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UMA TRANSIÇÃO TRANQUILA
Caio Barsotti assume a presidência do CENP
e Petrônio Corrêa a do recém formado Conselho Consultivo

Palavra do Presidente

ENERGIA E SATISFAÇÃO
Preservar o legado e seguir na atualização das
Normas-Padrão são os primeiros desafios
este primeiro editorial que tenho a honra de
publicar como presidente do CENP, quero inicialmente registrar a energia e satisfação que sinto
frente à possibilidade de, juntamente com a Diretoria
Executiva, membros dos Conselhos Executivo, de Ética
e o recém criado Conselho Consultivo, contribuir com
o desenvolvimento de nossa atividade a partir do
CENP, um reconhecido fórum de debates e mediação,
um centro de convergência e diálogo por excelência,
exemplo para toda a atividade empresarial brasileira.
Cercado pelos valorosos profissionais da equipe
(que aparecem na foto desta página) formada ao longo
dos últimos onze anos pelo Petrônio Corrêa, a quem
tenho o prazer e honra de suceder na presidência do
CENP, a tarefa que a princípio parecia hercúlea começa
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Caio Barsotti

a se apresentar um pouco mais fácil, ainda que não
menos desafiadora.
Temos não apenas que dar continuidade ao verdadeiro legado da publicidade brasileira que se tornou o
CENP, mas também que continuar o processo de atualização da entidade e das Normas-Padrão da Atividade
Publicitária, tanto na forma como no conteúdo.
Aproveito, também, para uma vez mais registrar o
grande homem que é Petrônio. A forma como ele conduziu todo o processo da própria sucessão, sempre
com muita serenidade e paciência, orientando meus
primeiros passos na entidade e aceitando continuar
contribuindo com a minha gestão, formam um
conjunto que pode muito bem servir de exemplo não
apenas para sucessões em entidades, mas também
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nas empresas, da indústria publicitária ou não.
Agradeço a todos pela confiança e principalmente
ao Petrônio pela oportunidade de aprender cada vez
mais sobre esta atividade que desde sempre participei.
Sabemos todos como a publicidade é importante
para o país, promovendo a qualidade de vida por meio
de um consumo mais livre e consciente, encurtando
caminhos entre anunciantes e consumidores e, assim,
alavancando o desenvolvimento. Nossa intenção é que
o conteúdo da CENP em Revista seja sempre prático e
útil, e que contribua efetivamente para que as melhores
práticas comerciais sejam conhecidas e que possam
ser implementadas neste nosso continental Brasil, ampliando assim a contribuição da publicidade.
Boa leitura!
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“O Cenp é um reconhecido
fórum de debates e mediações,
convergência e diálogo”
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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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Especial

AOS VINTE ANOS,
ABTA PREPARA-SE PARA
OS DESAFIOS DAS PRÓXIMAS
DUAS DÉCADAS
A ABTA – Associação Brasileira de TV por Assinatura completou
vinte anos de atividades em 2009 com muitos motivos para comemorar.

stima-se em 7 milhões os domicílios assinantes, o dobro do verificado em 2000, o que significa cerca
de 30 milhões de telespectadores. As
emissoras por assinatura faturaram
mais de R$ 880 milhões em vendas publicitárias em 2008, atendendo a uma
larga gama de anunciantes nacionais e
também locais, já que elas seguem oferecendo comercialização regional não
só nas capitais mas também no interior
dos estados.
Outro motivo para festejar é o fato
de as operadoras virem conquistando
cada vez mais clientes que, além do
sinal de TV, compram também serviços
de telefonia e internet. Somando todas
as receitas, assinatura, serviços e publicidade, temos um dos maiores meios
de comunicação do Brasil, atrás, talvez,
apenas da TV aberta.
Mais conquistas dos últimos vinte
anos: o pioneirismo nos serviços de
banda larga, cujas primeiras operações
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começaram em 1997; a TV digital, que
chegou à TV paga em 1996; a TV em
alta definição, que começou em 2006; e
a multiprogramação.
E tudo isso foi conquistado bem rápido – razão pela qual a percepção comum a muitos, de que o tempo passou
depressa demais. Por que as coisas
tomaram este ou aquele rumo? O que
aconteceu nos bastidores da formatação dessa indústria? Muitas dessas
respostas podem ser encontradas
agora no livro TV por assinatura: 20 anos
de evolução, de autoria do jornalista
Samuel Possebon.
Lançado para marcar as duas décadas da entidade, o livro consumiu um
ano de pesquisa, quando foram ouvidas
mais de quarenta personagens da história da TV paga, resgatadas reportagens
de imprensa desde a década de 1970,
além de documentos da antiga
Abracom, Associação Brasileira de Operadoras de Antenas Comunitárias, da

A definição do marco inicial no ano
de 1989 tem razão de ser, uma vez que
foi nesse momento que, de forma independente, o Brasil ganhou as primeiras
operações de TV em que conteúdos até
então indisponíveis ao telespectador
comum passaram a ser comercializados mediante pagamento de um valor
mensal. E aí está a essência da TV por
assinatura. Outro aspecto importante
foi a criação, também nesse ano, da
Abracom, que mais tarde se transformaria em ABTA.
Hoje, a própria constituição da entidade, no que concerne ao quadro de associados, evidencia a complexidade das
atividades, uma vez que reúne players

bastante diversificados. A associação
congrega representantes das operadoras, de fornecedores de equipamentos e
prestadores de serviços e de programadoras.
Alexandre Annemberg, presidente
executivo da ABTA, reconhece que não é
fácil trilhar este caminho, uma vez que
não raro os interesses são conflitantes.
Por outro lado, o modelo permite que a
indústria tenha mais força para
defender o negócio como um todo,
diante de ameaças comuns, como o
problema da pirataria e a necessidade
de atentar para a questão dos marcos
regulatórios do setor. “Temos que representar a TV por assinatura em múltiplos
cenários – mercado, governo, Congresso etc. –, procurando contemplar os interesses dos diversos integrantes da
indústria”, diz Annenberg.
Desde o início, a ABTA tem estado à
frente de muitas iniciativas que ajudem
a viabilizar o desenvolvimento do setor.
Entende que esta é uma de suas prioridades, ainda que nem sempre seja fácil
obter consenso num ambiente marcado pelo alto grau de competição. Não
raro há interesses divergentes entre
operadoras e programadoras, bem como entre os grandes e os pequenos grupos, sem contar a batalha entre os nacionais e os estrangeiros. Há que se computar nesta equação, ainda, os inúmeros debates com o poder público, em
torno da regulamentação da atividade.
Em 2002, por exemplo, a entidade
encomendou uma proposta de consultoria à Fundação Getúlio Vargas e à
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ABTA, das empresas que participam
desse mercado e acervos pessoais de
vários dos integrantes da indústria.
Não é uma história fácil de ser recontada. Há dificuldades até mesmo
para se precisar o marco inicial da indústria. Como observa Possebon, é
possível encontrar relatos consistentes
de operações de TV distribuídas por cabo no Brasil desde os anos 1960, tentativas de criação de modelos regulatórios na década de 1970 e um punhado
de operações embrionárias do que viria
a ser a TV por assinatura em diferentes
cidades brasileiras nos anos 1980.
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Accenture sobre as alternativas que poderiam ser buscadas para levar a TV por
assinatura a enfrentar melhor momentos economicamente adversos. A apresentação das propostas, que ocorreu no
congresso da entidade, foi importante,
uma vez que tornaram públicos os
desafios enfrentados pela indústria. De
alguma maneira, alguns dos aspectos
defendidos acabaram prosperando,
como a questão dos contratos de
programação, hoje muito mais flexíveis.
Os pacotes de baixo custo também
foram introduzidos pelas operadoras
de cabo e DTH alguns anos depois,
com relativo sucesso, e acrescidos
muitas vezes de serviços de banda larga
e voz, dando à TV por assinatura uma
imagem mais ampla de serviços e não
só de entretenimento, como pregava o
novo modelo da ABTA.
Outro aspecto importante foi o fato
de reforçar a necessidade de união do
setor para enfrentar batalhas conjuntas,
como a travada na época do surgimento da Agência Nacional de Cinema. Pela
primeira vez, houve união em torno de
um marco regulatório. Nem todas as
reivindicações do setor foram atendidas, mas conseguiu-se o acordo para
que os programadores estrangeiros pudessem optar por aplicar 3% do fatura-
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mento em coproduções locais, e com
isso ter isenção da Condecine.
Ao longo dos últimos anos, a ABTA
continuou tendo muito trabalho nessa
frente político-institucional, uma vez
que são abundantes os projetos que
versam sobre o setor, e também não há
sinais de que possa haver num futuro
próximo um ambiente menos acirrado
entre os diversos players da indústria.
EM PROL DA INDÚSTRIA
No que se refere à questão mercadológica, uma das iniciativas mais importantes é realização do congresso e feira
anual da indústria. A edição de 2009, a
18a, teve um caráter especial, por causa
da comemoração dos vinte anos. Ocupou quase 9 mil metros quadrados do

Transamérica Expo Center, em São Paulo, e atraiu cerca de 5 mil visitantes e
sessenta empresas, que apresentaram,
na área de exposição, novidades e tendências em tecnologia e programação.
O congresso, que contou com a presença de oitenta palestrantes, recebeu 1,6
mil participantes para a discussão de
temas-chave, como banda larga, TV digital e TV em alta definição. Como sempre ocorre, parte da programação foi
dedicada aos colaboradores da indústria. Os seminários de TV por assinatura atraíram mais de 1,2 mil pessoas.
Outro destaque foi o Pavilhão de
Inovações da ABTA, que reuniu os últimos lançamentos em tecnologia de
transmissão e serviços de TV paga nos
sistemas de cabo, DTH e MMDS, representados pelas operadoras Net Serviços, Sky e Jet, respectivamente.
Ainda entre as iniciativas que procuram ajudar no processo de reconhecimento da área de TV por assinatura,
destaque para o Mídia Fatos, publicação
anual que reúne dados referentes ao
desenvolvimento do mercado de TV por
assinatura no país. O foco, neste caso,
é chamar a atenção dos anunciantes e
agências, fortalecendo a presença do
meio na divisão do bolo publicitário
brasileiro.

