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Palavra do Presidente

BOM ANO, BOAS INICIATIVAS

Sumário

ntre outras indicações de que o ano promete,

merece destaque a campanha de valorização da

propaganda realizada conjuntamente pela ABA e ABAP,

e que tem o apoio dos veículos de comunicação.

Parabéns! Que iniciativas como esta continuem a

proliferar.

Finalizamos em março uma extensa rodada de

reuniões com as entidades fundadoras do CENP para

que tivessem conhecimento, por meio de seus presi-

dentes, do plano de ação proposto e aprovado pela

diretoria executiva eleita, assim como conhecer o

orçamento previsto para este ano.

Este processo foi absolutamente oportuno por várias

razões, sendo a mais importante a chance de ouvir

críticas e sugestões ao nosso trabalho, contribuições

que nos animam e dão energia para enfrentar os

desafios que temos pela frente.

Concomitantemente, atualizamos o conjunto de

membros dos Conselhos de Ética e Fiscal, com a

expectativa de maior participação de todos os setores:

agências, veículos e anunciantes, uma vez que notada-

mente o Conselho de Ética é nosso principal organismo

de análise dos apontamentos que eventualmente

possam afrontar a ética comercial em nossa atividade.

Nosso sincero agradecimento, em nome de todos os

profissionais que atuam em agências, veículos e

anunciantes, para todos os que dedicam tempo para o

CENP, pois assim prestam grande serviço à evolução

de nosso negócio.

Muito obrigado!

EE

As perspectivas para 2010 são as melhores e já estão se confirmando. 
O ano começou forte e, para nós, do CENP, não é diferente.

Caio Barsotti
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Esta edição do CENP em Revista chega 

impressa em novo papel, visando proporcionar

mais qualidade. 

Novidades virão nas próximas edições.
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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

3.532

2010

02/03/10

3.368

2008

3.800

Agências certificadas

Criado em dezembro de 1998, o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) tem como missão

o estabelecimento de princípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de

publicidade e veículos de comunicação, por meio da 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 pelas 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

10.116 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

EM 02/03/2010

59 NOVOS PEDIDOS
EM AVALIAÇÃO

EM 02/03/2010

1.166 VISITAS TÉCNICAS E 
VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 02/03/2010

@
• 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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LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS
PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOOSS::  
CCOOMMOO  RREEAALLIIZZÁÁ--LLAA  DDEENNTTRROO  
DDAA  LLEEII  88..666666//9933
Helena M. Zoia

Titular do escritório Helena Zoia Sociedade de Advogados

Diretora Jurídica da FENAPRO

ausência, entre nós, de estudos sistematizados sobre a

contratação de serviços publicitários prestados por

agências de propaganda pela Administração Pública em todos

os seus níveis e a crescente utilização do instituto da licitação

por parte das administrações tem ensejado as mais diversas

interpretações de como procedê-la, ocasionando, ainda que

excepcionalmente, afrontas ao que dispõe a Lei 8.666/93, com

alterações posteriores.

Começamos por distinguir entre os serviços ditos comuns,

referidos no Anexo II ao Decreto no 3.555/00 – aprovado pelo

Decreto 3.784/01 –, que podem ser contratados através da

modalidade “pregão”, e os serviços de natureza

predominantemente intelectual, aos quais se refere o artigo 46

da Lei 8.666/93.

A situação dos serviços de natureza predominantemente

intelectual, em que estão inseridos os serviços publicitários, é

diversa e não pode ser confundida com a dos serviços

comuns, envolvendo técnica, metodologia e criatividade para

que possam atingir o grau de eficiência e rentabilidade

desejados pela Administração Pública.

Por este motivo, a Lei 8.666/93, em seu artigo 46, caput,

dispõe que os serviços predominantemente intelectuais

devem ser licitados nos “tipos de licitação melhor técnica ou

técnica e preço”, por serem os mais adequados à seleção dos

melhores serviços de tal natureza. E não há, em tal “norma

geral”, nenhuma outra intenção do legislador como é comen-

tado pelos menos informados. 

A Lei n° 8.666 é de 1993 e, já em 1973, Hely Lopes Meirelles,

na obra Licitação e Contrato Administrativo (Ed. RT, página 142),

lecionava: “Na licitação de melhor técnica o que a

Administração busca é a obra, o serviço, o equipamento ou o

material mais eficiente, mais durável, mais aperfeiçoado, mais

rápido, mais rentável, mais adequado enfim aos objetivos de

determinado empreendimento público, ou que melhor atenda à

execução de um programa administrativo. 

Nesse tipo de licitação o preço não é elemento decisivo para o

julgamento, porque nem sempre se pode obter a melhor técnica

pelo menor preço. Diante dessa realidade, é licito à Admi-

nistração dar prevalência a outros fatores sobre o preço. Em tais

licitações o edital deve indicar o limite da disponibilidade

financeira para o contrato, a fim de que os interessados possam

formular suas propostas até o montante estabelecido. No

julgamento desse tipo de licitação vence o proponente que

apresentar a melhor técnica dentro das especificações do pedido e

AA

Em 1º lugar
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Os serviços 

publicitários só 

podem ser licitados

dentro do que

dispõem as normas

gerais estabelecidas

pela Lei 8.666/93

do limite máximo de preço fixado no edital”.

Nada há de novo na contratação de serviços de natureza

predominantemente intelectual, no tipo “melhor técnica”. O

sistema licitatório dos mesmos já existia há 20 anos, antes que

a Lei 8.666/93 fosse votada e publicada! Se a satisfação do

interesse estatal não demandar a prestação de serviços acima

de um padrão mínimo de qualidade, o tipo licitatório correto

é o “menor preço” e a modalidade, com toda a certeza, o

“pregão”.

Mas há outras situações em que as variações que ocorrem

nas propostas técnicas repercutem no maior ou menor nível

de satisfação do interesse perseguido pela administração.

Nesse caso não há que se falar em uma prestação de serviços

de qualidade mínima. A qualidade técnica do serviço a ser

contratado deve ser perseguida no mais alto grau, a prestação

do serviço deve apresentar a maior qualidade possível. 

Mas isso não quer dizer que a eleição dos tipos “melhor

técnica” ou “técnica e preço” impeça, por parte da Administra-

ção, uma avaliação da relação custo/benefício, que necessaria-

mente deve ser estabelecida entre o nível da qualidade e o

preço a ser pago. 

Atualmente, dentro das normas legais observadas pela

Administração Pública, os serviços publicitários, estão sendo

contratados na modalidade “concorrência” e no tipo “melhor

técnica”, porém sempre pelo “menor preço” ofertado, visto

que as propostas de preços também são valoradas e que a

que apresentar os menores preços – observados os limites

legais e éticos fixados pela Lei no 4.680/65 e pelos itens remu-

neratórios recomendados pelas Normas-Padrão da Atividade

Publictária tuteladas pelo CENP, e que integram o art. 7o do

Decreto no 57.690/66 por força da alteração introduzida pelo

Decreto no 4.563/02 - é negociada com a licitante que tiver

obtido a maior pontuação na proposta técnica, dentre todas

as demais.  

E isso mostra que a modalidade “pregão”, como bem

dispõe o artigo 1° da Lei 10.520/02, “poderá ser adotada” para

aquisição de serviços comuns, não cogitando a contratação de

serviços intelectuais através de tal modalidade. 

Os serviços publicitários são de natureza predominante-

mente intelectual e só podem ser licitados dentro do que dis-

põem as normas gerais estabelecidas pela Lei 8.666/93, apli-

cáveis a toda a Administração Pública, em todos os seus

patamares.

A realidade é uma só e não há como fugir dela.
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LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS
PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOOSS::  
PPRREEGGÃÃOO  VVIIAA  EEXXPPRREESSSSAA  
EE  CCAAMMIINNHHOO  EERRRRAADDOO
Paulo Gomes de Oliveira Filho

Titular do escritório Paulo Gomes 

de Oliveira Filho Advogados Associados 

Assessor jurídico da ABAP 

s procedimentos licitatórios – obrigatórios para que a

Administração Pública contrate fornecimento de bens e

serviços – são inegavelmente custosos e demorados, exigindo

prazos longos para sua convocação pelo Poder Público e

instituições da Administração Direta e Indireta. Mas são

necessários para que se obtenha as melhores propostas dos

licitantes, seja sob o aspecto técnico, seja sob o financeiro.

A “melhor proposta” não quer dizer “o melhor preço”, mas

sim a proposta que atenda à finalidade primária do processo

licitatório. Em se tratando de serviços publicitários, em que a

técnica deve reger, a finalidade primária é obter as melhores

formas da Administração Pública comunicar-se com a

população.  E isso só é possível pela melhor técnica e jamais

pelo menor preço.

Em função de ser uma atividade fundamentalmente

intelectual, os serviços publicitários não são considerados

“serviços comuns”, cujos padrões de desempenho e

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por

meio de especificações usuais no mercado. Portanto, não

sendo “serviços comuns”, serviços publicitários não podem

ser contratados via pregão.

Porém, de forma reiterada, alguns setores da Administração

Pública, municípios ou mesmo Estados, vêm insistindo em

realizar pregões para a contratação de serviços publicitários, o

que tem motivado as entidades do setor a promoverem medidas

judiciais para fazer com que a norma legal seja cumprida.

