-Padrão apenas 

como regra de remuneração, 

sem perceber os benefícios de 

ser certificadas pelo CENP

EEMM  RRIIOO  PPRREETTOO,,  FFAALLTTAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  SSOOBBRREE  BBEENNEEFFÍÍCCIIOOSS  DDAA  CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

DDEESSTTAAQQUUEE  EEMM  CCHHAAPPEECCÓÓ  ÉÉ  OO  AAQQUUEECCIIMMEENNTTOO  DDOO  MMEERRCCAADDOO  DDEE  TTUURRIISSMMOO

AA
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OO  CCEENNPP  ÉÉ  BBAANNDDEEIIRRAA  
RREELLEEVVAANNTTEE  EE  MMAANNDDAATTÓÓRRIIAA  
NNOO  MMEERRCCAADDOO  CCAARRIIOOCCAA

indira Michele Dias Ruas, sócia-proprietária da Mais

Propaganda, observa que o mercado publicitário da

região de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, tem

sofrido grandes transformações, principalmente com a ex-

pansão do polo de edu-

cação. “A cidade está em

constante crescimento

em todos os setores da

economia, desde o ali-

mentício até o agrope-

cuário”, diz ela, chaman-

do a atenção também para o progressivo fortalecimento da

área de eventos, com a realização da Feira Nacional da

Indústria e Comércio de Montes Claros e a Expomontes, além

do aumento da demanda por parte do poder público. 

No que concerne ao mercado

publicitário, Hindira cita entre as

principais dificuldades a concor-

rência desleal, com a atuação de

pessoas que se julgam profissionais de propaganda e que

praticam preços muito baixos. 

Segundo Hindira, é preciso conscientizar o anunciante

sobre os benefícios de planejar seus negócios em conjunto

com uma agência, e não com corretores. “Temos que legalizar

o cumprimento de uma tabela de custo para a região norte de

Minas”, afirma, reivindicando também que não deve haver

concorrência dos veículos de comunicação com as agências

perante o cliente. 

“Não vejo uma participação significativa do CENP na

região. As Normas-Padrão não têm sido acatadas por mui-

tos dos veículos, que acabam concorrendo de forma pre-

datória com as agências de publicidade”, revela Hindira,

salientando que a exigência de certificação é muito restrita.

“Só em casos de licitações públicas quando solicitadas nos

editais”, afirma.

Fundada em 2001, a Mais Propaganda é uma das maiores

agências do norte de Minas, com destaque no atendimento

de contas públicas.

“As Normas não 

são acatadas por muitos 

dos veículos, que 

acabam concorrendo 

com as agências”

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  DDEESSLLEEAALL  
AAIINNDDAA  FFAAZZ  PPAARRTTEE  DDAA  RROOTTIINNAA  
EEMM  MMOONNTTEESS  CCLLAARROOSS

HH
ssim como em grande parte do Brasil, o mercado

imobiliário tem sido responsável pela “gangorra” dos

investimentos publicitários no Rio de Janeiro. Antes da crise, o

segmento estava muito forte. Depois caiu significativamente,

e nos últimos dois meses tem retomado a força de 2008. A

análise é feita por Glaucio Binder, sócio-diretor da Binder e

presidente do Sinapro, ao comentar as condições atuais do

mercado carioca.

Ele chama a atenção também para as áreas de varejo e

telecom, uma vez que o Rio

é uma praça muito rele-

vante não só para marcas

sediadas no local, mas também para as que atuam a partir de

São Paulo. “Infelizmente, as verbas oriundas das indústrias

têm sido cada vez mais escassas, reflexo da própria economia

fluminense”, diz Glaucio, lembrando que a predominância das

verbas públicas já não é mais a realidade, até porque muitas

foram para Brasília, sendo administradas por subsidiárias de

agências paulistas e multinacionais. “Isto foi ruim em determi-

nado momento, que já foi ultrapassado. Hoje, nosso mercado

está reformatado, ajustado a sua nova dimensão, que não é

nada pequena. O PIB do Rio é maior do que o de muitos

países, como Chile e Malásia”, comenta. 

Glaucio acredita que um dos

desafios é recuperar a credibilidade

junto aos principais anunciantes,

para reverter a debandada de gran-

des contas para o mercado paulis-

ta. “Pouco a pouco este processo está sendo revertido”, diz.

Do ponto de vista técnico, ele salienta que o Rio tem hoje

uma publicidade madura e antenada com o momento, produz

talentos o tempo todo, especialmente na criação, e as agên-

cias locais têm investido em pesquisa de mídia e em capa-

citação técnica em todos os níveis.