A ABTA acompanha neste momento mais de
140 projetos de lei em tramitação de interesse
do setor de televisão por assinatura

)
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FRENTE INSTITUCIONAL
No campo político-institucional, não
falta trabalho para a ABTA. Para nos
concentrarmos nas atividades de 2009,
a entidade atua hoje diretamente nas
discussões na Câmara dos Deputados
relacionadas aos Projetos de Lei no 29,
referente à organização e exploração
das atividades de comunicação social
eletrônica, e 6.590, que proíbe a cobrança de assinatura por pontos adicionais
instalados no domicílio do assinante.
Além disso, acompanha mais de 140
projetos de lei em tramitação de interesse do setor de televisão por assinatura. Um dos mais visados neste momento é o projeto apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, dispondo sobre o serviço
de TV por assinatura, revogando a chamada Lei do Cabo.
A essas demandas, como lembra
Annenberg, somam-se ainda as atividades relacionadas à representação dos
interesses dos players em instituições
como Idec, Procon, Comitê Gestor de
Internet etc.
E o problema, como acontece em
outras frentes da indústria da comunicação, é que nem sempre há um entendimento sobre o assunto por parte dos
interlocutores da esfera pública, de for-
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ma que muitas das propostas podem
até mesmo inviabilizar as operações.
Um bom exemplo é o que ocorre no
caso das novas licitações. O setor está
há quase dez anos sem poder comemorar movimentos mais incisivos nesta
frente, ainda que exista muito espaço a
ser conquistado. São hoje 260 municípios servidos com TV a cabo, num universo de 5 mil . A situação não é muito
diferente no caso do MMDS, adequado
para regiões menos adensadas, e é
ainda mais dramática no que concerne
à oferta de banda larga. “Atuamos muito junto à Anatel por novas licitações,
pois esta é a saída para aumentar a

competição, favorecer a massificação
dos serviços oferecidos. Há boas perspectivas, mas não no curto prazo”,
reconhece.
Outra questão que aproxima todos
os players da indústria, como defende
Annemberg, é o entendimento de que,
cada vez mais, é preciso dar visibilidade
para o fato de a TV paga ser um serviço
prestado em regime privado e que, como tal, deve ser minimamente regulado. “É em torno desses conceitos essenciais que nos unimos”, argumenta.
O FUTURO É TRIPLE PLAY
Ao comentar os desafios que a entidade tem pela frente, Annenberg explica
que boa parte das expectativas agora
recai sobre o cenário da convergência,
da multiplicidade de redes para oferecer
serviços. Preparando-se para este momento é que a ABTA já abriu as portas
da associação para players da área de
telefonia. “As atenções voltam-se para o
triple play, com redes que permitem oferecer vídeo, telefonia e serviços de
banda larga”, argumenta. “O triple play
oferece à sociedade um instrumento de
inclusão digital que, em última instância, também significa inclusão social. A
batalha então será reservada à massificação da penetração do triple play.”

Segundo Annenberg, boa parte das expectativas
agora recai sobre o cenário da convergência,
da multiplicidade de redes para oferecer serviços

)
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UMA TRANSIÇÃO
TRANQUILA
Caio Barsotti é o novo presidente executivo do CENP;
Petrônio Corrêa assume o recém-criado Conselho Consultivo
oi uma cerimônia ao mesmo
tempo discreta e tocante, capaz
de reconhecer toda a grandeza de um
dos seus personagens - Petrônio Corrêa
- ao mesmo tempo em que honrou a
modéstia e o comedimento que sempre
marcaram uma trajetória profissional
de quase sessenta anos e que, agora,
entra em nova fase.
No dia 8 de dezembro, em São
Paulo, na presença de cerca de quarenta líderes nacionais das entidades representativas de anunciantes, agências e
veículos de comunicação, Petrônio passou publicamente a direção executiva
do Conselho Executivo das NormasPadrão para Caio Barsotti. “Deixo a presidência do CENP, mas nunca a defesa
da publicidade e da importância que
tem para a manutenção das liberdades
democráticas”, disse Petrônio, a emoção firmemente contida pela experiência de lidar com momentos marcantes.
Ele estava à frente da entidade que
ajudou a fundar e viabilizar há onze
anos. A partir de agora, Petrônio presidirá o recém-criado Conselho Consultivo, que terá como principal incumbência produzir reflexões sobre o futuro do
negócio da propaganda no Brasil e
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Petrônio e Caio: a sintonia entre eles garantiu uma transição tranquila

contará com representantes de anunciantes, agências e veículos de comunicação e também com profissionais de
outras áreas e meio acadêmico.
A transição no CENP começou a tomar forma perto de dois anos atrás,
quando Petrônio decidiu que era hora
de abrandar o ritmo intenso de trabalho, pontuado por até quarenta viagens
ao longo do ano. Ao se fixar no nome de
Caio para sucedê-lo, consultou as entidades fundadoras do CENP e demais
lideranças do mercado, obtendo apro-

vação total tanto do nome do seu sucessor quanto da forma de transição.
Aos 44 anos de idade, Caio vinha de
uma experiência bem-sucedida no
governo federal, onde foi secretário de
Comunicação Integrada da Presidência
da República - Secom/PR, tendo se
tornado diretor comercial da RPC- Rede
Paranaense de TV, sediada em Curitiba,
no momento do convite. Antes, ele
havia passado também por outros
meios de comunicação e agências de
publicidade. Essa experiência múltipla

em quase trinta anos de carreira na publicidade foi um dos motivos que levaram Petrônio a se decidir pelo seu
nome.
Feito o convite, Caio não exitou em
aceitar o desafio de presidir o CENP.
“Tenho, até pelo patrocinador, um
compromisso de trabalhar duro, com
paciência e disposição, no tempo desta
entidade que tudo indica ser o de
encontro com o que está chegando no
mundo da comunicação, em tempo de
mudanças rápidas e surpreendentes”,
disse Caio, em seu discurso na cerimônia do dia 8. “Eu respeito a tecnologia
que altera formas e comportamentos,
mas sei que a tradição, que cria a base
cultural da população, é o que assegura
as primeiras virtudes de nossa atividade
profissional.”
Ele disse também acreditar na publicidade como instrumento de desenvolvimento econômico. “Creio que a liberdade de mercado é o melhor caminho
para o atendimento dos anseios humanos. Creio na liberdade de expressão e
de cultura. Creio que a pluralidade de

meios de comunicação, assegurada pela publicidade, é o que de melhor o homem concebeu para garantir a todos os
direitos fundamentais de saber e optar.
Eu creio no modelo da publicidade brasileira”, afirmou. “Faço questão desta
profissão de fé neste instante que, por
delegação de agências, veículos de comunicação e anunciantes, assumo a
presidência do CENP.”
O passo seguinte na transição foi
dado em outubro, quando uma reunião
do Conselho Executivo do CENP, em
São Paulo, sacramentou a transição da
presidência. Em 10 de novembro, houve a assembleia geral, que aprovou definitivamente o nome do Caio e dos demais membros da diretoria executiva,
encerrando assim este longo e sereno
ciclo de transição. O anúncio, em 8 de
dezembro, foi marcado para coincidir
com o congraçamento de final de ano.
Caio integrou-se à equipe da entidade já em janeiro de 2009, sendo eleito
vice-presidente institucional. De imediato passou a acompanhar Petrônio
Corrêa nas viagens para todo o Brasil e

nas principais negociações envolvendo
a autorregulação comercial. “Foi um período de aprendizado intenso e muito
recompensador”, disse Caio. “Conviver
com Petrônio ao longo dos últimos meses foi todo um curso de graduação e
pós-graduação não apenas nas Normas-Padrão, como também na arte de
negociação. Petrônio demonstrou na
prática que somos um centro de mediação por excelência. Esta é a vocação do
CENP, que pretendo manter e ampliar
na minha gestão, mesmo porque vou
continuar me beneficiando - e nem poderia prescindir disso - dos aconselhamentos dele.”
Petrônio frisou que a sua passagem
para o Conselho Consultivo não é uma
despedida. “Sou um teimoso e insisto
na prática da vida, que aprendi muito
cedo. Sempre falta alguma coisa na
peça brilhante criada pelo publicitário”,
afirmou ele. “Deixo a presidência do
CENP mas nunca a defesa da publicidade e da importância que tem para a manutenção das liberdades democráticas.”
Ele recebeu placas e presentes que
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Na Assembléia de 10 de novembro,Petrônio com lideranças publicitárias e companheiros do CENP
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Na cerimônia do dia 8 de dezembro, a partir da esquerda, Petrônio recebe homenagens e presentes de Caio, Lara, Thais, Leifert e Luci
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lhe foram oferecidos pelas entidades
fundadoras do CENP, seu Conselho
Executivo e funcionários, pelas mãos de
Luiz Lara, presidente da ABAP, Ricardo
Nabhan, presidente da FENAPRO,
Thais Chede, da Editora Abril, Gilberto
C. Leifert, da Rede Globo, e Luci da
Silva, representando os funcionários do
CENP. Ao longo de sua carreira – Petrônio começou a trabalhar em 1953, no
jornal A Nação, de Porto Alegre –, além
de fundar a MPM Propaganda, ele
presidiu a Federação Brasileira de
Propaganda, a ABAP, o Conar, do qual é
fundador, e o IAP, Instituto para Acompanhamento de Publicidade.
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DETERMINAÇÃO E GARRAS
Ricardo Nabhan, presidente da
FENAPRO, destacou “a determinação,
a garra, a perseverança e a liderança” de
Petrônio. “O CENP comemorou 11 anos
de um importante trabalho nas relações
comerciais entre agências, veículos e
anunciantes, com um modelo vencedor
de autorregulamentação, sem prece-

dentes na história de qualquer pais.
Sem a liderança e a credibilidade de
Petrônio talvez estivéssemos em um
mercado onde as relações comerciais
fossem totalmente diferentes daquelas
que temos hoje”, disse Nabhan.
Para Raul Nogueira Filho, presidente
da Central de Outdoor, Petrônio juntou
vigor e fervor na defesa de suas idéias.
“O seu dinamismo e profissionalismo
continuarão, com certeza, norteando as
diretrizes do CENP, agora com sua
nova função no Conselho Consultivo da
entidade.
Para José Francisco Queiroz, amigo
de Petrônio de muitos anos, toda atividade profissional precisa eleger líderes.
“Aprendi, vendo exemplos, que líderes
não são eleitos. Eles se elegem. Trazem
um procedimento especial na forma de
trabalhar, de ver os problemas que se
defrontam com uma visão diferenciada,
achando caminhos onde parece que se
chegou ao fim. Por isto naturalmente se
destacam e afloram na condição de
líder”, disse José Francisco. “O CENP

nasceu e existe até hoje pela capacidade do Petrônio em aglutinar, em ponderar, em juntar interesses, em se relacionar com “toda a vizinhança”. Talvez a
publicidade encontrasse, dentre poucos, outros para fazer trabalho semelhante. Ninguém porém conseguiria fazer melhor. Ele é o melhor síndico que a
publicidade brasileira poderia ter”.

Petrônio em seu discurso: “insisto na prática da vida”

“NUNCA DEIXAREI A DEFESA DA PUBLICIDADE”
Meus amigos,
É tempo de despedida, o que implica ser tempo de
emoção.
Há onze anos, por insistência das lideranças do
mercado publicitário, fui incumbido de moldar e criar uma
organização civil que impedisse o que parecia mais que
uma ameaça: a destruição do modelo de publicidade do
país, nascido da iniciativa lúcida dos homens de agências,
veículos e anunciantes no final da década de 40.
A lembrança de meu nome tinha, por certo, uma razão:
fui junto com valorosos companheiros, fundador do Conar,
esta instituição exemplar, reconhecida e respeitada aqui
como no exterior.
Na nova empreitada, tive a sorte, como ocorrera na
primeira, de juntar-me a pessoas valorosas, que dedicam
tempo e esforços na moldagem deste Conselho, do qual,
hoje, deixo, de fato, a Presidência.
Não me despeço. Sou um teimoso e insisto na prática
da vida que aprendi muito cedo lidando com a comunicação: sempre falta alguma coisa na peça brilhante
nascida da imaginação dos publicitários. Só com insis-

tência se chega a justificar a vida.
Deixo a presidência do CENP, mas nunca a defesa da
publicidade e da importância que tem na manutenção das
liberdades democráticas.
Estou honrado pela eleição de meu substituto, escolha
que intui e defendi. Trata-se de um jovem homem da
publicidade com vivência em veículos, agências e anunciantes, apto, por talento e mérito, a dar grandeza a este
instrumento assegurador das boas práticas comerciais.
Lembro-me que, antes de convidá-lo, tive o cuidado de
consultar não somente os vinte e um membros do Conselho do CENP, mas os principais líderes de agências, veículos e anunciantes; e tive a aprovação, unanime, do nome
do Caio.
Quero, neste entardecer profissional, oferecer ao Caio o
que sei e vivenciei no aconselhamento sem interferência,
respeitando o novo como forma de mudança e perenidade.
Sou um velho publicitário que tem orgulho do que viveu
e fez. Tem orgulho do seu tempo e dos seus amigos, como
vocês.
Muito obrigado.