Nesse sentido, o Governo do Estado do Paraná, através da

sua Secretaria da Administração e da Previdência, por quatro

vezes seguidas e em curto espaço de tempo, promoveu

procedimento licitatório na modalidade “pregão presencial”

para contratação de serviços publicitários, consistentes na

“intermediação para veiculação/divulgação (inserção) dos

materiais criados pela própria Administração Pública Esta-

dual”, mas não contemplando atividades fundamentais da

publicidade, que são a criação e produção de conteúdo,

atividades estas expressamente excluídas pelo edital. Essa

sistemática exclusão dos serviços de criação e produção dos

procedimentos licitatórios realizados pelo governo para-

naense seria uma forma de tentar desviar do impedimento

legal na contratação de serviços notoriamente intelectuais,

através de pregão.

Os mandados de segurança impetrados pelas entidades

OO
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O pregão é 

inadmissível 

como procedimento

licitatório para 

a contratação

de serviços

publicitários

representativas das agências de publicidade, dentre as quais

a ABAP, que intentou quatro deles, obteve o reconhecimento

liminar, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, da

absoluta ilegalidade do pregão para a contratação de serviços

publicitários, mesmo porque também a intermediação na

contratação de veiculação não prescinde do trabalho essen-

cialmente técnico desenvolvido pelas agências, que é o plane-

jamento de mídia, além do que cabe às agências o desenvol-

vimento criativo das peças e campanhas publicitárias, sem o

que a veiculação estaria fadada a não atingir o público des-

tinatário das mensagens.

Aliás, a Secretaria de Comunicação Social do Governo

Federal, através da Nota Técnica no 23/08, já reconheceu,

conforme sua Ementa:

“O pregão não constitui meio jurídico hábil para a contrata-

ção dos serviços de publicidade prestados por agências de pro-

paganda. Serviço que envolve arte e técnica não pode ser

considerado como serviço comum. Inteligência: Lei 10.520/02,

artigo 1o e parágrafo único; Lei 4.680/65, artigo 3o; e Lei 8.666/

93, artigos 45 e 46.”

Dessa forma, fica evidente que o pregão é inadmissível

como procedimento licitatório para contratação de serviços

publicitários prestados por agências de propaganda, tanto

pela forma peculiar de remuneração destas, incompatível com

o critério de menor preço, como pela necessidade de se impor

os tipos “melhor técnica” e “técnica e preço” para imprimir

efetividade e eficiência nesses serviços.
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UUMMAA  EEXXIIGGÊÊNNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA
João Luiz Faria Netto

Diretor de Assuntos Legais do Conar, diretor jurídico do Sinapro-RJ e consultor jurídico do CENP

á característica especialíssima nos contratos de publici-

dade, sejam públicos ou privados: a remuneração prin-

cipal da contratada, quase sempre, e sempre quando se trata

de grandes contas, é feita pelos veículos de comunicação, o

que torna as licitações, em qualquer caso, mais complexas.

Historicamente, em país que descobriu a publicidade técnica

depois da Segunda Guerra Mundial, o fato pode estar

relacionado com a modernização dos meios de comunicação

nos anos 1950, em pleno apogeu do rádio e virada técnica dos

jornais. Foi o período de descoberta do consumidor urbano,

uma antessala do que Marshall McLuhan identificaria como o

meio sendo a mensagem.

Quem contrata a agência, isto é, o anunciante, comprome-

te-se a pagar pela criação e gerenciamento da produção das

peças publicitárias, que não é suficiente para remunerar o

serviço contratado. Exige, em razão disso, qualificação técnica

da contratada, incluindo a arte de criar e gerenciar a produção.

Exige, ainda, competência técnica na área de mídia, com o

conhecimento de mercado e dos meios de comunicação, abs-

tendo-se de remuneração porque, na outra ponta, os veículos,

para se assegurarem do reconhecimento de suas virtudes

comunicativas, remuneram as agências condicionando tal

remuneração à comprovação da sua condição técnica no

campo da mídia.   

É caso único de atendimento, na área pública, do que dis-

põe o artigo 30, parágrafo II, da Lei 8.666/93, que regulamenta

o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui nor-

mas para as licitações e contratos da Administração Pública,

quando trata da documentação relativa à qualificação técnica

de participantes nos pleitos: “comprovação de aptidão para

desempenho de atividade pertinente e compatível em caracterís-

ticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação

das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados

e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como

da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que

se responsabilizará pelos trabalhos”.

Os veículos exigem a comprovação técnica para concede-

rem o desconto-padrão, que pactuaram, para evitar a desleal-

dade concorrencial, em 20% sobre o valor da veiculação. O

CENP atua, verificando, em nome do mercado, a qualificação

técnica das agências e certificando, na ordem direta do mer-

cado em que atuam, as que estão capacitadas. Sem a certi-

ficação os contratos correm o risco de inexecução, por falta da

remuneração que assegura o seu cumprimento.

Não sei se o meio deixou de ser a mensagem neste tempo

de ingresso na era do saber. Sei, no entanto, que a comunica-

ção continua a ser um bem de consumo essencial. Faz bem ao

espírito e à democracia.

HH
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é a presença de representantes do Co-

mitê Olímpico Internacional, falando

sobre as oportunidades de marketing

e publicidade nas Olimpíadas de 2016.

Na noite do dia 8 de abril, haverá um

jantar no Palácio das Laranjeiras,

quando será entregue o Prêmio ABAP

aos Ícones da Comunicação.

Para Clóvis Speroni, presidente da

ABAP, capítulo Rio, o 7o EBAP é o mo-

mento certo para uma revisão do ne-

gócio publicitário. “Por isso, focare-

mos o encontro principalmente na

gestão e na nossa rentabilidade, levan-

do sempre em conta as novas mídias,

cada vez mais em ascensão, e a preo-

cupação de remunerar bem os talen-

tos. Além disso, podemos ter uma rica

troca de experiência entre os Estados”,

disse ele. 

Mais informações no site

www.setimoebap.com.br, 

onde há ficha para inscrição.

Acontece

contece no Rio de Janeiro, dias 8

e 9 de abril, o 7o Encontro Brasi-

leiro de Agências de Publicidade

(EBAP). Para divulgá-lo, os organizado-

res estão promovendo road shows por

todo o país. O primeiro deles foi reali-

zado em Belo Horizonte, no começo

de março. “O sucesso do EBAP só

acontece se tivermos a representação

nacional, por isso a importância do

road show”, explica o presidente da

ABAP, Luiz Lara. “Temos que pensar

no futuro dos nossos negócios e garan-

tir o momento de ouro que a nossa

economia vive, com expectativa de se

tornar, em dez anos, a quinta maior do

mundo. Para nós, publicitários, 2010 é

um ano muito positivo e estimamos um

crescimento na casa de dois dígitos”.

O 7° EBAP será um evento fechado,

restrito a presidentes, sócios e executi-

vos de agências de todo o Brasil, num

total de 250 participantes. Ele será rea-

lizado na sede da Firjan, no centro do

Rio de Janeir0. Temas como “Eficácia

na Gestão”, “Rentabilidade”, “Gover-

nança”, “Criação de Valor para os Clien-

tes”, “Mercados Regionais” e “Agência

como Empresa” serão apresentados

em palestras e debatidos em painéis

dos quais participarão profissionais de

agências, anunciantes e veículos. 

Durante o encontro, será apresen-

tada pelo Ibope a mais importante

pesquisa já feita sobre a imagem da

publicidade brasileira. Outro destaque

AA

7º EBAP FOCA FUTURO DO NEGÓCIO
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ma iniciativa pioneira da ABA e

da ABAP, a campanha “Propa-

ganda. Faz diferença” visa a valorizar e

defender a propaganda brasileira como

uma ferramenta para o desenvolvimen-

to do mercado pela construção de mar-

cas relevantes. “Esta campanha está

dentro da agenda positiva construída

pelas diretorias das nossas duas enti-

dades, com a participação muito ativa

de Dalton Pastore, Luiz Carlos Dutra,

Ricardo Bastos e eu”, disse Luiz Lara,

presidente da ABAP na cerimônia de

lançamento da campanha, em meados

de março. “Esta campanha é um resgate

do passado e uma ponte para o futuro”,

disse Ricardo Bastos, presidente da ABA

quando do lançamento da campanha. 

Bastos lembrou que, atualmente,

cerca de 300 projetos tramitam em

órgãos federais na tentativa de interfe-

rir na ação publicitária. “Essas pessoas

não entendem de publicidade, o que

pode tirar a ideia do contexto. Para

isso temos o Conar”, afirmou. 

Cobrindo todas as mídias, as peças

ressaltam a importância da propagan-

da como ferramenta fundamental da

livre iniciativa e de respeito à liberdade

de escolha do consumidor. A campa-

nha marca o aniversário de 50 e 60

anos comemorados, respectivamente,

por ABA e ABAP. Luiz Carlos Dutra,

presidente do Conselho Superior da

ABA, informou que a campanha mos-

tra que a influência da propaganda

transcende os efeitos sobre a marca

do anunciante. “A publicidade tem

efeito benéfico sobre a economia

como um todo, melhora a vida dos

consumidores, assegura a liberdade

de imprensa e, por consequência, é

positiva para o conjunto da socieda-

de”, disse ele. Lara destacou que outro

pilar importante da iniciativa é reforçar

a liberdade de escolha do consumidor.

A campanha foi criada pela Almap-

BBDO e será veiculada de forma

voluntária. Marcello Serpa, sócio e

diretor de criação da agência, diz estar

orgulhoso pela campanha. “Divulgar

os valores e a importância da nossa

profissão para a sociedade brasileira é

uma tarefa fundamental para nós,

publicitários. Isso representa a vonta-

de de defender o trabalho que faze-

mos”, disse. 