Segundo Gláucio, assim como ocorre em São Paulo, o

CENP é uma bandeira relevante e mandatória no mercado

carioca, ainda que existam pequenos veículos que rompam a

regra e estabeleçam paradigmas “tortos”.

“O Rio tem uma publicidade 

madura e antenada, 

que produz talentos”

AA
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Acontece no CENP

BBAALLAANNÇÇOO  DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP

495
Procedimentos
instaurados (*)

302
Adequações

113
Novas vistorias por
mudança de agência

32
Procedimentos a
ser julgados

16
Advertências
já arquivadas

4
Vistoria pendente

16
Procedimentos
aguardando prazo

12
Procedimentos
a ser negociados

* atualizado em 18/9/2009

PETRÔNIO CORRÊA PARTICIPA 
DO FORUM INTERNACIONAL, 
NA COSTA RICA

presidente do CENP, Petrônio Corrêa, participou

como palestrista do Forum Internacional – TV

Aberta 2009 – Comercial y Marketing. O evento foi

realizado nos dias 28 e 29 de setembro, na Costa Rica. O

tema da palestra de Petrônio foi “Liberdade Comercial”.

Ele relatou as iniciativas da publicidade brasileira no

campo da autorregulamentação, destacando em especial

a ação do Conar e do CENP e o significado destas ini-

ciativas para a atividade no Brasil. Em paralelo, Petrônio

lembrou algumas das ameaças que rondam a publicidade

no Brasil e América Latina,

como as inúmeras inicia-

tivas dos governos visando,

por vários meios, cercear 

a liberdade de expressão 

comercial e a pressão exercidas pelos chamados bureaus

de mídia.

O Forum Internacional contou com a participação de

publicitários vindos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,

Equador, Guatemala, México e Peru.

OO

Petrônio Corrêa, presidente 

do CENP
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Crônica

EEPPIISSÓÓDDIIOOSS
CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAAIISS
por Flávio Ferrari

xcetuando-se pela produção de filmes eróticos, creio

que o mercado publicitário é o que oferece o ambiente

de trabalho mais divertido.

A razão é simples: há muito descobrimos que um profis-

sional sério não precisa ser sisudo e que a liberdade de

pensamento é a mãe da criatividade.

Claro que alguns ambientes são sempre mais descontraí-

dos do que outros. Na finada Ferrari, Higgins & Isnenghi,

agência da qual fui sócio, a irreverência era uma marca. Até o

japonês da criação, um tipo quieto e introspectivo à primeira

vista, aprontava das suas.

Lembro-me de quando ele invadiu, “por engano”, a sala de

reuniões usando um capacete viking. O cliente interrompeu o

briefing e olhou surpreso. Com a maior seriedade, o japonês

desculpou-se fazendo um gesto de reverência e tirando o

chapéu num aceno. Os pequenos chifres continuaram gruda-

dos na cabeça, para assombro do cliente.

Foi nessa mesma sala de reuniões que recebemos um

prospect interessado em divulgar seu produto: sêmen equino

para reprodução. Higgins recomendou a elaboração de uma

brochura e ficou irritadíssimo comigo quando afirmei que

uma brochura não seria adequada para vender os garanhões

do cliente.

Algumas piadas se perpetuaram e passaram a fazer parte

do folclore da agência. Um bom exemplo disso foi o episódio

do excesso de cola no absorvente. Éramos responsáveis pelo

serviço de atendimento ao consumidor de uma marca de

absorventes íntimos com tiras adesivas (naquela época, um

diferencial). A fábrica errou na dose de cola e um lote dos

absorventes ficou excessivamente aderente. As clientes liga-

vam reclamando o reembolso por calcinhas danificadas.

Klaus, nosso sócio e diretor de criação, nos divertia simulando

atender ao telefone, nos momentos mais absurdos, dizendo

coisas como:

– Atendimento ao consumidor, boa tarde! Pois não, minha

senhora. Grudou onde? Na língua do namorado? – Ele inven-

tava um local diferente a cada vez...

Mais impressionante foi o dia em que presenciei Enio

Mainardi (sim, também trabalhei na Proeme) caminhar sobre

a mesa de reuniões e colocar o dedo no nariz do cliente,

diretor de um grande banco, afirmando contundente:  

– É assim que o cliente se sente quando vai pedir um

empréstimo no seu banco!