CENP EM REVISTA

Veja a íntegra do discurso de Petrônio Corrêa na cerimônia de 8 de dezembro

17

“EU CREIO NO MODELO DA
PUBLICIDADE BRASILEIRA”
Conheça um pouco da carreira do recém-empossado presidente do CENP
aio Barsotti, o novo presidente
CENP, tem 44 anos e é graduado em história e geografia e pós-graduado em marketing na ESPM. Em
agências, ele trabalhou principalmente
na área de planejamento da Salles,
Almap, Colucci e DPZ, participando da
gestão comercial das contas de clientes
como Volkswagen, Bamerindus, Alcoa,
Kaiser, Microsoft e Itautec.
Em veículos, Caio foi o responsável
pela montagem da estrutura comercial
do diário Lance! e da revista e site
Lancenet. Passou também pela rádio
Scala FM, pela TV Sorocaba-SBT, pelo
site Yahoo! e, até 2008, pela diretoria
comercial da RPC.
Ele foi ainda, por três anos, Subsecretário de Publicidade da Presidência
da República, onde exerceu as ativida-

CENP EM REVISTA
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Caio em seu discurso: firme crença
nas virtudes da publicidade

des de coordenação e supervisão da
publicidade dos órgãos e entidades do
Poder Executivo Federal, que juntos
perfazem um total de investimentos da
ordem de R$ 1,3 bilhão, atuando tam-

bém como porta-voz do órgão. Foi na
gestão de Caio que consolidou-se o
processo de negociação de mídia, que
resultou em forte maximização dos
investimentos publicitários do governo

Veja a íntegra do discurso de Caio Barsotti
na cerimônia do dia 8 de dezembro
Senhoras, Senhores, meus pais, minha esposa, obrigado
pela presença e pela honra que me concedem compartilhando
este momento.
Eu creio na publicidade como instrumento de desenvolvimento econômico. Creio que a liberdade de mercado é o
melhor caminho para o atendimento dos anseios humanos.
Creio na liberdade de expressão e de cultura. Creio que a
pluralidade de meios de comunicação, assegurada pela
publicidade, é o que de melhor o homem concebeu para
assegurar a todos os direitos fundamentais de saber e optar.
Eu creio no modelo da publicidade brasileira.
Faço questão desta profissão de fé neste instante que de
fato, por delegação de agências, veículos de comunicação e
anunciantes, assumo a presidência do Conselho Executivo
das Normas-Padrão, entidade criada para qualificar a
comunicação publicitária, assegurando as boas práticas
comerciais na complexidade de relações de nosso setor.
Sou produto da publicidade. A origem foi meu pai, que
aceitou trabalhar numa grande agência quando eu tinha
pouco mais de dez anos, e trouxe para dentro de casa as
melhores aspirações desta honrosa atividade. Sem se dar
conta, iniciou um ciclo virtuoso que não tem data para acabar.

Presidentes de entidades fundadoras do CENP e convidados ouvem o discurso de Petrônio

Além de mim, mais três filhos e três netos estão na atividade,
além dele próprio. E outros certamente trilharão o mesmo
caminho.
Comecei em veículo (lá se vão trinta anos!), fui de agência,
servi com lealdade ao grande anunciante do país que tem
seus resultados cobrados pela população. Passei pela chamada nova mídia e sequer deixei de exercer atividade no primeiro e mais brasileiro dos instrumentos de comunicação,
este rádio que assegurou a integridade de língua e
esperanças deste país.
Apoiado sempre por uma companheira de valor incomensurável, conheci melhor nosso continental Brasil e seus valores diversos tão bem refletidos em nossa publicidade que ensina, educa, esclarece.
Estou, portanto, publicitário que sempre fui, em minha
casa.
Cheguei pela mão e escolha que muito me honram (vocês
podem imaginar: quando office-boy de veículo por muitas
vezes entreguei faturas na MPM, na General Jardim).
Petrônio Corrêa deu vida nova a minha história profissional indicando-me e patrocinando, com o entusiasmo que
dedica a tudo o que faz aos líderes de todos os tempos do
CENP, passando a ser o assegurador deste novo tempo nesta
entidade que já passou da primeira infância e ingressa na
adolescência.

Chego, portanto, chancelado por quem dedicou mais de
cinquenta anos de vida à publicidade do país.
Sou grato por isso. Pela estima e confiança.
Tenho, até pelo patrocinador, um compromisso de trabalhar duro, com paciência e disposição, no tempo desta entidade que tudo indica ser o de encontro com o que está
chegando no mundo da comunicação, em tempo de mudanças rápidas e surpreendentes.
Eu respeito a tecnologia que altera formas e comportamentos, mas sei que a tradição, que cria a base cultural da
população, é, em nosso mister, o que assegura as primeiras
virtudes de nossa atividade profissional.
Ontem, agora e amanhã andam juntos na publicidade.
Quero começar pelo compromisso de respeito aos meios
de comunicação de meu país, às agências de publicidade e
aos anunciantes, porque respeito a quem se destina o
trabalho que realizam – o povo brasileiro.
Encontro uma casa bonita de gente e técnica. Um
reconhecido espaço de diálogo e mediação.
Um CENP que trabalha com o silêncio que produz as
coisas profícuas.
Conto com o apoio e aconselhamento de cada um de
vocês e tantos outros que não estão aqui conosco agora.
Vou honrar a confiança da publicidade ética aqui reunida.
Muito obrigado.

CENP EM REVISTA

brasileiro, elevando o desconto médio
de 21% (média 2002) para 42% (média
2004) sobre as tabelas dos veículos de
comunicação. Ele foi um dos coordenadores da campanha para elevação da
auto-estima do brasileiro – O melhor
do Brasil é o brasileiro – lançada pela
ABA em parceria com o Governo
Federal e iniciativa privada.
Ao longo da carreira, Caio atuou na
ADVB-PR, ABA, onde foi vice-presidente, IVC e APP Sorocaba.
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Entrevista
PETRÔNIO CORRÊA E CAIO BARSOTTI

“É PRECISO ZELAR SEMPRE
PELO VENCEDOR MODELO
BRASILEIRO DE PUBLICIDADE”
Passado, presente e futuro do CENP e
da autorregulação comercial são alguns dos temas
deste bate-papo, realizado no final de novembro

CENP EM REVISTA

O senhor vai se aposentar?
Petrônio – Não. Decididamente não.
Vou deixar a presidência executiva do
CENP para o Caio Barsotti e assumir
a presidência do recém-criado Conselho Consultivo, ao lado de Alex Periscinoto, Antonio Jacinto Matias e Francisco Mesquita, representando agências, anunciantes e veículos, e outros
dois profissionais experientes, que
não precisam ser necessariamente
ligados ao mercado publicitário. Este
Conselho tem como missão pensar o
futuro da nossa atividade e auxiliar o
Caio no que ele precisar.
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Por que esta decisão agora?
Petrônio – A ideia de trazer o Caio
para o CENP foi minha e começou a
tomar forma pouco antes de eu com-

pletar oitenta anos de idade. Por
mais que continue tendo disposição
e vontade de trabalhar, é preciso reconhecer a necessidade de pensar
em reduzir o ritmo e passar para alguém mais jovem as responsabilidades próprias da presidência do
CENP. Uma entidade com este grau
de importância não pode ficar à mercê dos problemas que uma pessoa da
minha idade está sujeita. Foi importante que eu próprio tomasse e conduzisse esta decisão. Sempre tive,
felizmente, aprovação total do mercado e das entidades fundadoras e
nunca senti nenhuma pressão para
que eu me afastasse. Percebi que, se
eu próprio não tomasse uma atitude,
poderia seguir à frente do CENP por
muitos anos ainda.

[

blica, já que trabalhou no governo
federal por vários anos.
Pensei em alguns nomes, mas
acabei me fixando no nome do Caio.
A seguir, iniciei um processo de
bate-papos com as principais lideranças do mercado publicitário, responsáveis pela sustentação política e financeira do CENP. O nome do Caio
foi recebido com grande aprovação.
Depois, discuti o modelo da minha
sucessão com o Conselho Executivo,
fixando formas e datas. Não discuti,

nem tinha um segundo nome para o
meu lugar. Ou era o Caio ou eu não
saia daqui nunca mais (risos)!
Qual é sensação de suceder a
Petrônio Corrêa?
Caio – É difícil descrever, pois é uma
mescla de lisonja, desafio, satisfação,
enorme responsabilidade e também
muito, muito trabalho para não
apenas assegurar a continuidade do
CENP, como para fazer frente aos
desafios futuros.

“Sempre tive, felizmente, aprovação total do mercado
e das entidades fundadoras e nunca senti nenhuma
pressão para que eu me afastasse”
Petrônio Corrêa

]
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E por que o Caio?
Petrônio – Achei, desde o começo, o
nome do Caio perfeito. Além da competência e da juventude, ele acumula
uma experiência já longa em grandes
veículos de comunicação e agências
de publicidade. E foi também anunciante, o que lhe dá mais condições
para compreender as demandas e
conseguir articular os consensos de
maneira harmoniosa.
Ele combina toda essa experiência
com o conhecimento da máquina pú-
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Desde o princípio de nossas conversas, quando o Petrônio fez primeiro
a sugestão de que eu poderia vir a ser
o seu sucessor, e principalmente quando, após as consultas às lideranças do
mercado, ele oficializou a proposta,
sempre disse que somente aceitaria
este desafio se ele aceitasse manter-se
próximo ao CENP. Afinal, tenho convicção que meu trabalho será melhor
realizado contando com seus aconselhamentos, experiência e sabedoria.
Além do mais, não me parece nem um
pouco inteligente, considerando a
energia e a disposição que o Petrônio
possui como marca registrada, prescindirmos de todo conhecimento que
ele possui.
Isso, mais os caminhos bem definidos deixados por ele e pela equipe que
montou e com a qual vou continuar trabalhando, facilitam muito as coisas. O
CENP já tem muitas experiências acumuladas e eu sempre poderei me apoiar
nelas e, quando não houver experiências
prévias, vou poder contar com a ajuda
do Petrônio, além, é claro, dos demais
líderes e agentes do negócio, nossos stakeholders. Isso me dá muita tranquilidade e segurança para encarar os desafios
de presidir o CENP.
Ressalto, também, que cheguei aqui
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há um ano e, desde então, tenho me
dedicado a aprender e compreender todo o universo de relações do CENP, os
aspectos jurídicos e administrativos aí
incluídos, acompanhando uma série de
reuniões – como as dos conselhos Executivo e de Ética, assembleias, do Grupo
Técnico de Mídia e também nas entidades que compõem o CENP – com o objetivo de, quando chegasse este dia, estar
preparado para assumir a entidade.
Um aspecto interessante desta
transição é que o Petrônio acabou conseguindo uma nova responsabilidade:
me ajudar com o máximo de sua ener-

gia e sapiência para que a gestão seja
bem-sucedida.
Que balanço o senhor faz da sua
gestão à frente do CENP?
Petrônio – Faço um balanço muito
positivo e acho que tenho todo direito de pensar assim. Estou ligado ao
CENP há doze anos ou mais, tendo
sido encarregado pelas lideranças do
mercado publicitário de estabelecer
as bases da autorregulação comercial
e, em seguida, viabilizá-las. Foi um
trabalho de quase dois anos até a
assinatura das Normas-Padrão e a