UU

ABA E ABAP LANÇAM CAMPANHA
“PROPAGANDA. FAZ DIFERENÇA”

Da esquerda para a direita: Dalton Pastore – presidente do Conselho Superior

da ABAP; Luiz Carlos Dutra – presidente do Conselho Superior da ABA;

Ricardo Bastos – presidente da ABA; Luiz Lara – presidente da ABAP e

Marcello Serpa – sócio e diretor de criação da AlmapBBDO

M
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ela primeira vez, as agências de

comunicação brasileiras serão

avaliadas separadamente entre as

melhores empresas para trabalhar. A

iniciativa é da ABP, com apoio da ABAP,

AMPRO e ABA e realização do Great

Place to Work Institute Brasil. A institui-

ção mede a eficácia e identifica as carac-

terísticas do ambiente corporativo e

está presente em 42 países. “A ABP

acredita que esta iniciativa vá contribuir

mais e mais, a cada ano, para o melhor

ambiente de trabalho nas agências de

comunicação e, consequentemente, no

maior entusiasmo que será colocado na

prestação de serviços aos nossos clien-

tes”, diz Cyd Alvarez, presidente da ABP. 

Podem inscrever-se agências de

comunicação com pelo menos três

anos de vida e 30 colaboradores per-

manentes. Se forem agências de pro-

paganda, é indispensável que sejam

certificadas pelo CENP e associadas à

ABP ou ABAP, enquanto agências de

marketing promocional precisam ser

associadas à AMPRO. Já agências que

não se enquadrem nestas duas cate-

gorias (por exemplo, agências de mar-

keting direto, webdesign, etc.), é preci-

so que sejam associadas às suas res-

pectivas entidades.

As inscrição são gratuitas. 

Mais informações no site

www.gptw.com.br/melhores2010.

PP

“A MELHOR AGÊNCIA 
DE COMUNICAÇÃO 
PARA TRABALHAR”

TV por assinatura chegou a 7,6

milhões de domicílios, segundo

dados divulgados pela Anatel, consoli-

dando os números da metade até o

final do mês de janeiro. A Anatel estima

que 25,2 milhões de brasileiros tenham

acesso ao meio.

A TV a cabo é a tecnologia que pos-

sui o maior número de assinantes,

chegando a uma participação de 58%.

Os serviços via satélite (DTH) apare-

cem a seguir, com 37% dos domicí-

lios. O restante dos assinantes é aten-

dido pela tecnologia MMDS.

Em um ano, as regiões Norte e

Nordeste, respectivamente, apresen-

taram 34% e 25% de crescimento.

Esse desempenho resulta de um

aumento do número de operadoras

que usam o sistema via satélite.

AA

TV POR ASSINATURA 
SEGUE EM CRESCIMENTO 

Em 25 de março, na sede da 

entidade, João Batista Ciaco, da Fiat,

foi eleito como novo presidente da

ABA, tendo Rodrigo G. Lacerda, 

do Carrefour, como primeiro vice-

presidente.

Ricardo Alves Bastos, da Johnson

& Johnson, ex presidente, passa a ser

copresidente do Conselho Superior,

ao lado de Luiz Carlos C. Dutra, da

Unilever, que continua no cargo,

nesse novo formato que está sendo

adotado pela entidade.

ABA TEM NOVO 
PRESIDENTE

Segundo dados recém-divulga-

dos pelo Ibope, o número de brasi-

leiros que acessaram a internet em

casa durante o mês de janeiro che-

gou a 36,8 milhões. Eles ficaram on-

line, em média, 65 horas e 23 minu-

tos ao longo do mês. Descontando

o uso de comunicadores instantâ-

neos, como o MSN, o tempo online

chegou a 45 horas e 43 minutos.

36,8 MILHÕES 
USAM A INTERNET
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A ABAP acaba de lançar a segunda edição do estudo

“Números Oficiais da Indústria da Comunicação e seu Impacto

na Economia Brasileira”, produto de um convênio com o IBGE

s resultados são grandiosos: as

atividades relacionadas direta-

mente à publicidade geraram R$ 47,2

bilhões em receitas, equivalente a 1,8%

do PIB. No seu todo, a indústria da

comunicação recolheu mais de R$ 11,8

bilhões em impostos pelas 98 mil empre-

sas consideradas pelo estudo, que gera-

ram 612 mil empregos e pagaram R$ 9,5

bilhões em salários. 

Para o presidente da ABAP, Luiz Lara,

o estudo mostra uma indústria vigorosa

e dinâmica. “Proporcionamos um retor-

no cada vez maior para os investimen-

tos dos anunciantes, geramos milhares

de postos de trabalho e proporciona-

mos uma maior arrecadação de recur-

sos aos cofres públicos, o que vem a

confirmar o importante significado da

nossa presença na economia, como

fator determinante para um desenvolvi-

mento contínuo e saudável para o país”.

O estudo trata de toda a indústria da

comunicação – publicidade, meios de co-

municação de todos os tipos e gráficas,

empresas de pesquisa e até empresas

de comercialização de jornais e revistas.

No item publicidade, o IBGE considera,

além das agências, empresas de out-

door, publicidade aérea, serviços de alto-

falante, distribuição de material publici-

tário, promoção de vendas, publicidade

no ponto-de-venda e marketing direto.

O IBGE reuniu os dados para o estu-

do a partir do CNPJ das empresas, in-

formações do Imposto de Renda e aná-

lise de balanços para um levantamento

completo da atividade em seu aspecto

formal. Foram computadas 100% das

pessoas jurídicas comerciais e presta-

doras de serviço, além de indústrias

com cinco ou mais pessoas ocupadas.

Foi usado também o Cadastro Geral das

Empresas, que trabalha com os dados

da Relação Anual de Informações

Sociais (Rais), além do CNPJ. Os dados

tabulados são do ano de 2007.

No estudo da ABAP, o IBGE identifi-

cou 10.242 agências de publicidade no

OO

Pesquisa

A INDÚSTRIA

ABAP DIVULGA 
RETRATO DA 
COMUNICAÇÃO 
NO BRASIL 

Segundo a pesquisa, atividades 
ligadas à publicidade geram 
R$ 47,2 bilhões em receitas
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Brasil, às quais devem ser somadas 411

empresas de consultoria em publicida-

de. Juntas, elas empregam 26.334 pes-

soas (25.271 em agências e as demais

em consultorias), que recebem salários

que somam cerca de R$ 687 milhões.

O estudo identificou também 3.893

empresas de rádio no Brasil e 843 de TV.

As rádios empregam 32 mil pessoas e

as TVs 50 mil. Já empresas ligadas à

mídia impressa, incluindo gráficas,

comércio de jornais e revistas e empre-

sas de edição e impressão de cadastros

e listas são 15,5 mil, ocupando 81 mil

pessoas. Empresas das demais mídias

(outdoor e outras formas de mídia exte-

rior, cinemas, etc.) são 6,3 milhões, em-

pregando 14,5 mil pessoas. 

Um número que pode surpreender

muita gente é o de empregados em

empresa de teleatendimento: são 265

mil, trabalhando em 1.294 empresas

que pagam R$ 2,1 bilhões em salários.

Um grande contingente de profissio-

nais – 44 mil pessoas – trabalha em em-

presas de serviços especializados – pes-

quisa, webdesign, criação de estandes,

feiras, congressos, festas e exposições,

promoção de ponto-de-venda e marke-

ting direto. Neste grupo, destaque para

as empresa de webdesign. Elas já são

17.630 e empregam 26 mil pessoas,

recebendo R$ 770 milhões em salários.

Outro número relevante é o de

empresas da área de esportes, abran-

gendo rodeios e vaquejadas, gestão de

instalações esportivas, clubes, produ-

ção de eventos esportivos e atletas

patrocinados. Ao todo, são 15,4 mil

empresas, empregando 74 mil pessoas

que recebem salários no valor de R$ 1,1

bilhão. Apenas no item “atletas patroci-

nados”, o estudo registrou 2.625

empresas com 4.000 empregados rece-

bendo R$ 50,8 milhões em salários.

Nas empresas de serviços audiovi-

suais (estúdios cinematográficos, pro-

dutoras de filmes publicitários, produ-

toras de cinema, vídeo, fotografia, som

e luz), há 8,5 mil assalariados enquanto

14,4 mil trabalham em empresas de

lazer e cultura (casas de festas e even-

tos, produção teatral, musical, de

dança, circo, parques, etc.).

Número de agências
de publicidade,
segundo a pesquisa
ABAP-IBGE 
(não inclui consultorias)Estado

Acre 10

Alagoas 46

Amapá 15

Amazonas 60

Bahia 341

Ceará 221

Distrito Federal 271

Espírito Santo 214

Goiás 217

Maranhão 67

Mato Grosso 124

Mato Grosso do Sul 117

Minas Gerais 821

Pará 101

Paraíba 87

Paraná 665

Pernambuco 229

Piauí 66

Rio de Janeiro 845

Rio Grande do Norte 77

Rio Grande do Sul 858

Rondônia 69

Roraima 19

Santa Catarina 448

São Paulo 4.128

Sergipe 69

Tocantins 57
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A Central de Outdoor comemora

33 anos de atividades em 2010.

Além das árduas batalhas para

regularizar a inserção da mídia

exterior no ambiente urbano, 

tem investido em estudos para

assegurar a renovação desta

mídia – já colecionando boas

novidades – e garantir a

profissionalização das milhares

de empresas que atuam no Brasil.