Esses gestos teatrais são típicos de publicitários. Demorei

um pouco para me acostumar com isso. Ainda me lembro

quando, durante uma das primeiras reuniões das quais parti-

cipei no Grupo de Mídia, o Daniel Barbará sacou uma revista

da pasta e começou a ler ostensivamente, para deixar claro

EE



45

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

45

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

que o assunto discutido não lhe era minimamente interes-

sante. Completou o gesto com uma afirmação entediada:

– Avisem-me quando terminar essa conversa, por favor...

Aliás, reuniões e almoços de negócio são outra caracterís-

tica marcante da nossa indústria.

Houve um período em que, já trabalhando no Ibope, não

passava um dia sem almoçar com algum cliente, normalmen-

te para “explicar” por que sua audiência havia caído. Saias

justas à parte, não deixavam de ser divertidos.

Num desses almoços tentava demonstrar para o novo dire-

tor de uma rádio do interior de São Paulo, rapaz inteligente

mas neófito no meio, que a audiência baixa não era “culpa do

Ibope”.

– O problema – dizia eu didaticamente – é que quando saí-

mos para entrevistar as pessoas, não encontramos ouvintes

da sua rádio...

– Ah, entendi! Não tem problema – respondeu ele, alivia-

do. – Vou te mandar, então, uma lista de pessoas para você

entrevistar.

Mas admito que também gostava quando tinha a rara

oportunidade de almoçar sozinho.

Numa dessas, saí um pouco mais cedo, passei na banca

de jornais, comprei uma revista e decidi degustar uma estron-

dosa macarronada, sem pressa. Quando retornei ao escritó-

rio, duas horas depois, a secretária me perguntou:

– Como foi o almoço com o Altino?

Por alguma razão misteriosa o almoço com o Altino, da

McCann, havia “sumido” da agenda.

Sai correndo para o restaurante (havíamos marcado perto

do meu escritório) e encontrei o Altino já conformado com a

minha ausência, fazendo seu pedido ao garçom. Desculpei-

-me pelo indesculpável atraso. E almocei novamente.

Mas nem só de protagonistas vive o mundo da comuni-

cação. As histórias dos bastidores são, quase sempre, mais

interessantes que as do palco.

Como aquela do colaborador do painel para medição de

audiência de TV que insistiu em levar um peoplemeter para

instalar no quarto do hospital, quando foi internado para uma

cirurgia.

Ou a de uma empregada que trabalhou lá em casa e que

insistia em tomar banho e trocar de roupa antes de assistir a

novela na TV.  Não havia meio de convencê-la de que os atores

não podiam vê-la do outro lado.

Histórias à parte, o que vale mesmo é o carinho dos

amigos que fiz ao longo desses trinta e poucos anos de vida

profissional. Gente com quem aprendi a viver cada momento

como se fosse o último, mesmo acreditando que existirão

outros melhores.

“A fábrica errou na 
dose de cola, e um lote 

dos absorventes ficou 

excessivamente aderente. 

As clientes ligavam 

reclamando o reembolso 

por calcinhas danificadas”

Flávio Ferrari é CEO do Ibope Mídia.
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■ Não me canso de saborear as

verdades que o grande Ulisses Zam-

boni diz.

Suas palavras, que para alguns

podem parecer duras, pra mim soam

como música. 

Parabéns mestre, pela “sua malu-

quês misturada com a sua lucidez” e

um viva à CENP em Revista, pelas

ótimas matérias.

Paulo Vítor Bevilacqua

Página Comunicação

São José dos Campos e São Paulo

■ Muito boa a entrevista de Ulisses

Zamboni para a CENP em Revista de

junho. Toda uma lição de planeja-

mento da comunicação, compacta,

elegante e muito útil. 

Tenho reparado que esta revista

tem publicado em quase todas as suas

edições matérias semelhantes, de

cunho formativo sobre temas impor-

tantes para o profissional da propa-

ganda. Acho esta iniciativa muito boa.

Nos mercados menores, sentimos

grande necessidade de atualização

profissional. Ela nos é cada vez mais

exigida pelos clientes e veículos e, natu-

ralmente, é difícil manter sintonia com

o que há de mais atual em matéria de

planejamento, criação, mídia e atendi-

mento. CENP em Revista está suprindo

um pouco desta carência e é impor-

tante que continue assim.

Arnaldo Antonio

Uberlândia

■ A entrevista de Luiz Lara, recém-

-empossado presidente da ABAP, pu-

blicada na edição de junho, faz prenun-

ciar boas coisas para a propaganda bra-

sileira. Boa sorte a ele em sua gestão à

frente da entidade.

Sérgio Cláudio Silva

João Pessoa

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