“Suceder Petrônio no CENP é uma mescla de lisonja,
desafio, satisfação, enorme responsabilidade e
também muito, muito trabalho”
Caio Barsotti

]
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estruturação inicial do CENP, como
máquina capaz de aplicar e zelar por
elas.
A história e os bastidores da criação
do CENP já foram contados aqui nesta
revista (veja nossa edição n. 17) e também por outros veículos. Havia um
risco imediato, um incêndio ou algo
parecido com isso: a invasão do mercado brasileiro pelos bureaux de mídia.
Sabíamos todos que a presença deles,
muito provavelmente, inviabilizaria a
existência do modelo brasileiro de
publicidade, um modelo que levou o
país a se tornar uma referência mundial na atividade. Com a debilitação ou
mesmo fim do modelo, a liberdade de
expressão ficaria vulnerável, os veículos se tornando reféns da especulação
de caráter meramente financeiro com
os seus espaços comerciais. Este
movimento, bem perceptível em países onde o advento dos bureaux não
foi combatido, levaria, num momento
posterior, à perda de eficiência dos veículos como meio de comunicação
publicitária, o que atingiria duramente
os anunciantes, tanto mais num momento de enorme expansão do mercado consumidor brasileiro. Ou seja:
estávamos falando de um risco
gravíssimo e, felizmente, o mercado

24

[

como um todo, e o faz porque o
modelo brasileiro foi preservado pela
iniciativa pioneira do CENP. Levando
isso em consideração, não poderia me
sentir mais realizado por esta fase de
trabalho de minha carreira.

como um todo o compreendeu e
concordou que o perigo dos bureaux
precisava ser combatido.
Bem, passados onze anos da
fundação formal do CENP, não temos
no mercado brasileiro a presença dos
bureaux de mídia. Assim, mesmo
consciente de que há muito ainda por
fazer, não há outra conclusão possível:
a autorregulação comercial atingiu os
seus objetivos iniciais. A publicidade
brasileira segue dando saltos de
crescimento mesmo em meio à crise e
irradiando os seus benefícios para o
mercado consumidor e a economia

O senhor disse que ainda resta
muito por fazer. O que considera
mais importante?
Petrônio – Avançar na implementação das Normas-Padrão e mantê-las
atualizadas, em sintonia com o mercado. Não se trata, portanto, de um
desafio pontual, mas de um processo
de evolução natural.
Você não pode supor que, escritas
as Normas, elas seriam acatadas unanimemente por 100% do mercado
publicitário, todo o tempo. Começamos pelos grandes centros e grandes
players e, neles, podemos dizer que as
Normas-Padrão são plenamente conhecidas, aceitas e respeitadas. Embora considere que muito já foi feito, nos
centros menores e junto a agências,
anunciantes e veículos regionais a aceitação das Normas-Padrão ainda tem
um bom caminho a percorrer, num
processo naturalmente gradativo.
Creio que evoluímos bastante, já tendo
certificado 4 mil agências em todo o

“Mesmo consciente de que há muito ainda por
fazer, não há outra conclusão possível: a autorregulação
o comercial atingiu os seus objetivos iniciais”
Petrônio Corrêa
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país, fiscalizando-as de forma cada vez
mais capilar, em centros cada vez menores. O objetivo final, claro, é atuar
em 100% do país, do Amazonas ao Rio
Grande do Sul. Pela dinâmica própria
do mercado publicitário, não posso
dizer – e talvez seja impossível fazê-lo
em qualquer tempo – quão distantes
estamos disso, mas o que posso garantir é que o CENP está tentando chegar
lá e tenho certeza que esta continuará a
ser a meta do Caio e da sua equipe.
Há também a necessidade de atualizar as Normas-Padrão. A ética evolui
todos os dias, pressionadas pelo próprio mercado e pelos agentes fora dele
– consumidores, autoridades, grupos
de pressão etc. Portanto, olhar para a
atividade publicitária e depois manter
as Normas-Padrão de preferência um
passo adiante é o desejável.

CENP EM REVISTA

Caio – Neste sentido, estão sendo
concluídos vários estágios de atualização das Normas-Padrão, principalmente na área de mídia, por meio de
um grupo que está finalizando seus
estudos e propostas. Do que conheço deste trabalho, posso dizer que é
muito interessante e positivo, que foi
bastante debatido entre os representantes das três partes, sempre de for-
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cias, veículos e anunciantes, seja ainda
mais relevante, que ajude na difusão
das melhores práticas, na evolução de
toda a atividade, notadamente nos
mercados regionais, onde este tipo de
conteúdo é menos ofertado, sem contudo deixarmos de observar as demandas dos centros do negócio.

ma ao mesmo tempo incisiva e cordata. Vale dizer que todas as propostas resultantes deste trabalho foram
obtidas por consenso, demonstrando
que o CENP é um espaço privilegiado
para o bom debate e negociações que
com certeza enriquecem profundamente as Normas-Padrão.
Outro desafio sobre o qual temos
conversado muito está relacionado a
esta publicação. É desejo do Petrônio,
com o qual estou absolutamente de
acordo, que cada vez mais o conteúdo
do CENP em Revista, que chega a mais
de 10 mil líderes de negócios de agên-

Que momentos-chave o senhor
destaca na sua trajetória à frente do
CENP?
Petrônio – Um que sempre me pareceu muito importante e que se deu
ainda antes da fundação do CENP é a
reunião que tive com Orlando Lopes,
naquela altura executivo da Unilever
e da ABA. Tínhamos negociado longamente a participação dos anunciantes no CENP, mas havia impasses
que pareciam intransponíveis. Horas
antes dessa reunião, havíamos deliberado seguir em frente sem a participação formal dos anunciantes, o
CENP sendo formado apenas por
agências e veículos.
Marcamos então uma reunião final,
eu e Orlando. Foi num dia em que ele
estava com a agenda especialmente
complicada, contando inclusive com
um compromisso para o almoço. Cheguei ao prédio da Unilever umas onze

“Estão sendo concluídos vários estágios de atualização
das Normas-Padrão, por meio de um grupo
que está finalizando seus estudos e propostas”
Caio Barsotti

]

CENP EM REVISTA

28

horas da manhã. Ao saber do propósito da minha visita, Orlando chamou
sua secretária e pediu que ela cancelasse o almoço. Iniciamos então uma
discussão em torno dos pontos mais
complicados e fomos resolvendo um a
um, de forma que, no meio da tarde,
estava tudo acertado. Aquele encontro
in extremis foi um momento-chave, não
tenho dúvida, não só pelos acordos firmados ali, mas pela disposição demonstrada pelos anunciantes, agências e veículos em flexibilizar os seus
interesses em prol da continuidade e
da segurança do mercado. Esta flexibilidade, indispensável à existência de
uma entidade de mediação de conflitos comerciais como o CENP, é o
verdadeiro segredo do sucesso da
entidade.
É essa mesma disposição que tem
permitido a permanência das NormasPadrão, como no ano passado, em

torno do acordo dos programas de
incentivo.
Caio – Esta história confirma a minha
impressão: o CENP não é uma delegacia; é um centro de negociações. O que
percebo é que os dirigentes do negócio,
que de alguma maneira interagem
diretamente com as atividades do CENP,
notadamente nos conselhos Executivo e
de Ética, têm clara percepção da responsabilidade das nossas decisões e,
com isso, o debate e a contribuição para
as negociações são sempre bastante
produtivos e de alto nível.
Como vê os desafios que tem pela
frente?
Caio – Concordo com o Petrônio: há
um processo evolutivo natural e que
sempre demandará nossos melhores
esforços. Em breve, o Comitê de
Revisão das Normas-Padrão deverá

retomar seu trabalho com o desafio
de não apenas atualizar as Normas,
como procurar projetá-las para o
futuro. Outro desafio é a necessidade permanente de doutrinar os
veículos menores para o papel
essencial desempenhado pelas agências de publicidade certificadas, em
comparação com as demais e notadamente com os agenciadores. Sem
agências estruturadas e certificadas,
a diferença de qualidade entre o
comercial e o editorial torna-se flagrante, o que, em última instância,
determina um afastamento da audiência, com prejuízo para o próprio
veículo, seja ele qual for.
Só a publicidade de qualidade
pode garantir eficiência para o anunciante e resultado para o veículo, inclusive do ponto de vista do público
consumidor. O agenciador de publicidade, que agrega pouco ou nenhum
valor à atividade, precisa ser remunerado de forma diferenciada. Se a
agência é certificada, ela demonstrou
que investiu em sua qualificação e
certamente vai agregar valor não só à
comunicação do anunciante como
também ao próprio veículo, por meio
de uma peça publicitária de qualidade, que vai cumprir a sua função
de aproximar anunciante e consumidor e, no longo prazo, tornar
possível o crescimento do veículo.
Estamos falando de atendimento,
criação e planejamento de mídia profissionais, com bases técnicas e pesquisas. Sem esta agregação de valor,
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menor porte. Esta é uma tarefa
permanente do CENP. Abordagem
similar a esta também precisa ser
feita junto aos anunciantes e mesmo
profissionais de mídia e atendimento
das agências.
Depois de onze anos, minha clara
percepção é de que as empresas que
são representadas no CENP por meio
de suas respectivas entidades nacionais já estão absolutamente convencidas do quanto nosso modelo de negócios é vencedor, e isto porque
beneficia todos os integrantes desta
cadeia econômica que tanto contribui
para o movimento da economia.
Petrônio – Este é o desafio de longo

prazo, sem dúvida. Estamos falando
agora do veículo local, com poucos
anos de vida, pois os maiores e mais
tradicionais sabem bem a importância das Normas-Padrão. As artérias já
estão funcionando bem. Trata-se
agora das capilares.
A ameaça dos bureaux está
afastada?
Petrônio – Todas as tentativas foram
rechaçadas, mas a ameaça sempre
pode voltar.
Caio – É como na democracia: é preciso zelar sempre pelo vencedor modelo brasileiro de publicidade. Esta é
uma missão eterna do CENP.

“As empresas que são representadas no CENP
já estão absolutamente convencidas do quanto
nosso modelo de negócios é vencedor”
Caio Barsotti

]

CENP EM REVISTA

a possibilidade de o anunciante começar a anunciar e depois parar por
falta de resultados é enorme. O
veículo só tem a perder com isso.
É claro que o agenciador de publicidade tem seu papel no mercado,
mas ele precisa ser diferenciado. Os
veículos devem compreender este
arco de importância e remunerá-lo
adequadamente. Por melhor que seja
o conteúdo editorial, publicidade de
má qualidade determinará, em primeiro lugar, perda de audiência, e, a
seguir, o fracasso do veículo. Esta
percepção já é bastante difundida,
mas precisa ser sempre enfatizada,
principalmente junto aos veículos de
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Orlando Lopes (OLMC), Sérgio Amado (Grupo Ogilvy Brasil), João Ciaco (Fiat) e Luiz Carlos C. Dutra Jr. (Unilever)

15 ENA DEBATE
AS TRANSFORMAÇÕES
QUE TÊM MARCADO A
ATIVIDADE PUBLICITÁRIA
o

Os principais líderes da indústria publicitária

atividade publicitária e, principalmente, indicar

nacional estiveram reunidos, no final de setembro,

os caminhos que têm sido percorridos pelos

para os debates da 15 edição do ENA – Encontro

players para se adequarem a este novo ambiente.