Especial

uitos apostaram que, a partir da

retirada da mídia exterior na

cidade de São Paulo, a atividade estaria

condenada à extinção. Contudo, para a

surpresa dos céticos, o setor vai muito

bem. “Nos dois últimos anos, temos

tido recordes consecutivos de investi-

mentos, provando que o meio ainda é

muito atraente para os anunciantes e

atende perfeitamente às suas expectati-

vas como mídia de alto impacto”, con-

firma Raul Nogueira Filho, presidente da

Central de Outdoor. Ele lembra que os

números do Projeto Inter-Meios revelam

o crescimento dos investimentos de

MM

EM DEFESA DA 
MÍDIA EXTERIOR



forma sustentada e progressiva, mesmo

em 2009, quando houve receio sobre o

impacto da crise financeira mundial. 

O bom desempenho do meio tam-

bém pode ser constatado pelo volume

de inscrições registradas no Prêmio

Central de Outdoor e pela qualidade

dos trabalhos apresentados. 

Como observa Nogueira Filho – que

em abril deve passar a presidência da

entidade para Luiz Roberto Ferreira Va-

lente Filho, candidato único à eleição –,

essa sustentação do meio deve-se

muito ao trabalho intenso realizado

pela Central.

Prestes a completar 33 anos, a

entidade representa hoje 1.322 exibido-

ras em 738 cidades por todo o Brasil,

com uma cobertura de 71,2% do Índice

do Potencial de Consumo (IPC) brasi-

leiro e um total de 29.364 quadros dis-

tribuídos pelo território nacional.

A associação, que nasceu em agosto

de 1977, quando um grupo de empre-

sários do setor atendeu às sugestões de

lideranças do mercado publicitário e de-

cidiu unir esforços para organizar me-

lhor as atividades do segmento de mí-

dia exterior, conseguiu ao longo dos

anos atingir o objetivo de se estabelecer

como a porta-voz do meio outdoor e

outras modalidades da mídia out-of-

home, como empenas, painéis, etc.

Ironicamente, o primeiro trabalho

desenvolvido pelo grupo foi, justamen-

te, diminuir drasticamente o número

de peças de outdoor que se espalha-

vam pela cidade de São Paulo. Em um

ano, com um forte esforço regulatório

e a conscientização das empresas

afiliadas, o número caiu de 12.000

peças para 4.500. 

Na década de 1980, por meio de vá-

rias iniciativas e campanhas de cunhos

institucionais, artísticos e de utilidade

pública, a Central de Outdoor e exibi-

doras afiliadas conquistaram o respeito

da opinião pública. Concomitantemen-

te, obteve crescentes vitórias na valori-

zação do outdoor como mídia, via

ações como a veiculação de campanhas

de cunho social e de apoio a ações

“Nos dois últimos anos, temos

tido recordes consecutivos de investimentos, provando que 

o meio ainda é muito atraente para os anunciantes”

Raul Nogueira Filho, presidente da Central de Outdoor

][
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governamentais, participação em

órgãos reguladores da atividade publici-

tária, promotora de eventos para a

profissionalização de colaboradores de

suas empresas afiliadas, etc. 

Na década de 1990, destacam-se en-

tre os projetos a criação do Prêmio

Central de Outdoor, a comprovação

fotográfica de veiculação, a informatiza-

ção nos processos de reserva de espa-

ços em sua rede e a criação de projetos

sazonais e diferenciados. Todo esse es-

forço, como lembra o presidente da

entidade, culminou com o crescimento

expressivo do meio outdoor no total dos

investimentos publicitários brasileiros.

Engajada no processo evolutivo do

mercado publicitário, a Central de

Outdoor teve papel fundamental na

criação e desenvolvimento de entidades

que regulam e norteiam o setor, como o

próprio CENP e o Conar, dos quais é

sócio-fundadora e integrante dos

respectivos conselhos.

Em outra frente, além das campa-

nhas promovidas pela própria Central

de Outdoor para divulgar as ações insti-

tucionais e produtos de suas afiliadas, a

entidade realiza, constantemente, cam-

panhas sociais ou educativas com

alcance nacional ou regional, colabo-

rando com a população. São bons

exemplos as iniciativas em prol das

campanhas envolvendo doação de

agasalhos, educação no trânsito, com-

bate às drogas, doação de sangue e

outras, além dos espaços cedidos

anualmente para a realização de cam-

panhas publicitárias de saúde, promo-

vidas pelos governos federal e esta-

duais. A entidade também apoia a di-

vulgação de centenas de campanhas

para SOS Mata Atlântica, AACD, McDia

Feliz, Fundação Bienal, MASP, Hospital

do Câncer, etc.

Segundo Nogueira Filho, a Central

de Outdoor recomenda que suas exi-

bidoras afiliadas destinem cerca de 10%

de seus quadros para a veiculação de

campanhas de cunho social como as

citadas acima, o que representa um po-

tencial de exibição de mais de 760.000

peças ao longo de um ano, abrangendo

campanhas nacionais, estaduais ou

municipais pelo Brasil todo. 

Hoje, especificamente para ajudar

na profissionalização das atividades

relacionadas ao mercado publicitário,

são desenvolvidas iniciativas como o

programa “Mídia Exterior: que mundo é

este?”, que envolve a realização de

palestras, seminários e apresentações

não só para seus afiliados como tam-

bém para o mercado publicitário em

geral e estudantes de faculdades e cur-

sos de Comunicação; e o Prêmio Cen-

tral de Outdoor, evento já consolidado e

incorporado às comemorações tradicio-

nais do mercado publicitário brasileiro.

Atualmente, o Prêmio conta com diver-

sas categorias para contemplar a inces-

sante evolução do meio: Padrão (out-

door tradicional), Aplique, Ação Social,

Especial (cartazes diferentes pertencen-

tes à mesma campanha) e Estudantil.

“Isso ajuda a motivar agências, anun-

ciantes e futuros profissionais na

busca de soluções e estratégias cada

vez mais ousadas, impactantes e

criativas”, comenta Nogueira Filho,

lembrando que a categoria estudantil,

por exemplo, estimula os estudantes a

criarem peças de caráter comunitário e

“A Central de Outdoor tem investido em estudos para a

adequação de formatos mais ambientados ao meio urbano,

como os painéis digitais”
][
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de utilidade pública. 

“Desenvolvemos diversas atividades

para qualificar cada vez mais os profis-

sionais que atuam em nossas milhares

de exibidoras”, afirma o executivo, citan-

do como prioritárias as discussões rela-

cionadas à regularização da atividade

de mídia exterior.

Vale o registro de que esse trabalho

cooperado pode ser visto em várias ci-

dades do Brasil, como Curitiba, Recife,

Vitória, Salvador, Goiânia e Mogi das

Cruzes (SP), onde as novas legislações

já foram implementadas. “Com discus-

sões transparentes e produtivas conse-

guimos bons resultados, o que mostra

a nossa disposição de colaborar sem-

pre para a melhoria da atividade em

conjunto com o ambiente urbano”,

atesta o executivo.

A boa notícia é que o trabalho nesta

frente continua, com vários grupos de

trabalho em todo o Brasil discutindo,

propondo e mostrando disposição para

dialogar democraticamente com enti-

dades semelhantes e o Poder Público. 

Sabe-se que este é o caminho para

evitar situações drásticas como a que

ocorreu na capital paulista. E, baseada

nesta experiência, a Central tem con-

centrado esforços Brasil afora para que

a mídia exterior possa ser contemplada

nos respectivos Planos Diretores das

cidades. “Ela deve ser reconhecida e

respeitada pelo Poder Público como

parte integrante de uma política de

planejamento urbano e paisagístico do

município”, considera Nogueira Filho,

lembrando que, para apoiar esta causa,

a Central de Outdoor mantém inicia-

tivas que procuram ajudar os prefeitos

no ponto mais crítico deste debate: a

fiscalização. 

Com muita frequência, os governos

municipais queixam-se da dificuldade

de fiscalizarem as peças de mídia exte-

rior (legalizadas ou não), o que impede

o sucesso do planejamento para disci-

plinar a atividade nas ruas do muni-

cípio. Essa dificuldade gera também a

ideia de que é mais fácil eliminar a

atividade de mídia exterior do que

fiscalizá-la corretamente. A melhor so-

lução encontrada, a partir das discus-

sões realizadas entre a Central de Out-

door, Poder Público, entidades repre-

sentativas, comissões técnicas de pre-

feituras e outros especialistas, foi a da

implantação de um sistema GPS nas

peças instaladas no município. Por

meio de um dispositivo de geoproces-

samento, um fiscal pode saber, em

tempo real, se o local é apropriado, se

respeita as condições impostas e

mesmo averiguar a situação da empre-

sa perante os recolhimentos fiscais

necessários.

A instalação do dispositivo GPS faz

parte hoje das recomendações da

Central para as exibidoras afiliadas e a

expectativa é que, com o barateamento

da tecnologia, a prática se difunda cada

vez mais, ajudando no ordenamento da

atividade.

Equacionada esta questão, não há

dúvida sobre a importância cada vez

maior do meio para o mercado anun-

ciante, principalmente diante das boas

perspectivas que se desenham para o

Brasil nos próximos anos. “Nossa ativi-

dade cresce espelhada no desenvolvi-

mento da economia, pois os fabricantes

têm de investir em publicidade para

“Estão, atualmente, entre as prioridades projetos 

que contemplam a utilização de materiais 

ambientalmente corretos, com certificação e peças 

que se integrem melhor ao ambiente urbano”
][
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vender seus produtos”, comenta No-

gueira Filho, assegurando que a mídia

exterior não ficará de fora dessa

recuperação. 

Para exemplificar a força e o impacto

causados pelo outdoor, o presidente da

Central cita a mais recente ação do

Google para promover o seu navegador

Chrome, na Europa. A empresa, cujo

case de construção de marca é sempre

lembrado pelo pouco uso da mídia de

massa, decidiu valer-se em 2010 de

outdoors nas ruas e estações de metrô

de Londres, Paris e Amsterdã para

alcançar seus usuários de forma

impactante. “Essa é mais uma prova de

que o nosso produto funciona muito

bem”, sintetiza Nogueira Filho.

Ao refletir sobre o futuro da ativida-

de, ele mostra-se bastante otimista,

principalmente em relação à capacida-

de do meio de evoluir para atender às

crescentes expectativas do mercado

anunciante.

Há algum tempo a Central de Out-

door tem investido, por exemplo, em

estudos para a adequação de formatos

mais ambientados ao meio urbano.

“Paulatinamente os modelos tradicio-

nais serão substituídos”, diz. Um bom

exemplo é o do mercado norte-america-

no, onde os painéis tradicionais come-

çam a ceder espaço para os digitais.

“Logicamente essas mudanças exigem

investimentos e levam tempo, mas são

irreversíveis. Em algum momento

nosso país deverá seguir esse rumo

também”, pondera. 

Especificamente sobre a atuação da

Central nesta frente, figura entre as

preocupações os debates relacionados

à sustentabilidade, preservação am-

biental e inserção responsável no

ambiente urbano. 

E não estamos referindo-nos a

projetos para o futuro. Hoje trabalha-se

em iniciativas que contemplam a utiliza-

ção de materiais ambientalmente cor-

retos, com certificação e peças que se

integrem melhor ao ambiente urbano.

Outra novidade que está sendo

implementada gradativamente é a

disseminação de um novo produto,

com medidas menores que os tradicio-

nais outdoors. As primeiras peças, com

6 x 3 metros, já foram instaladas em Cu-

ritiba e, segundo Nogueira Filho, tive-

ram uma boa aceitação por parte das

agências e anunciantes.
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Nogueira Filho mostra-se otimista com 

relação ao futuro, principalmente em relação 

à capacidade do meio outdoor de evoluir para atender 

às crescentes expectativas do mercado anunciante
][
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São atualmente 1.322 exibidoras filiadas à entidade, sendo que boa parte

opera também com outras modalidades de mídia exterior, além do outdoor,

como empenas, painéis rodoviários, etc. 

Estatutariamente, a entidade conta com Diretoria, Conselho de Administra-

ção, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Diretores Seccionais (uma diretoria

em cada Estado), com um total de 67 pessoas eleitas.

Além dos profissionais nomeados, cada seccional atua a partir da participa-

ção ativa dos afiliados em reuniões periódicas. O objetivo desses encontros

não tem mudado ao longo dos últimos 33 anos: promover a troca de ex-

periências, discutir temas relevantes ao segmento e trabalhar no planejamento

e no desenvolvimento de ações que aprimorem o meio como um todo.
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Capa

RISCOS E 
VIRTUDES 
PUBLICITÁRIAS 
DOS EVENTOS
ESPORTIVOS
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O esporte é um poderoso filão a ser 

explorado na criação publicitária – e 

também caminho certo para custosas 

dores de cabeça se for utilizado sem 

autorização de quem detém os 

direitos de uso de marcas e imagens.

Confira aqui dicas valiosas para 

não ter problemas legais ao usar 

elementos do futebol e outros esportes 

em suas peças publicitárias

ara o mundo da publicidade,

especialmente para os criativos,

os eventos esportivos têm apelos e ris-

cos especiais, começando pelo envolvi-

mento em programas internacionais de

marketing, ao demandar investimentos

elevados em publicidade e promoções.

O futebol, que neste ano promove o seu

Campeonato Mundial, pode ser consi-

derado o mais importante de todos os

esportes de massa, pela penetração em

países numa escala que outras modali-

dades não conseguem rivalizar.

Altamente profissionalizados e por

dependerem dos recursos oriundos da

comunicação de massa – especialmente

a TV –, os eventos esportivos modernos,

ao contrário da velha Olimpíada nascida

na Grécia, estão amarrados à utilização

das chamadas propriedades intelec-

tuais, que vão do designer de camisas e

marcas de bolas até os símbolos criados

para marcar o evento, como é o caso do

Zakumi, mascote escolhido pelos orga-

nizadores para representar a Copa do

Mundo de 2010, na África do Sul.

No caso brasileiro, e também de

outros países, além das propriedades

protegidas por registros internacionais

de marcas, existe o limite de uso do

chamado direito da personalidade,

regulado pelo Código Civil, com restri-

ção clara ao uso de fotos, desenhos,

nomes, apelidos e tudo o mais que inte-

PP

“O uso indevido 

das imagens ligadas ao esporte 

pode custar caro para o promotor, 

seja ente público ou privado”
][
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gra a chamada “persona” do atleta ou

participante dos eventos esportivos.

O esporte movimenta recursos

milionários em matéria de comunica-

ção. Começa pelos direitos de transmitir

o evento esportivo, adquirido com cláu-

sula que dá aos licenciados – aqueles

que recebem dos proprietários a cessão

de tais direitos e usufruem dos conteú-

dos – o direito de impedir o acesso de

concorrentes ao evento. E também

determina o dever de exercer em seu ter-

ritório um policiamento mercadológico

para agir em nome de quem cedeu os

direitos, impedindo que terceiros, veícu-

los ou anunciantes, sejam beneficiados

pelas imagens ou sons sem que estejam

autorizados formalmente a fazê-lo.

Há, por exemplo, casos de lesão

grave a tais direitos, como a retransmis-

são não autorizada de imagens ou sons

de eventos esportivos não licenciados,

incluindo, com a mesma gravidade de ilí-

cito, iniciativas julgadas simplórias,

como aquelas do interior do país, cujas

prefeituras, desavisadamente, armam

palcos para a transmissão de partidas

esportivas, obtendo patrocínio do co-

mércio local para tanto. Trata-se, no en-

tanto, de uso indevido e pode custar ca-

ro para o promotor, seja ente público ou

privado.

Nas agências, parece comum o criati-

vo usar o momento de emoção para defi-

nir peças que sejam, de forma direta ou

indireta, vinculadas aos eventos esporti-

vos ou a determinados ídolos do espor-

te. Corre-se o risco, nestes casos, de

virem à tona pedidos de indenização –

cujo valor pode chegar a alguns milhões

de reais, para falar na moeda brasileira

que, depois do Plano Real e de quase uma

década de muito controle, continua com

respeito e valor internacional.

Hoje, começando pela Fifa, talvez a

mais importante entidade esportiva do

mundo – sua receita anual é superior a

uma quantidade surpreendente de orça-

mentos de países –, tudo é feito com

base em um manual de procedimentos,

no qual estão indicadas as propriedades

intelectuais protegidas e pertencentes à

entidade, as regras de patrocínio, os

limites de uso das marcas e tudo o mais

que se relaciona com as relações de

comunicação do evento com o público.

Este e outros documentos normativos

da Fifa podem ser encontrados ou solici-

tados pelo site da entidade, http://www.

fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/

doclists/marketing.html.

As propriedades intelectuais têm

valor nas balanças comerciais dos paí-

ses, sendo matéria de tratados interna-

cionais sob controle de organismos

mantidos pelas Nações Unidas, como a

Organização Mundial do Comércio, que

concedeu recentemente ao Brasil o direi-

to de retaliação contra os Estados

Unidos em razão da política de subsí-

RISCOS E VIRTUDES PUBLICITÁRIAS DOS EVENTOS ESPORTIVOS

“As propriedades intelectuais 

têm valor nas balanças comerciais 

dos países, sendo matéria 

de tratados internacionais”
][
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dios ao algodão plantado naquele país.

Na lista brasileira de produtos america-

nos que serão taxados como retaliação,

podem entrar propriedades intelectuais,

como patentes e marcas, inclusive da

área de esportes.

Internamente e com base nos trata-

dos internacionais, o Brasil conta com

uma lei específica de patentes, marcas e

direitos conexos, a Lei no 9.279, de 14 de

maio de 1996, que substituiu o antigo

Código de Propriedade Industrial,

expandindo a sua área de atuação e pro-

teção à inteligência criativa. É com base

nesta lei que o Estado Brasileiro conce-

de aos inventores, por exemplo, o mono-

pólio de uso de sua invenções, através

das patentes, ou o monopólio de uso

das marcas, pelo registro no Instituto de

Propriedade Industrial (INPI), que

podem ser nomes, símbolos ou ima-

gens.

A Fifa tem registrado no INPI as mar-

cas Copa do Mundo, Word Cup, Fifa

World Cup, South Africa 2010, Word

Cup 2010, além de contar com uma

série de outras marcas registradas no

exterior e com prevalência de uso no

país. E, é claro, todas as marcas relacio-

nadas com a Copa do Mundo de 2014,

que será realizada no Brasil.

Hoje, o critério de registro de marcas

é mais rigoroso, limitando os pedidos de

registro a pessoas jurídicas, desde que a

sua finalidade social, descrita em seus

documentos de constituição, seja com-

patível com o que está sendo solicitado,

impedindo, ainda, a utilização de marcas

notórias, mesmo no estrangeiro, e de

uso de nomes de pessoas famosas, o

que foi normal num certo período no

qual se criou uma indústria da esperteza

com pedidos de registro de coisas que se

sabia que outros iriam incrementar.  

Seguindo o caminho da organização

internacional, a CBF, que regula o fute-

bol no país em nome da Fifa, tem uma

série de propriedades intelectuais regis-

tradas, como as patentes de camisas e

marcas da Seleção Brasileira. Qualquer

uso comercial, inclusive publicitário, por

ser monopólio da entidade, depende de

sua autorização, que será sempre onero-

sa – as entidades esportivas profissiona-

lizadas vivem de tais recursos, que ser-

vem, também, para o desenvolvimento

do esporte.