Nacional de Anunciantes, evento organizado a cada

Foram oito painéis, dos quais participaram

dois anos pela ABA.

como debatedores 35 executivos de primeiro

A proposta deste ano, como explicou o vice-

time de anunciantes, agências, veículos,

-presidente executivo da entidade, Rafael Sampaio,

consultorias e institutos de pesquisas,

foi justamente colocar em foco as muitas

além de representantes de entidades da

transformações que têm marcado o dia a dia da

área de comunicação.
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painel de abertura do ENA contou
com a participação de Luiz Carlos
C. Dutra Jr. (vp de assuntos corporativos
para o Brasil e América Latina da Unilever), João Ciaco (diretor de publicidade
e marketing de relacionamento para a
América Latina da Fiat) e Sérgio Amado
(chairman do Grupo Ogilvy Brasil). O foco das apresentações concentrou-se nas
reflexões que pautam a nova ordem do
marketing e da comunicação.
Como ressaltou Dutra em sua exposição, o desafio para as empresas atualmente, neste ambiente em transformação, é sair do debate de custos para
entrar efetivamente na geração de valor.
E, neste caso, é primordial reconhecer
que a complexidade na gestão de marcas é cada vez maior, e as variáveis externas são menos controláveis. “Os sistemas complexos tendem a se posicionar no limite do caos, um local onde há
inovação suficiente para manter o sistema vivo e bastante mobilidade para evitar que passe para a anarquia. Neste cenário, tanto o excesso como a escassez
de mudanças são destrutivos”, avaliou.
Avaliando a posição dos anunciantes
neste “limite do caos”, Ciaco enfatizou
os desafios que têm sido enfrentados
pelos profissionais de marketing.
Lembrou que hoje não basta que
entendam e saibam utilizar as novas
mídias. Precisam compreender como
elas se integram conjuntamente,
inclusive com os meios tradicionais.
Outra preocupação destacada pelo
executivo refere-se à necessidade de ter-

O

PRÊMIO LIBERTAE
A ABA aproveitou a realização do
ENA para promover a entrega do
Libertae: Prêmio de Contribuição à
Propaganda – foram agraciados com
o troféu Dalton Pastore, Willy Haas
Filho e Luiz Carlos C. Dutra Jr. – e
divulgar o statement que a WFA, entidade mundial dos anunciantes, preparou para demarcar as suas posições sobre as cada vez mais intensas ameaças de restrição à publicidade que têm preocupado a indústria
da comunicação no Brasil.
O documento, que ressalta a preocupação da entidade mundial com a
falta de diálogo das autoridades brasileiras com os diversos setores envol-

vidos com a indústria da comunicação,
foi entregue oficialmente para Luiz
Carlos C. Dutra Jr., presidente do Conselho Superior da ABA, e para Gilberto
C. Leifert, presidente do Conar.
Em síntese, a mensagem enviada
pela WFA chamou a atenção do mercado publicitário brasileiro para a
prioridade que deve ser conferida
para esta discussão, uma vez que o
governo tem acenado com medidas
restritivas que podem impactar – e
muito – a atividade de comunicação
no país, sem considerar que, em
última instância, o maior prejudicado
é o consumidor, que tem limitado seu
acesso à informação.

Rafael Sampaio entregou o statement da WFA para Dutra Jr., presidente do Conselho
Superior da ABA, e para Leifert, presidente do Conar
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MUDANÇAS À VISTA
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O 15o ENA abriu espaço para a discussão sobre as
estratégias capazes de impactar as classes ABC
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mos um novo olhar sobre as ferramentas de mensuração e de eficiência da
comunicação, uma vez que muitas das
medidas empregadas atualmente têm o
consumidor como ponto final da estratégia, deixando de considerar, contudo,
que hoje ele é difusor do processo de
comunicação.
A Fiat é uma das que pretendem
alinhar sua estratégia nesse novo ambiente. O primeiro passo foi dado, via
criação de uma plataforma colaborativa
que já conta com 7 mil cadastros de
consumidores do Brasil, Argentina,
Espanha, França e EUA. O Fiat Mio, que
será lançado em 2010, deve contemplar
em seu desenvolvimento muitas das
sugestões feitas pelos consumidores –
segundo Ciaco, até o momento, 5 mil
propostas foram consideradas realmente muito boas e fazem parte dos
atuais estudos de viabilidade.
Para Amado, diante da complexidade que se enfrenta no dia a dia na atividade de marketing, a inteligência será o
atributo mais requisitado e o que fará a
maior diferença no desempenho dos
profissionais da área. Ele indicou em
sua palestra oito tendências que merecem reflexão dos executivos da área:
1. Sustentabilidade x realidade das
empresas.
2. Facilidade da comunicação x custo
da comunicação.
3. Poder anárquico da comunicação na
mão do indivíduo x domínio das antigas
verdades das elites produtoras.
4. Controles crescentes x liberdade de
informação.
5. Dependência dos governos na

economia de livre mercado.
6. Exigência do alinhamento entre
produtos e comunicação.
7. Mídias imediatistas, micromarketing e necessidade de precisão.
8. Busca da saúde e da felicidade
crescente.
BONS EXEMPLOS
No painel dedicado às discussões
sobre os pequenos cuidados que se deve ter na execução de estratégias de porte, os participantes conheceram detalhes
de cases de grande sucesso no país.
Flávio Conti, diretor-geral da DPZ,
além de mostrar a base empregada pela
agência para assegurar, nos últimos
quarenta anos, o sucesso da marca Sadia, chamou a atenção para aspectos
que, no dia a dia, devem receber cuidados especiais por parte dos anunciantes. Entre as questões que têm exigido
cada vez mais dos envolvidos nos projetos, destacou a elaboração do briefing. De acordo com ele, os mais bem
equacionados não são aqueles entregues pelos clientes para as agências, e
sim os construídos a quatro mãos.
Conti também enfatizou a necessidade de agilizar os processos de aprovação que, segundo ele, têm sido dificultados pela realização de inúmeros
pré-testes. “São necessários, mas muitas vezes vêm sendo adotados de modo
exagerado”, alertou.
Em sua exposição sobre os pontos
mais relevantes da estratégia adotada
pelo Bradesco, Luca Cavalcanti, diretor
de marketing da instituição, deixou uma
mensagem muito clara para os pre-

sentes: o trabalho nessa área só obterá
êxito se o discurso da comunicação estiver alinhado com a realidade da companhia. “O ponto de partida está em
decifrar o DNA da marca para promovê-la de forma fidedigna”, salientou.
Manoela Amaro, diretora de marketing da TAM, completou as discussões
deste painel com o detalhamento das
estratégias empregadas pela companhia aérea para assegurar que ela mantenha-se fiel à premissa de que deve
dedicar-se 100% a servir, filosofia que
coloca, de modo efetivo, o cliente em
primeiro lugar.
AS CLASSES ABC
O 150 ENA também abriu espaço para a discussão, em três painéis distintos, sobre as estratégias capazes de
impactar as classes ABC.
Para discorrer sobre os projetos
voltados para a classe A, foram convidados Marcos Caetano, do Itaú-Unibanco,
Nívea Morato, da Citroën, e Antonio
Fadiga, da Fischer + Fala. Uma das
constatações deste painel foi a necessidade de desmistificar o clássico perfil
da classe A, principalmente em virtude
do novo momento vivenciado pelo país.
Como salientou Fadiga, quando se
pensa nesse target – 7% da população
brasileira, que detêm 30% de toda a
renda que circula pelo país –, imaginase aquele grupo que possui carro do
ano, casas próprias, viajam para o exterior, têm empresas, funcionários e
filhos formados.
No entanto, pelo critério de classificação socioeconômica, a renda indivi-
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dual da classe A1 é de R$ 4.427,00, e a
familiar, de R$ 7.701,00. E, com o movimento de ascensão verificado nos últimos anos, o que se constata é que temos integrantes desta classe social que
pensam e agem como classe B ou
mesmo C.
Segundo o executivo, mais do que
renda, o que realmente define hoje, então, a verdadeira classe A, ou seja, consumidores do mercado de luxo, são as
motivações dos seus integrantes, como
status, glamour, exclusividade e a busca
por vivências memoráveis, razão pela
qual as marcas dirigidas a esse target
devem conferir a máxima atenção à
qualidade dos seus serviços.
Sintetizando as considerações sobre
os cases apresentados, podemos destacar também outros aspectos a serem
considerados nas estratégias para este
target:
• os clientes da classe A devem ser tratados com inteligência, evitando os
inconvenientes “malhos de vendas”;
• os profissionais de marketing devem
estar atentos às oportunidades de agregar valor à marca;
• as marcas que almejam conquistar a
atenção deste target apostam cada vez
mais em eventos, ações de relacionamento e internet.
Com relação à classe média brasileira, um dos aspectos enfatizados pelos
profissionais que integraram o painel –
Rodrigo Lacerda, diretor corporativo de
marketing do Carrefour, Izael Sinem
Júnior, diretor de comunicação e serviços de marketing da Nestlé, e Mario
D’Andréa, cco da JWT – foi a dificuldade

Aldo Bergamasco (Scarlat Industrial), Mario D’Andréa ( JWT), Izael Sinem Júnior (Nestlé)
e Rodrigo Lacerda (Carrefour)

hoje de se delimitar o perfil deste público, uma vez que todas as atenções
parecem voltadas, de repente, para a
base da pirâmide e para o mercado de
luxo. A má notícia para quem tem este
segmento como alvo: constata-se que
ele atualmente é o mais endividado.
Em contrapartida, o “bolso apertado” influencia na experimentação de
novos produtos, o que abre possibilidades diferenciadas para as empresas.
Mas, atenção, porque segundo os dados apresentados pelo diretor do Carrefour, a classe média é a que mais compara preços entre as marcas.
Sinem Júnior, da Nestlé, lembrou
que devemos atentar também para outra característica deste público: ele se
destaca pela maior demanda por informações, tanto que é hoje empregado
como a base de conhecimento acumulado pela Nestlé. Em termos de comportamento, ele enfatizou ainda a atitude colaborativa deste público.
Para D’Andrea, mais do que números, os envolvidos com a gestão das
marcas devem ter sensibilidade para
perceber as diferenças de comportamento entre os públicos e, a partir daí,
desenvolver as ações mais adequadas,

tendo em mente que o brasileiro gosta
mesmo é de boas histórias.
No painel dedicado à classe C, os
participantes puderam conhecer, a
partir das apresentações de Renato
Meirelles (DataPopular), Edson Massao Kikuchi (Caixa Econômica Federal)
e Sérgio Valente (DM9DDB), detalhes
de estudos relacionados ao movimento
de ascensão social da classe C, além
das estratégias que têm “funcionado”
melhor com este público.
Apoiado nos dados da pesquisa
“Tendências da Maioria”, Meirelles indicou que a nova classe média brasileira
movimenta anualmente R$ 760 bilhões. “São consumidores com bolso
de classe média, mas cabeça de baixa
renda”, salientou o especialista, lembrando que este fato gera problemas
para agências e anunciantes, que nem
sempre conseguem chegar na linguagem mais adequada para abordar
esse target.
Essa também foi a questão enfatizada por Valente em sua exposição. Ele
criticou a linguagem popularesca e os
estereótipos adotados nas mensagens
voltadas para esse público. “Não há segredo algum para se falar com essa
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gente. Basta abordá-la com respeito,
evitando o jeito pernóstico com que
muitas pessoas da classe A tratam as
demais”, advertiu.
Para o presidente da DM9DDB, essa
é classe C de “conectada” (vide os crescentes números em termos de acesso à
internet e de posse de aparelho celular),
de “conteúdo” (afinal, eles já sabem
que podem e tendem a responder mais
facilmente a approaches como “você influencia/constrói/participa”) e de “chave para a inclusão” (o que mais deseja
é ser tratada como igual).
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MENSURAÇÃO É PRIORIDADE
No painel dedicado à questão do
ROI, mais do que o debate sobre os
modelos que podem ser empregados,
destacou-se a constatação de que este é
hoje um tema prioritário para os
anunciantes.
Um dos alertas feito por Paulo
Koelle, diretor de marketing da Procter
& Gamble, foi que é um erro pensar que
a implantação de um sistema de ROI
tenha como objetivo reduzir verbas
aplicadas ao marketing. Segundo ele,
bons projetos atraem até mais
investimentos, mas os resultados
devem ser comprovados.
Eric Dherte, da Integration Marketing & Communications, reforçou que as
empresas não têm mais como abrir
mão desta tarefa, até porque sistemas
de medição eficazes ajudam a estruturar melhor a relação entre todos os
envolvidos com o processo de gestão
das marcas.
Paulo César Queiroz, vp de opera-

ções do Grupo ABC, concordou que
este é um tema sexy, já que nunca foi
tão desejado pela indústria publicitária.
Na sua visão, é natural esse interesse,
uma vez que o marketing deve ser mais
assertivo em suas iniciativas.
A preocupação do publicitário, contudo, é que se caia em análises muitos
superficiais, baseadas apenas no curto
prazo, deixando de ponderar o retorno
no longo prazo ou mesmo o residual
gerado pelas ações. Outro receio de
Queiroz é que nem todas as métricas
empregadas atualmente são adequadas
para o atual ambiente. Além disso,
ponderou que a busca por retorno não
deve massacrar a inovação.
A OTIMIZAÇÃO DA CADEIA
As oportunidades de melhoria no relacionamento entre anunciantes e agências foram o ponto central do debate
que discutiu como otimizar a cadeia
produtiva da comunicação e contou
com a participação de Luiz Lara, presidente da ABAP e da Lew Lara/TBWA, e
Hugo Ribeiro de Almeida, sócio da

Integration Consultoria Empresarial.
Almeida foi enfático ao defender que
o planejamento, o processo de gestão e
o modelo de relacionamento são aspectos que devem ser aprimorados na
relação entre agências, veículos e
anunciantes.
No planejamento, o que atrapalharia
seria a visão demasiadamente pontual
e, no caso da relação agência versus
clientes, o principal problema seria a
abertura parcial das informações por
parte dos anunciantes. No processo de
gestão, o especialista indicou como
pouco produtivo a juniorização das
equipes de marketing, vendas e
atendimento, o que tem ocorrido, na
sua visão, em toda a cadeia.
“Não temos como discutir a
otimização da nossa cadeia produtiva
sem colocar em primeiro plano o valor
da ideia”, enfatizou Lara, chamando a
atenção para a importância do papel
das agências, que devem ser
consideradas as guardiãs das marcas.
Ele defendeu, também, a necessidade de as agências extrapolarem os

Renato Meirelles (DataPopular), Edson Massao Kikuchi (CEF), Sérgio Valente (DM9DDB) e
Marcos Simões (Coca-Cola)

limites de sua atuação para além da
comunicação, respondendo pela coerência das ações da marca e responsabilizando-se pelos resultados, identificação de oportunidades de novos negócios, inovações e tendências.
ESFORÇOS CONJUNTOS
Os presidentes da ABA, ABAP,
ABERT, ANJ, ANER, Ampro e FENAPRO
foram os responsáveis por conduzir o
último painel do ENA, que traçou um
panorama enfrentado por cada setor
em 2009, além de indicar as transformações que se tornaram permanentes para a atividade.
O tom geral dos discursos proferidos pelos líderes setoriais foi de otimismo. Há consenso que os efeitos da
crise financeira mundial foram sentidos, mas o impacto foi menor do que
o imaginado a princípio. Pontualmente,
constata-se também que as diversas
áreas têm procurado fazer sua parte,
buscando formas de valorizar suas
respectivas atividades. E é nesta perspectiva que todos vislumbram um
período de bonança para 2010.

No caso da radiodifusão, por exemplo, são altas as expectativas em relação
ao sistema digital, que deve se consolidar nos próximos anos, alçando o rádio
e a TV a novos patamares, principalmente ao inseri-los no universo da
portabilidade.
No meio jornal, como lembrou a
presidente da ANJ, Judith Brito, o cenário é igualmente favorável, e a principal
“batalha” a ser enfrentada pelos veículos é continuar trabalhando para transplantar o prestígio e a credibilidade dos
impressos para os meios digitais.
Esta ideia também foi defendida por
Roberto Muylaert, presidente da ANER.
Ele salientou que as principais editoras
do país têm consciência de que devem
explorar cada vez mais meios digitais
para ganhar vantagem competitiva tanto junto ao leitor quanto junto ao mercado anunciante. A preocupação, reconhece, é continuar buscando formas de
monetizar essa presença, até como maneira de preservar a qualidade do trabalho desenvolvido em termos de conteúdo, aliás, tão bem aproveitado na
internet.

Ao analisar a situação das agências
de publicidade, Dalton Pastore, presidente do Conselho Superior da ABAP,
defendeu que as empresas nunca
foram tão dependentes dos parceiros
na área de comunicação. Ele concorda
que hoje é difícil prever o que vai
ocorrer diante das muitas transformações que têm assolado o ambiente
empresarial, mas está convicto de que
assistiremos a mudanças no modelo de
comunicação adotado pelas empresas.
Otimista, Ricardo Nabhan, presidente da FENAPRO, entende que existe
hoje consciência com relação à necessidade de levar em conta a diversidade
do país, o que favorece o cenário para o
desenvolvimento e fortalecimento dos
mercados regionais.
No encerramento deste painel, Rafael Sampaio, vp executivo da ABA,
chamou a atenção para a importância
do senso de união que existe hoje na
cadeia produtiva da indústria da
comunicação, lembrando que esta
atitude deve perdurar, até porque é
fundamental para que o mercado
consiga enfrentar as ameaças que têm
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Rucardo Nabhan (FENAPRO), João Carlos Zicard Vieira (Ampro), Roberto Muylaert (ANER), Judith Brito (ANJ), Flávio Cavalcanti Júnior
(ABERT), Dalton Pastore (ABAP) e Rafael Sampaio (ABA)
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A FORÇA DOS
MERCADOS REGIONAIS
ABA e Fenapro realizaram em conjunto, no final de outubro, o I Fórum Mercados
Brasileiros. O objetivo do evento, como foi defendido logo na abertura do seminário
pelos presidentes das entidades, Ricardo Bastos e Ricardo Nabhan, foi justamente
enfatizar a importância dos mercados regionais, com o intuito de fortalecer a presença
dos anunciantes nacionais nos diversos estados e municípios do país.
s participantes do fórum – cerca
de duzentas lideranças de agências, anunciantes e veículos das mais
diversas regiões do Brasil, além de
autoridades e especialistas em pesquisa
e estudos mercadológicos – acompanharam durante todo o dia palestras que
evidenciaram que a descentralização da
atividade econômica já é uma realidade.
Mais do que isso, como alertou em sua
exposição o publicitário Júlio Ribeiro,
presidente da Talent, quem não coloca fé
nas estratégias para os mercados regionais corre o risco de perder mercado.
Ribeiro foi enfático ao defender que
hoje a valorização dos mercados regionais não é mais uma questão de oportunidade, e sim de sobrevivência para as
empresas, até porque, como disse,
“Davi ficou maior do que Golias”. Em
outras palavras, os mercados regionais
somados tornaram-se mais importantes
que os grandes centros. Ele ressaltou as
profundas transformações vividas pelo
Brasil a partir de 1995 e que colocaram o

O
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Ricardo Nabhan (Fenapro), Alexandre Padilha (ministro-chefe SRI) e
Ricardo Bastos (ABA)
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Mario Ruggiero (Nielsen), Antonio Carlos Ruotolo (Ibope Inteligência) e
Rafael Sampaio (ABA)

Centro-Oeste. Outra questão importante é que a demanda qualificada está crescendo, mas ainda está limitada a 49%
da população. Mais do que isso, temos
ainda uma condição de alta concentração do consumo em sessenta mercados. “A análise do consumo per capita
mostra padrão similar em todo o país,
acompanhando variações da renda
regional”, explicou Ruotolo, lembrando
que isto mostra que a renda ainda é
preponderante nas diferenças regionais.
Aprendizados importantes podem
ser abstraídos dos dados apurados pelo
estudo do Ibope:
• As diferenças entre as regiões do Brasil criam a necessidade da realização de
ações específicas para cada uma.
• Nordeste e Grande São Paulo são
exemplos de regiões muito diferentes
entre si em relação a posse de bens e
comportamento dos consumidores e

Davi ficou maior
do que Golias.
A valorização
dos mercados
regionais é uma
questão de
sobrevivência”
Júlio Ribeiro

segmentos de destaque nas categorias.
• Diante do cenário de descentralização,
as marcas regionais já representam
52% do total do país e atuam fortemente em eventos e ações locais.
Os palestrantes do I Fórum Mercados Brasileiros, por sinal, exibiram diversas iniciativas que já estão sendo encampadas pelas empresas. Ou seja,
ainda que haja muito a ser feito nesta
área, engana-se quem imagina que
sejam estratégias para o futuro.
Foram citados inúmeros exemplos
de marcas regionais que têm conseguido fazer frente às marcas nacionais e de
produtos que têm sido adequados para
atender às demandas locais. É o caso
da margarina Delícia, que no Nordeste
tem mais sal e corante amarelo, para
parecer com a tradicional manteiga de
garrafa; das embalagens de maionese
maiores que são comercializadas no
Sul do país; da Bombril, que desenvolveu um desinfetante com fragrância
mais forte e ação contra o vibrião da
cólera para o Norte e o Nordeste; da
cerveja Bavária, que tem explorado seu
DNA regional, ligado ao country, e
obtido resultados surpreendentes –
crescimento de 20% em âmbito nacional e de 40% no interior de São Paulo e
Paraná; da Nestlé, que lançou no Nordeste a marca Ideal, de leite em pó; da
Kibon, com sua marca regional Sorvane, com sabores adequados ao mercado local; de Tang, que comercializa na
região o sabor acerola; da mortadela
Sadia (que traz na embalagem a infor-
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país num outro patamar em termos de
ascensão econômica, principalmente no
que se refere à população das classes C
e D, até então praticamente excluídas
do mercado de consumo. “Hoje, 73,6%
da população no Brasil concentra R$
654 bilhões, mais da metade da renda
disponível no país”, salientou.
A certeza de que a expansão das empresas que atuam no Brasil está nos
mercados regionais também se sustenta na constatação de que há alguns
anos muitos deles, como Nordeste e
Centro-Oeste, têm crescido em um
ritmo maior que o registrado no restante do país. E o mais importante, como
foi salientado em várias das apresentações do fórum, é que esta expansão
tem consistência, uma vez que, além
dos programas assistenciais do governo, deve-se considerar que ela se sustenta também no desenvolvimento do
agronegócio e na instalação de polos
industriais em diversas regiões do país.
Segundo Ribeiro, são essas mudanças estruturais que têm determinado
situações inimagináveis há alguns
anos, como a ocorrida em 2007, quando pela primeira vez na história, a média da renda do Centro-Oeste superou a
do Sudeste, com taxas de crescimento
acima de 8%.
Os números da área de Geo Negócios do Ibope Inteligência, apresentados pelo seu diretor, Antonio Carlos
Ruotolo, comprovam que o crescimento populacional do país está basicamente concentrado nas regiões Norte e
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mação de que é produzida em Pernambuco); da salsicha congelada em embalagens maiores para o Nordeste, pois
constatou-se que, ao contrário do Sudeste, a venda do produto é a granel,
calculada por unidades, e não peso; e,
no Norte do país, o case de mais sucesso da Sadia: o do “pato ao Tucupi” que,
a partir do esforço da empresa, virou
“peru ao Tucupi”. Hoje, o consumo do
peru é cinco vezes maior que o do pato.
O crescimento dos mercados regionais é visível também no perfil do varejo. Mario Ruggiero, diretor de client services da Nielsen, foi um dos que chamaram a atenção para este aspecto, apresentando dados muito interessantes.
Hoje, entre as dez maiores empresas
varejistas que aparecem nos levantamentos da Nielsen, sete são regionais
– Gbarbosa, Zaffari, DMA, Irmãos Bretãs,
Prezuma, Angeloni e Irmãos Muffato.
No fórum, João Pereira, diretor de
marketing do Grupo Pereira (Rede
Comper, Fort Atacadista e Bate Forte
Atacado), compartilhou suas “receitas
de sucesso” com os participantes. Hoje
mantém lojas em cinco estados – Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito
Federal, Goiás e Santa Catarina – e tem
aprendido a lidar com realidades bem
diferentes. Segundo o executivo, principalmente para o varejo, não há como
desenvolver estratégias que não estejam devidamente alinhadas com as
necessidades locais. Para isso, além do
alto investimento em pesquisa, é fundamental ouvir o “chão de fábrica”, dar