O mesmo ocorre com os símbolos

olímpicos, que no Brasil estão sendo

valorizados por legislação específica, a

qual permitirá o custeio da realização

das Olimpíadas de 2016, marcadas para

o Rio de Janeiro. Dos anéis que lem-

bram as Olimpíadas gregas às demais

marcas olímpicas, tudo está sob a prote-

ção de um comitê, que atua em nome

da organização internacional promotora

das Olimpíadas. Confira em http://www.

olympic.org/en/content/Footer-Pages/

Documents/Marketing/

A legislação civil estendeu a proteção

RISCOS E VIRTUDES PUBLICITÁRIAS DOS EVENTOS ESPORTIVOS

“Seguindo o caminho 

da organização internacional, 

a CBF tem uma série de propriedades 

intelectuais registradas”
][
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que era apenas dos bens imateriais aos

atletas. Até então, eles contavam so-

mente com a iniciativa do ex-presidente

da antiga CBD (atual CBF) e da Fifa,

João Havelange, o chamado direito de

arena, produto que as entidades promo-

toras dos esportes obtinham pela venda

de sua exibição. O ex-dirigente, quando

nos anos 1970 votava-se no país a lei

pioneira de direitos autorais, conseguiu

incluir um artigo que permitia aos meios

de comunicação a fixação e transmis-

são, sem autorização e sem pagamento,

de apenas três minutos de eventos

esportivos de frequência paga. Hoje, tal

dispositivo deixou de ser parte da lei de

direitos autorais – onde não deveria

estar –, e passou a integrar a legislação

de proteção e promoção do esporte, a

chamada Lei Pelé.

A proteção maior, e também a mais

arriscada para as criações publicitárias

desavisadas, está no Código Civil de

2003, mais precisamente em seu

Capítulo II, que trata dos Direitos da

Personalidade. O Código estabelece no

artigo 18: “Sem autorização, não se pode

usar o nome alheio em propaganda

comercial”, dizendo, logo no artigo seguin-

te, que “o pseudônimo adotado para ativi-

dades lícitas goza da proteção que se dá ao

nome”. E completa a chamada proteção

à personalidade, no artigo 20: “Salvo se

autorizadas, ou se necessárias à adminis-

tração da justiça ou à manutenção da

ordem pública, a divulgação de escritos, a

transmissão da palavra, ou a publicação, a

exposição ou a utilização da imagem de

uma pessoa poderão ser proibidas, a seu

requerimento e sem prejuízo da indeniza-

ção que couber, se lhe atingirem a honra,

a boa fama ou a respeitabilidade, ou se

destinarem a fins comerciais”. E, para

completar, em seu parágrafo único, diz:

“Em se tratando de morto ou de ausente,

são partes legítimas para requerer essa pro-

teção o cônjuge, os ascendentes ou os des-

cendentes”.

O artigo 21 do Código Civil traz o

corolário: “A vida privada da pessoa natu-

ral é inviolável, e o juiz, a requerimento do

interessado, adotará as providências neces-

sárias para impedir ou fazer cessar ato con-

trário a esta norma”. Para alertar os

incautos, o Superior Tribunal de Justiça,

a mais alta Corte de julgamento de

matérias judiciais que não envolvam

constitucionalidade, através da Súmula

no 403, que orienta e determina o julga-

mento em todas as instâncias, já deci-

diu: “Independe de prova do prejuízo a

indenização pela publicação não autoriza-

da da imagem de pessoa com fins econô-

micos ou comerciais”.

Não há o que discutir, os ídolos

esportivos, pelo nome ou apelido, ima-

gem ou som de voz, não podem ser usa-

dos em publicidade, porque toda publi-

cidade tem fins comerciais, salvo se

autorizarem, o que ocorre apenas quan-

do tal uso entra no custo da produção,

isto é, reflete o pagamento de cachê,

para uso de imagem em fim determina-

do, para veiculação em meios e veículos

indicados na autorização, pelo tempo

nela fixado e para uso em território

nacional ou internacional previamente

determinado.

O esporte é um negócio. Negócio

complexo, lucrativo, apaixonante, agluti-

nador e internacional. No entanto, custa

caro. Às vezes, muito caro, e mais ainda

se utilizado sem autorização de quem

detém o poder de autorizar o uso de

marcas e imagem.

“O esporte é um negócio. 

Negócio complexo, 

lucrativo, apaixonante, 

aglutinador e internacional”
][
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NÃO PARECE, MAS A PUBLICIDADE  
As marcas e demais propriedades de entidades esportivas

e a imagem de atletas não são as únicas preocupações das

agências neste período de eventos seguidos e importantes no

campo esportivo. Como sempre, atuando em campo intelec-

tual, a publicidade está envolvida com o chamado direito de

autor e de tudo o que tem conexão com ele. E nem sempre é

fácil entender limites e extensão do uso que se faz dos chama-

dos bens culturais.

A Lei 9.610/98, que trata dos direitos autorais, diz: “Não

são objeto de proteção como direitos autorais as ideias, procedi-

mentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos

matemáticos”. Não é o que afirma o Item 15 do Código de

Ética dos Profissionais de Propaganda, incorporado à Lei

4.680/65, que regula a atividade publicitária no país e que

estabelece como norma na publicidade que, “com o objetivo de

incentivar a produção de ideias novas de que tanto necessita a

propaganda, presume-se sempre que a ideia pertence à Empresa

criadora e não pode ser explorada sem que esta dela se beneficie”. 

Aliás, a lei autoral, objeto de consultas públicas promovi-

das pelo Ministério da Cultura, não inclui a obra publicitária

entre as que nomina como protegidas, e que vai dos textos

literários aos programas de computadores, passando pelo

audiovisual, fotografia, desenho, pintura, gravura, escultura,

litografia e arte cinética, sem esquecer ilustrações, projetos e

esboços de arte plástica, as adaptações e traduções e outras

transformações de obra que constituam coisa nova.

A simples leitura mostra que a publicidade pode ter sido

esquecida, mas tudo que a compõe e dá expressão de arte

está incluído nos bens que a legislação fez questão de listar

mostrando, sem limitar, o que se deve proteger, moral e mate-

rialmente, em favor dos criadores intelectuais.

A publicidade ficou abandonada, embora seja arte, cria-

ção do espírito humano e conte com uma série de outras

criações para chegar à peça publicitária que será mostrada

publicamente pelos veículos de comunicação, dos desenhos

ao filme ou peça audiovisual. 

A ideia não é protegida, mas a coisa publicitária, este mila-

gre de contar histórias em tempos e espaços exíguos, sempre

foi e continuará sendo obra intelectual. A presunção de pro-

priedade da agência está mais do que assegurada pela lei, por

ser a pessoa jurídica que organiza o trabalho criativo. A publi-

cidade é uma das chamadas obras coletivas, isto é, aquelas

que têm um organizador e resultam das mentes e espíritos de

diversas pessoas.

A confusão explica-se num equívoco da burocracia nacio-

nal: ainda no tempo em que o Brasil descobria a industrializa-

ção e se tornava um imenso espaço urbano, a publicidade,

por ser parte integrante e inseparável dos produtos e suas

marcas, mereceu um capítulo especial no Código de

Propriedade Industrial, de 1971. Estava no Capítulo II, Das

Expressões ou Sinais de Propaganda daquele código, e com

definição bastante clara no artigo 73 da Lei 5.772/71, revogada

em 1996, pela legislação modernizadora que protege as

patentes das marcas: “Entende-se por expressão ou sinal de pro-

paganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação

de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se

destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer ativi-
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 TEM AUTOR
dades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias

ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou

usuários”.

O Código protegia a publicidade e a atividade das

agências. Instituiu o  registro das expressões de pro-

paganda no INPI, que concedia o direito de uso, tor-

nando a expressão registrada monopólio de seu

detentor pelo prazo de dez anos. Todo o capítulo

protetor foi extirpado da legislação porque se cons-

tatou que a autarquia encarregada do registro não

tinha condições ou apoio político para crescer e se

atualizar, tornando-se apta a atender ao número de

pedidos de registro. Marcas e produtos perderam a

proteção do que lhe dá mais valor de mercado – as

expressões de propaganda, os slogans e símbolos

de identidade de comunicação.

Hoje, para evitar o chamado furto de ideias, que,

infelizmente, é prática não rara no meio – especial-

mente nas concorrências especulativas –, a

Associação Brasileira de Propaganda (ABP), primei-

ra entidade de publicitários a ser criada no país, com

sete décadas de existência, criou um sistema de

depósito de criação, um depósito cego, feito via

internet e Correios, de cujo conteúdo o depositante

tem sigilo absoluto. Serve para fazer prova de ante-

rioridade da criação fazendo testemunho, quando

necessário, junto ao Conar, nos casos levados à enti-

dade, ou ao Poder Judiciário, quando se tratar de dis-

puta judiciária sobre plágio e utilização indevida da

propriedade imaterial.

Mesmo sem estar citada na lei autoral, a publici-

dade é uma criação do espírito humano. É obra de

arte. Merece ser defendida, especialmente neste tem-

po de eventos globais, como as Copas do Mundo de

Futebol e as Olimpíadas. (João Luiz Faria Netto)

EVENTOS MOVIMENTAM 
MERCADO PUBLICITÁRIO
Os planos de patrocínio das transmissões da 

Copa do Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1 e Futebol, 

reunindo os demais campeonatos que não a Copa, 

estão entre os mais valiosos da mídia brasileira. 

Modelo nascido nas emissoras de rádio e depois aprimorado pelas

redes de TV a partir dos anos 1980, os planos envolvem a inserção de

mensagens dos anunciantes durante as transmissões dos eventos e

também chamadas, comerciais e outros formatos ao longo de toda a

programação, durante vários meses, de forma a corresponder a todas

ou quase todas as necessidades de comunicação publicitária do anun-

ciante ao longo do ano. Na Globosat, por exemplo, o plano de patrocí-

nio da Copa da África do Sul prevê 11.000 inserções para cada um dos

seis patrocinadores, que estão sendo veiculadas desde a fase eliminató-

ria, no ano passado. Por isso, os planos de patrocínio dos grandes even-

tos esportivos são destinados quase que exclusivamente a grandes

anunciantes nacionais.

A enorme cobertura e frequência oferecida por tais planos tornaram

possível aos veículos atrair também anunciantes que não buscam o

público masculino jovem e adulto – consumidores por excelência de

eventos esportivos. Não é incomum que também anunciantes que

tenham mulheres como target prioritário se interessem por eles.

O modelo originalmente definido no rádio e TV espalhou-se com o

passar dos anos para a mídia impressa e também para a internet.

Editoras de jornais e revistas criaram planos e formatos exclusivos nas

páginas reservadas à cobertura do evento, muitas vezes envolvendo

diferentes títulos da editora. Na internet, já há alguns anos, Copa e

Olimpíadas representam oportunidades especiais para alavancar

audiência e faturamento publicitário. Mais recente é a definição de pla-

nos de patrocínio multiplataforma, possível tanto a conglomerados de

mídia quanto a empresas especializadas, unidas por parcerias, incluin-

do eventos e as chamadas ações de ativação.

Os resultados de venda estão sendo comemorados por todos os

veículos. O Sistema Globo de Rádio, por exemplo, comemora um fatu-

ramento quatro vezes maior do que na Copa de 2006. O Grupo RBS,

por sua vez, registrou crescimento de mais de 200% no faturamento

do projeto de comunicação integrada para a Copa em relação ao even-

to anterior. 
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IPC

IPC é considerado um dos me-

lhores indicadores de potencia-

lidade de mercado, por considerar uma

série de variáveis em seus cálculos,

como população, domicílios segmenta-

dos por classe econômica e consumo

final das famílias.

Um país com dimensões continen-

tais como o Brasil exige bastante de

quem tem a missão de analisar as me-

lhores oportunidades de investimento

para as empresas, sejam elas na área de

marketing ou, mais especificamente, na

de comunicação. 

Uma das medidas que tem ajudado a

definir com mais precisão as estratégias

de aplicação de verbas é o Índice de

Potencial de Consumo (IPC).

Nos Estados Unidos, a medida co-

meçou a ser aplicada ainda nos anos

1920, quando o mercado começou a

buscar ferramentas que ajudassem a de-

terminar, por exemplo, a quantidade

OO

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS
NNAA  MMEEDDIIDDAA  CCEERRTTAA

Entenda como funciona o cálculo do Índice 

de Potencial de Consumo (IPC) e sua utilidade

no planejamento das ações de marketing
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ideal de investimentos publicitários em

diferentes mercados.

No Brasil, as primeiras investidas

nesta área surgiram no início da década

de 1970, com os trabalhos teóricos

desenvolvidos pela Fundação Getúlio

Vargas. É fácil precisar os fatores que

motivaram o processo: os mercados re-

gionais começavam a enfrentar mais

competitividade, exigindo, portanto,

estudos mais aprimorados. Além disso,

finalmente, o país tinha em mãos os

dados do Censo Demográfico de 1970.

Como se pode imaginar, em termos

de concorrência, as condições só têm

se acentuado nas últimas décadas.

Temos hoje inúmeros competidores

disputando a atenção e, claro, o bolso

do consumidor brasileiro. 

Há consenso de que o IPC é um

indicador prioritário para a definição

das estratégias que serão empregadas,

na medida em que atribui a cada

município a sua participação percentual

no potencial total de consumo do país.

Considerando que o potencial total do

mercado nacional seja 100%, o IPC

identifica quanto cada município e

região representam deste todo. Trata-

se, portanto, de uma medida muito

mais precisa, por exemplo, que aquela

que leva em conta apenas dados

populacionais, uma vez que, neste

caso, não se consideram variações de

renda e poder aquisitivo.

Marcos Pazzini, diretor da Target

Marketing, explica que essa distorção

fica visível quando se analisam princi-

palmente cidades periféricas às capi-

tais, onde há grande densidade popula-

cional, mas baixo potencial de con-

sumo e concentração de pessoas de

baixa renda. 

Distorções similares também são

observadas quando se trabalha com ou-

tro indicador muito utilizado, e até mais

sofisticado, a análise do PIB dos municí-

pios brasileiros. Ele representa a riqueza

produzida em cada cidade, porém, tam-

bém tem inconvenientes, como o fato de

a atualização dos dados dos municípios

ocorrer com uma defasagem de três

anos. Além disso, é preciso considerar

que, apesar de o PIB indicar toda a rique-

za produzida no município, não expressa

a adequada retenção desta riqueza. 

O melhor exemplo deste fenômeno,

como salienta o próprio Pazzini, é o

caso das cidades brasileiras que têm

extração de petróleo. Em geral, elas têm

um valor de PIB acima do padrão, mas

pontuam pouca retenção desta riqueza.

AApplliiccaaççããoo

Guilherme Caldas, gerente de Inteli-

gência de Marketing para a América do

Sul da Michelin e presidente por mais

de cinco anos do Comitê de Pesquisa e

Inteligência Competitiva da ABA, obser-

va que este tipo de estudo é importante

para dimensionar o consumo das famí-

lias brasileiras em cada categoria de

produto, avaliando como é feita a distri-

buição da renda. Entre as vantagens de

se atuar a partir dessas análises, ele

destaca ainda a possibilidade de se fa-

zer a comparação histórica dos dados,

verificando a evolução, ao longo do

tempo, do share of pocket.

Este tipo de estudo

é importante

para dimensionar 

o consumo

das famílias

brasileiras em

cada categoria”

Guilherme Caldas - Michelin
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Segundo Guilherme, o fato de a em-

presa não ser de grande porte não é im-

peditivo para o emprego do IPC, porque

a principal contribuição da ferramenta é

ajudar o anunciante a traçar melhor o

cenário encontrado em cada região.

“Conhecendo em detalhes como ocorre

o consumo naquele grupo podemos

desenhar estratégias de mercado mais

efetivas em todas as áreas”, pondera,

salientando que essas informações são

relevantes, também, para tornar mais

certeiro o investimento em mídia.

Christiane Carvalho, diretora de Mí-

dia da OpusMúltipla, explica que na

agência o IPC é empregado justamente

para direcionar melhor os investimen-

tos dos anunciantes, em especial os da

área de varejo e também que tenham

uma área de atuação mais abrangente.

“Precisamos deste tipo de informação

para tomar decisões estratégicas mais

assertivas”, comenta a especialista,

lembrando que esse tipo de estudo é

essencial para que os investimentos

sejam feitos de acordo com o potencial

de cada mercado.

Como exemplo, Christiane observa

que uma verba de R$ 100 mil que, em

tese, deveria ser distribuída em dez

mercados, tem aplicações diferenciadas

quando se considera as condições por-

menorizadas de cada município. 

“Essas avaliações sobre o desempe-

nho das marcas nos mercados também

são importantes quando precisamos

formar comitês de mídia para fazer o

rateio de verbas cooperadas”, detalha a

profissional, ao lembrar que essas infor-

mações geralmente são cruzadas com

as das áreas comerciais dos clientes e

dados relativos à mídia.

Lucia Vianna Xavier, diretora de Pla-

nejamento da Escala, informa que, no

seu caso, o IPC é sempre o ponto de

partida das análises realizadas para en-

tender o mercado disputado pelo anun-

ciante. A agência adquire estudos espe-

cíficos quando o anunciante demanda

projetos mais abrangentes, mas, no dia-

-a-dia, emprega os dados disponíveis

sobre o assunto. “Diria que o IPC é um

dado fundamental no processo inicial

de radiografia do mercado”, confirma.

Para os veículos de comunicação, o

IPC também é um dado de extrema

importância, uma vez que os ajuda a

mapear e, num segundo momento, de-

fender melhor para o mercado anun-

ciante o poder de consumo de suas

respectivas audiências. Na elaboração

de um plano comercial é essencial

evidenciar para o anunciante o compor-

tamento do mercado frente, por exem-

plo, a determinadas categorias de pro-

duto. No final, os estudos desse tipo

tornam-se imprescindíveis tanto na

fase de planejamento dos projetos, co-

mo para a venda, a partir do momento

em que evidenciam para o anunciante

as possibilidades encontradas na região.

MMeettooddoollooggiiaass  

ddiiffeerreenntteess

Atualmente, no Brasil, várias consul-

torias e institutos de pesquisa, com

pequenas variações de metodologia e

fontes de dados, disponibilizam IPCs

ao mercado. Confira:

ÍÍnnddiiccee  AAllpphhaa  ddee  PPootteenncciiaall  

ddee  CCoonnssuummoo

Implantado em 1970, o Índice Alpha

de Potencial de Consumo emprega um

método criado pelo fundador da empre-

sa, Gerson Danelli, sociólogo e geógra-

fo, que tomou como base o trabalho de

As informações

geralmente são

cruzadas com

as das áreas

comerciais dos

clientes e dados

relativos à mídia”

Christiane Carvalho - OpusMúltipla

O IPC 

é um dado

fundamental

no processo

inicial de

radiografia

do mercado”

Lucia Vianna Xavier - Escala
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Guglielmo Tagliacarne, professor da

Universidade de Milão, que criou

similar na Itália.