A regionalização
da mídia no governo
federal já é uma
realidade. Tivemos
muito trabalho, mas
hoje conseguimos
atuar de modo
mais diversificado”
Yole Mendonça

voz para quem está no contato diário
com o cliente. A Comper hoje também
não abre mão de atuar com agências de
publicidade locais, uma vez que deve
primar pela agilidade regional. Pereira
considera essencial o papel da agência
de propaganda, que deve ter um trabalho provocativo. “Adoro ouvir que vou
fazer muito e pagar pouco”, brincou.
MÍDIA REGIONALIZADA
O deputado federal André Vargas,
presidente da Frente Parlamentar em
Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional, integrada por 230 deputados e quatro senadores, foi o moderador do painel que debateu casos de sucesso em
campanhas regionalizadas, que teve
como palestrantes Yole Mendonça,
secretária de comunicação integrada da
Secom, e Edwars Sousa, da área de
publicidade de varejo nacional da Fiat.
Vargas explicou que o objetivo da
Frente é aprofundar os debates sobre a
democratização da comunicação no
Brasil, considerada hoje uma questão

prioritária, não apenas porque o crescimento das diversas regiões do país
exige esforços de aproximação com as
comunidades locais, mas também em
função da necessidade de discutir o
conteúdo trabalhado pelas mídias, que
devem atender às demandas locais.
Compartilhando sua experiência
com os presentes, Yole explicou que a
regionalização da mídia no governo federal já é uma realidade, principalmente sob o prisma do planejamento. “Tivemos muito trabalho, mas conseguimos
hoje atuar de modo muito mais diversificado”, declara, acrescentando que o
foco agora é a questão do conteúdo.
Na Fiat, como enfatizou Sousa, a
premissa básica tem sido “pensar globalmente e agir localmente”, e o modelo adotado conta com ferramentas
como a intranet “Mão na roda”, que
disponibiliza campanhas, fotos, tabelas
e marcas que precisam ser adotadas
nas ações regionais. “Conseguimos a
adesão das concessionárias. Elas podem desenvolver suas campanhas próprias, mas com o emprego deste banco
de dados garantimos que não haja problemas com as informações técnicas”,
detalhou Sousa.
Para abordar mais especificamente a
importância da mídia para o sucesso
dos negócios regionais, os organizadores do fórum convidaram Pedro Parente, vice-presidente executivo da RBS,
que foi o moderador do painel, além de
Ricardo Esturaro, diretor de marketing
da Rede Globo, Jacques Ricardo, diretor

Júlio Ribeiro fez a palestra
de abertura do fórum

de publicidade regional da Editora Abril,
e Cristiano Roriz Câmara, diretor de planejamento e novos produtos da Organização Jaime Câmara. Os executivos dos
veículos adotaram um discurso igualmente otimista em relação ao crescimento dos mercados regionais, apresentando dados que ajudam a entender
melhor o que acontece Brasil afora.
Ao dar destaque às informações da
região Centro-Oeste, Roriz Câmara
reclamou da falta de conhecimento que
existe no Brasil sobre o potencial econômico da região. Goiás, por exemplo, segundo o IBGE, cresceu 8,5%, em 2008,
ante 3,1% no total do país. Hoje figura
como o primeiro estado em posse de
TV plana, laptop e motocicleta.
Um dos mais entusiastas ao analisar
a situação encontrada atualmente no
Brasil, Esturaro destacou uma série de
indicadores que colocam o país em
situação privilegiada na América Latina,
mas que a indústria da comunicação
encontra-se ainda numa situação
aquém da desejada. Ele se refere ao fato
de o Brasil ser o oitavo país no ranking
dos investimentos publicitários mundiais, mas o 52o quando se computa o
investimento per capita – são 63 dólares, considerando o total Brasil. Se
computados apenas os resultados de

São Paulo e Rio, este valor sobe para
US$ 117 (comparável ao de Hungria e
Bulgária) e isolando os dois, temos
US$ 40 nos demais mercados (equiparado ao da Venzuela e da Romênia).
Para Esturaro, o desafio é buscar o
aumento da indústria publicitária nacional, o que, acredita, passa justamente
por explorar melhor as oportunidades
existentes Brasil afora.
O encerramento do evento coube a
Ricardo Bastos, presidente da ABA e vp
executivo da J&J, e Alexandre Rocha
Santos Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da

O desafio é
buscar o aumento
da indústria
publicitária, o que
passa por explorar
melhor as
oportunidades
Brasil afora”
Ricardo Esturaro
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Ricardo Nabhan (Fenapro), Júlio Ribeiro
(Talent) e Ricardo Bastos (ABA)

Presidência da República.
A mensagem do presidente da ABA
foi bastante simples: o grande desafio é
o treinamento necessário para a percepção que os bens de consumo, antes restritos às elites, possam chegar a todos,
mudando sua forma de produção, distribuição, reduzindo custo e regionalizando o marketing. “Crises podem ser
superadas com gestão apropriada e
compreensão dos papéis de cada um”,
sugeriu.
Padilha exibiu em sua apresentação
diversos dados que comprovam a excelente fase vivida pelo Brasil. Salientou,
em vários momentos, que temos agora
as bases para uma nova etapa muito positiva e, quem souber ler os sinais, vai se
dar muitíssimo bem. Entre os principais
indicadores da boa fase, ele citou justamente a diversidade de mercados internos e externos. No seu entender, a Copa
de 2014 e seu impacto bem além de
suas 12 sedes, as Olimpíadas de 2016 e,
principalmente, a exploração do Pré-sal,
mudarão de forma substantiva o padrão
de investimentos no país.
“Se o que foi feito nos últimos anos
já causou profundas mudanças no perfil da economia nacional, ninguém tem
idéia realmente precisa da dimensão
transformacional que todos esses fatores combinados irão gerar”, salientou o
Ministro, reforçando, no final, o pontochave do seu pronunciamento: empresários e executivos devem se concentrar
em perceber o novo Brasil que está
emergindo em todos os seus cantos.
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Regionais
UM PASSO PARA A MATURIDADE DO MERCADO SUL-MATO-GROSSENSE
o comentar as condições encontradas hoje no
mercado sul-mato-grossense, Leiner Maura
Araújo Vizeu, sócia-diretora da MV Comunicação,
explica que a fase é de amadurecimento. As agências
passaram a contribuir cada vez mais nas decisões e
estratégias mercadológicas, estudar o comportamento do
consumidor e gerenciar boa parte da comunicação. “A
sintonia deste momento reflete no crescimento das agências
mais estruturadas”, salienta, citando o exemplo da própria
MV, criada em 1986, tendo à frente
Uilson Moralles e Leiner Vizeu: a
“O CENP foi uma janela
projeção para 2009 era de um
que permitiu ao mercado
crescimento real entre 10% e 12% e,
enxergar o setor com os
mesmo com o impacto da crise, as
olhos da credibilidade”
expectativas foram superadas.
Os setores que mais movimentam o mercado publicitário local são o governamental, o co-

A

mércio varejista e os de moda e decoração.
Com relação às dificuldades mais relevantes do
mercado, a publicitária cita as negociações de baixíssimo custo praticadas pelas agências, justificadas como necessárias para a sobrevivência. Segundo ela, há ainda ofertas
do tipo “degustação de ideias”, ou seja, gostou, pagou; não
gostou, fica para a próxima. “As políticas de fee são predatórias para o mercado publicitário, mas acreditamos que vão
se exaurir nos próximos anos pela própria incapacidade de
gerar resultados para os clientes”, pondera, observando que,
neste ambiente, o CENP foi “uma janela que permitiu ao
mercado enxergar o setor com os olhos da credibilidade. Foi
fundamental até para as empresas se estruturarem adequadamente, criarem o hábito da pesquisa e desenvolverem
estratégias de crescimento e visibilidade no mercado. Principalmente para o interior, é um passo importante para a
maturidade que sonhamos”, analisa.

CERTIFICAÇÃO É CONSIDERADA “ESCUDO PROTETOR” PELA SÃO JORGE
om sede em Porto Alegre, a São Jorge Comunicação é uma agência relativamente nova no
mercado. Completará cinco anos em 2010, sob o comando de Alex Germani, diretor de atendimento, e
Fabiano Bonetti, responsável pela criação.
O turn over da carteira de clientes é baixo e hoje a agência
responde pelas contas da rede Obino, com mais de setenta
lojas no RS e SC; da distribuidora de petróleo Latina, com
cerca de duzentas revendas/postos nos estados do RS, SC e
PR; da SanMarino Fiat, a maior revenda de veículos Fiat no RS,
entre outros.
O varejo movimenta o mercado de Porto Alegre e, entre as
barreiras que ainda devem ser vencidas, Alex Germani indica,
por parte do conteúdo trabalhado pelos anunciantes, a opção
pela “gritaria” em torno do menor preço. “Fazer a diferença e
posicionar melhor a comunicação das marcas em meio a
tanta gritaria é bastante trabalhoso”, diz, acrescentando que
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nas relações cliente-agência também ocorre esse tipo
de disputa, resultando em concorrências predatórias.
“A busca por bons profissionais, motivados e bem
remunerados, é um objetivo. Para isso, temos que ter
clientes que valorizem este princípio, ou
nossas agências estarão cheias de esta“A busca por bons
giários e com inúmeros problemas operaprofissionais, motivados
cionais”, adverte.
e bem remunerados,
Ao avaliar o papel do CENP, Germani
é um objetivo”
diz que a São Jorge considera a certificação o escudo protetor que orienta e regula a atividade. Ele
reclama, principalmente, do desequilíbrio provocado por
alguns veículos, que continuam buscando clientes de forma
direta, oferecendo descontos maiores e, pior, “jogando” com
o percentual da comissão. “É comum ouvir de novo cliente
que ele mesmo vai negociar a mídia, porque o veículo dá
maior desconto quando trata de forma direta”, denuncia.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
EDUCAÇÃO E SAÚDE MOVIMENTA
PUBLICIDADE EM SANTA MARIA

“O CENP É UM DIVISOR ENTRE
EMPRESAS SÉRIAS E AS QUE SÓ
ENFRAQUECEM O MERCADO”

ocalizada no centro do Rio Grande do Sul, Santa Maria
tem economia baseada na prestação de serviços,
principalmente educação e saúde.
Este é o segmento que mais atrai atenções das agências
locais, mas pequenas
verbas de lojas de conFalta uma campanha como
fecções, móveis, farmáaconteceu no lançamento
cias, restaurantes e bado CENP, enfatizando
res também ajudam a
sua importância
movimentar a atividade
publicitária. “A indústria, como anunciante, é praticamente
inexistente, refletindo a realidade da cidade”, explica Jaqueline
Adams, proprietária da J. Adams Propaganda, agência
fundada em 1994 e que já foi sete vezes certificada pelo CENP.
Segundo Jaqueline, o mercado publicitário tem se sofisticado nos últimos anos, com a implantação
dos projetos multimídia dos veículos de
comunicação. “Paralelamente, via outras
iniciativas, o mercado de eventos tem
crescido, transformando a maneira com que os anunciantes
se relacionam com seus públicos”, enfatiza.
Dentre muitas melhorias conjunturais exigidas na região,
Jaqueline destaca a necessidade de adequação dos valores de
mídia ao mercado. “As tabelas de preço vêm de fora, das
redes, e são cada vez menos assimiladas pelo mercado”,
comenta, citando ainda como prioritário os cursos de publicidade terem uma formação mais focada na realidade.
Ela observa que os veículos têm algum conhecimento do
CENP, mas ainda fazem negociações diferenciadas com
clientes diretos, o que prejudica as agências. “Quando
flagrado, o veículo nega e não sustenta a manutenção do
benefício”, revela, lembrando que as agências estabelecidas,
atuantes, com uma carteira de clientes sólida, estão
certificadas, mas alguns veículos são indiferentes a isso. “E
não vão mudar. Só no momento que o anunciante enxergar o
valor do CENP”, acredita, salientando que falta uma
campanha, como aconteceu no lançamento do CENP, enfatizando sua importância.

comércio varejista sempre foi o grande responsável
pelo maior volume de investimento no mercado publicitário cearense e isso pouco tem mudado. A novidade nos
últimos anos é a chegada de novos players, principalmente no
setor de alimentos.
Ao analisar a situação na região, Giácomo Brayner, diretor
da Bando, chama a atenção para a importância que tem conquistado a construção civil.
“Mas a falta de verba é sem sombra de dúvida a principal
dificuldade a ser enfrentada no mercado local”,
pondera, lembrando que isto implica a falta de
pesquisa, planejamento e investimento em
produção. “Porém, aprendemos a conviver
com esta realidade, tanto que hoje assistimos a um grande
salto na qualidade da publicidade cearense”, diz Brayner.
Segundo ele, para manter a qualidade, o mercado terá que
investir na união, uma vez que a filosofia do “cada um por si”
gera graves danos à atividade.
A Bando de Criação foi umas das primeiras agências a
buscar a certificação do CENP, por acreditar que este é o único
caminho para a moralização da atividade. “Houve um tempo
que grandes contas eram atendidas por contatos de veículos,
que passavam por cima das agências e ninguém tinha como
se defender”, relata, observando
que hoje o CENP vem ajudando o
Para manter a qualidade,
mercado publicitário do Ceará. “É
o mercado terá que
um divisor entre empresas sérias e
investir na união
aquelas que só enfraquecem o
mercado, sempre atuante na defesa da indústria da propaganda”, defende Brayner, afirmando
que os veículos de comunicação têm mudado para melhor sua
política de relacionamento com agências.
A Bando de Criação foi fundada em 1994 e tem aprendido
com as mudanças do mercado, mantendo o foco na busca da
superação. “Nadando, andando ou voando, esse Bando aqui
corre contra o tempo, explora novos formatos, planeja
estratégias eficientes e vive a comunicação de uma forma
ampla e integrada”, diz Brayner.

O
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Crônica

PETRÔNIO
É COISA SÉRIA
por Flávio Corrêa

screver algo sobre o Petrônio me emociona. Afinal,
foi ele quem tirou as angustiantes dúvidas que meu
pai tinha e convenceu o "major" Ernesto Corrêa de que publicidade era uma profissão séria. E que assumiu o risco de
me dar emprego na Vox, da qual, sabiamente, me demitiu
pouco depois. Não estou seguro até hoje de que minha
entrada na publicidade tenha agregado algo de seriedade à
profissão, mas qualquer um de nós sabe que onde o
Petrônio está a coisa é séria
mesmo. Como a MPM, que ele, o
Mafuz (de saudosa memória) e o
Luiz Macedo criaram lá no nosso
Rio Grande para se transformar
na maior agência brasileira.
Daria para escrever um livro
contando só um pouco do tanto
que a publicidade deve ao
Petrônio. Quem sabe um dia eu
mesmo, que nasci jornalista, me
atreva a fazê-lo? Mas se não for
eu outro certamente o fará, para contar, por exemplo, que na
década de 60 ele emplacou de vez a publicidade no cenário
empresarial brasileiro, através da Lei 4.680 e do Decreto
57.690. A base filosófica destes diplomas, tantos anos
depois, continua sendo o DNA do negócio das agências e,
consequentemente, da nossa "indústria da comunicação de
primeiro mundo num país de terceiro" (Antônio Athayde).
Economicamente saudáveis, atraindo e mantendo grandes
talentos, as agências brasileiras criaram um dos nossos
melhores produtos de exportação, trazendo mais canecos
para o Brasil do que a nossa competente seleção canarinho.
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Talvez nem ele naquela época – visionário que sempre foi
– tivesse se dado conta das tremendas implicações que a
sustentabilidade econômica das agências de publicidade
teria no desenho do país democrático que hoje desfrutamos.
Afinal, se temos uma imprensa cuja liberdade é de dar inveja
a muitos países, isso se deve, em boa parte, à publicidade,
formidável pilar econômico que a sustenta. Alguém já
imaginou boa publicidade sem agência?
Quando este modelo econômico esteve em cheque, pela
desregulamentação abrupta decretada pelo então Ministro
Sergio Amaral, Petrônio desembainhou a sua espada de
maragato e foi para a trincheira: comandou, com a inteligência, a habilidade, o brilho e o destemor que o caracterizam,
a dura batalha pela recuperação do terreno que parecia perdido. Eu era presidente da ABAP e me coube, sob inspiração
dele e junto com outros dedicados companheiros, costurar
o Código de Auto-Regulamentação, assinado também por
veículos e anunciantes, que devolveu a tranqüilidade ameaçada.
Este mesmo Código criou o
CENP, que, graças a Deus, foi entregue ao Petrônio.
De lá para cá, o CENP consolidou as relações comerciais entre
anunciantes, veículos e agências,
acrescentando a elas uma transparência que outros setores da
economia gostariam de ter.
O Petrônio nunca sairá do
CENP, mesmo porque isso é impossível. A indústria poderá
contar com ele para sempre, como Presidente do Conselho,
mesmo porque teria muita dificuldade de seguir avante sem
os seus conselhos.
Na Roma antiga, seu "xará" foi nomeado "arbiter elegantiae", mas é o Petrônio de hoje, quase 21 séculos depois,
quem realmente personifica a elegância. Alguma dúvida?
O romano também foi escritor. O Petrônio de hoje, que
tanto nos encanta, escreveu e continuará escrevendo a
história da moderna publicidade brasileira.
Obrigado, meu querido Coronel.

Cartas
■ Gostaria de parabenizar o CENP
por abordar em sua revista, de forma tão didática, o tema Prospecção,
como fez na edição de setembro.
É muito bom saber que a própria
ABA tem uma cartilha de “bom
comportamento” para concorrências.
Pena que são poucos os anunciantes que a seguem.
Renato Ribeiro
Recife

■ Muito legal a matéria sobre
prospecção de novos clientes. Pela

sequencia de temas abordados nas
últimas edições, fica claro a preocupação da redação com temas técnicos aplicados ao universo das
pequenas e médias agências. Sugiro
que, em edições futuras sejam
tratados aspectos da criação e da
mídia.
Luís Sergio Mendes
São Paulo

entender muitos assuntos mas na
última edição, a matéria “Uma questão de mal estar” chamou minha
atenção.
O assunto é sério, não conheço
muito, mas foi colocado com palavras leves, claras e de um jeito que
fiquei envolvida e só parei de ler
quando acabou.
E o que mais gostei é que
consegui compreender o “recado ou
alerta”.
Parabéns e parabéns!

■ Coleciono a CENP em Revista
para consultar quando me formar
em publicidade. Ainda não consigo

Lívia
Estudante de Publicidade
Bauru

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

CENP EM REVISTA é uma publicação
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CONSELHO EXECUTIVO
ABA – Mário Castelar, Pedro Silva, Rafael Sampaio; ABAP – Ênio
Vergeiro, Euler Marques da Costa, Geraldo Alonso Filho, José
Francisco Eustáchio, Paulo Zoega, Roberto Mesquita; ABERT – Cícero
J. de Azevedo Neto, Flávio Cavalcanti Júnior, Gilberto C. Leifert, Júlio
Cesar Casares, Paulo Machado de Carvalho Neto, Paulo Saad Jafet,
Rubens Jorge de Campos Filho; ABTA – Fred Müller, Gustavo Leme,
Herbert Zeizer, Rafael Davini; ANER – Gilberto Corazza, Manoel
Mauger, Renê Cassetari, Thais Chede Soares; ANJ – Antonio Carlos de
Moura, Cláudio Santos, Mário Pinto Neves Filho, Oscar Mattos;
CENTRAL DE OUTDOOR – Cláudio Pereira, Luiz Fernando
Rodovalho, Luiz Roberto F. Valente Filho, Raul Nogueira Filho;
FENAPRO – Aías dos Santos Lopes, Antonio Lino Pinto, Ricardo
Nabhan de Barros, Rino Ferrari Filho, Saint´Clair de Vasconcelos.
CONSELHO DE ÉTICA
ABA – 1a Câmara: Carlos Eduardo Toro; ABA – 2a Câmara: Rogério
Levorin Neto; ABAP – 3a Câmara: Geraldo Alonso Filho; FENAPRO –
4a Câmara: Antônio Lino Pinto; ABTA – 5a Câmara: Gustavo Leme; ANJ
– 6a Câmara: Oscar Mattos.
CONSELHEIROS
ABA – Afonso Champi Jr., Carlos Eduardo Toro, Newman de Faria
Debs, Pedro Martins da Silva, Rogério Levorin Neto; ABAP – Antônio
Luiz de Freitas, Celso Luis Loducca, Geraldo Alonso Filho, Hiran
Castello Branco, João Augusto M. Valente, José Henrique Borghi, Júlio
Cosi Jr., Luiz Sales, Otto de Barros Vidal Jr., Paulo Cabral Jr., Renato
Arantes Loes, Saint´Clair de Vasconcelos; ABTA – Alberto Niccoli Jr.,
Ana Maria Gemignani, Fátima Zagari, Gustavo Leme, Herbert Greco,
Herbert Zeizer, Rafael Davini, Renata Policicio, Roberta Ciasca; ABERT
– Acácio Costa, Carlos Rubens do Santos Doné, Cícero J. de Azevedo
Neto, Flávio Cavalcanti Jr., Henrique Cassiato, Hilton Madeira, José
Ernesto Freitas de Camargo, Luiz Fernando Constantino, Luiz
Nicolaewsky, Luiz Roberto Antonik, Rodolfo Machado Moura, Sérgio
Sitchin;

ANER – Ana Serra, José Bello; ANJ – Eduardo da Silva Porto Filho,
Eduardo Sirotsky Melzer, Marcelo Benez, Marcelo Romão, Márcio
Delfim, Maurício Toni, Oscar Mattos, Oscar Osawa, Paulo César
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