Segundo o especialista, que se

mantém à frente da Alpha, os Estados

Unidos e países da Europa atuam com

indicadores como o IPC, porém, em

cada um deles a metodologia é diferen-

te, em virtude da necessidade de adap-

tar a abordagem para as especificidades

de cada local. “Na época, achamos que

a que melhor se adaptava ao Brasil era

a da Itália, mesmo com muitas modifi-

cações, que testamos no mercado bra-

sileiro, antes de sua conclusão final”,

explica.

Nos últimos anos, como

explica Danelli, o estudo tem si-

do aprimorado, no sentido de

incluir outros tipos de indi-

cadores sociais – hoje são empre-

gados dez – para o cálculo do

padrão de riqueza dos municípios.

Nos recenseamentos que ocor-

rem a cada dez anos, o IBGE acres-

centa novos indicadores que passam

a ser de uso geral. Assim, são modi-

ficados os cálculos, acrescentando

esses parâmetros, além da necessária

inclusão de novos municípios.

Como salienta Danelli, o IPC Alpha

tem inúmeras utilidades e, a cada ano,

aumenta o volume de usuários. “A

disseminação do uso no Brasil ocorre

pelo surgimento de novas empresas.

Conforme aumenta a competitividade

do mercado e surgimento de novos

produtos, aumenta o interesse pela

pesquisa”, afirma. Ele informa que a

maior parte das grandes empresas no

Brasil já comprou o IPC Alpha, contabi-

lizando aproximadamente, desde a

criação, cerca de 1.400 clientes, com

predominância de anunciantes.

IIPPCC  TTaarrggeett

O IPC da Target foi criado nos anos

1980, quando entregava informações

de municípios com mais de 20.000 ha-

bitantes. A partir de 1997, com a

introdução do software de gerencia-

mento e geoprocessamento, o estudo

passou a apresentar informações de

todos os municípios brasileiros, inde-

pendentemente do tamanho. Além

disso, também foram incorporadas no-

vas informações, com a estatística de

empresas instaladas nos municípios

brasileiros e a frota de veículos. As

novas tecnologias têm ajudado

bastante a área de pesquisa e não tem

sido diferente neste tipo de estudo.

Pazzini, responsável pelo IPC-Target

– Brasil em Foco, explica que a principal

característica do indicador é justamente

agregar um software de gerenciamento

que permite rapidez na consulta às

informações do banco de dados, ofe-

recendo opções de seleção geográfica

e qualitativas, com o resultado sendo

mostrado inicialmente em uma tabe-

la e posteriormente podendo ser plo-

tada em mapas temáticos, o que

permite a visualização espacial das

informações e o agrupamento de muni-

cípios de uma determinada região, de

O estudo tem sido

aprimorado,

no sentido

de incluir

outros tipos 

de indicadores

sociais”

Gerson Danelli - Alpha
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acordo com a necessidade da empresa

em compilar informações dos municí-

pios de sua área de atuação. “Este soft-

ware foi desenvolvido pelos profissio-

nais da Target e, por este motivo, não

necessita de aquisição de licenças

adicionais para instalação em note-

books e computadores do cliente, ou

seja, o cliente adquire o estudo e pode

instalar em quantos computadores ele

necessitar”, detalha o executivo.

Sistemas do gênero são essenciais

nesta área, em virtude do tamanho do

banco de dados: são 5.564 linhas (quan-

tidade de municípios brasileiros) e 260

colunas (quantidade de informações do

estudo). No momento de esta-

belecer um filtro, seja regional

ou qualitativo, o volume de

informações pode dificultar o

trabalho, além do risco de se mo-

dificar o arquivo original, deslo-

cando informações em termos de

linhas e colunas, o que resultaria

num banco de dados comprometido

em suas informações. 

A título de exemplo, Pazzini lembra

que uma agência de propaganda pode

usar as informações do IPC dos municí-

pios de determinadas regiões do Esta-

do de São Paulo para justificar ao anun-

ciante porque é melhor anunciar o pro-

duto na região de Ribeirão Preto e não

na região de Campinas. “É possível

comparar os custos envolvidos na vei-

culação nestes dois mercados com o

IPC-Target dos municípios envolvidos”,

detalha.

Com relação aos métodos aplicados

pela Target, ele explica que o conceito

de cálculo segue um padrão mundial de

mercado bastante usado em países

desenvolvidos, mas a metodologia

também é própria, adequada ao padrão

dos dados secundários disponíveis em

fontes oficiais no Brasil. Vale o registro

de que normalmente eles são desen-

contrados em termos regionais e crono-

lógicos. “Mas desenvolvemos uma me-

todologia para harmonizar estes dados

secundários e atualizá-los para o ano

atual, com uma margem de erro estatís-

tica muito baixa”, assegura Pazzini,

salientando que a Target tem em sua

lista de clientes empresas multinacio-

nais e internacionais, nas quais a homo-

logação da metodologia usada é obriga-

tória. Ele tem inclusive casos de empre-

sas que solicitam o mesmo estudo do

IPC para países da América Latina, on-

de não existe este tipo de estudo. “Infe-

lizmente, os dados secundários dispo-

níveis não permitem que este cálculo

seja realizado”, explica.

No caso da Target, segundo Pazzini,

a maioria das grandes agências e anun-

ciantes faz uso do IPC-Target em seus

trabalhos de planejamento. Os veícu-

los usam em menor proporção, com

destaque para as grandes redes de

televisão que são clientes do estudo e

utilizam as informações do IPC em

seus “atlas de cobertura”. 

Prática comum também no merca-

do de pesquisa de mídia, a Target ofere-

ce treinamento para os clientes, de

É possível comparar 

os custos envolvidos 

na veiculação em 

dois mercados 

com o IPC-Target 

dos municípios

envolvidos”

Marco Pazzini - Target
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forma a assegurar um emprego mais

abrangente do estudo. Mas Pazzini re-

conhece que, na maioria das vezes, é

usada apenas a informação do IPC

para mostrar a força do mercado em

que o cliente do estudo atua. “O re-

curso menos utilizado é a visualização

das informações em mapas temá-

ticos, que é um dos principais dife-

renciais do estudo. Apesar deste

paradoxo, é esta a realidade neste

mercado”, diz.

Com relação à principal diferença

do estudo da Target em comparação

aos demais disponibilizados no país,

Pazzini cita o fato de as informações

de potencial de consumo se-

rem apresentadas em valores

absolutos (US$ ou R$), o que

permite que o cliente faça o

cálculo do IPC específico para

sua categoria de produtos e por

classe econômica. Outra carac-

terística é que a empresa trabalha

com o Critério Brasil para classifi-

cação dos domicílios urbanos por

classe econômica. “É usado pela

maioria das empresas em seus es-

tudos de mercado, o que permite a

interação com as informações de

potencial de consumo”, relata.

IIPPCC  FFlloorreennzzaannoo

Desenvolvido há mais de dez anos,

o IPC Florenzano, como explica Van-

derlei José Florenzano, é o único

estudo que tem um método de cons-

trução “taylor-made”, de modo que o

cliente tenha em mãos um produto

final exclusivo.

O estudo mostra os gastos efetivos

das famílias com a compra de mais de

400 bens de consumo imediatos e

duráveis. Agrega ainda um sistema de

consulta por municípios, com dados

macroeconômicos, demográficos e do

parque residencial, informações que

dão ao cliente, juntamente com o IPC

Florenzano do produto, um panorama

completo do setor para auxílio na

tomada de decisões.

Diversas melhorias foram implan-

tadas no estudo nos últimos anos,

com destaque para a criação do IPC

Florenzano – Regiões Metropolitanas

(com seis faixas de renda e envolvendo

um total de 173 municípios,

segmentados em 1.418 distritos) e do

IPC Florenzano Polos Regionais (que

traz a análise do posicionamento

mercadológico das cidades e das

regiões que estão em sua área de

influência), além do software de

geoprocessamento.

Florenzano observa que a utilização

de índices de potencial de consumo

tem se difundido no país como uma

importante ferramenta de marketing,

seja para cálculo de potencial de

vendas, seja para dimensionar ou

reorganizar áreas de vendas, distri-

buição, etc. Segundo ele, no pas-

sado, poucas empresas multinacio-

nais utilizavam este tipo de estudo,

por influência das matrizes. 

Ele acredita que sua consultoria

A principal

característica 

do indicador 

é justamente

agregar um 

software de 

gerenciamento”

Marco Pazzini - Target
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tem feito sua parte, no que

concerne à divulgação dos

IPCs. Uma das estratégias que

tem ajudado nesta tarefa é a

publicação, desde 1998, das

edições do Atlas do Mercado

Brasileiro, organizado há dez anos

pela Gazeta Mercantil, em parceria

com a Florenzano. “Ao longo desses

anos, milhares de empresas de todos

os tamanhos puderam usufruir dessa

ferramenta de trabalho, assim como

faculdades de Administração de

Empresas de todo o Brasil”, comenta.

Para os usuários do estudo, uma

das preocupações visa a facilitar o

trabalho. Como explica Florenzano,

um dos objetivos é buscar o auxílio de

ferramentas populares, como o Excel,

para desenvolver sistemas fáceis de

serem utilizados, sem o cliente

preocupar-se em exportar dados de

sistemas não compatíveis com o

Windows, por exemplo.

O especialista observa que a preo-

cupação em adequar o estudo à

realidade das empresas brasileiras

sempre foi vista como prioritária. “O

método de IPC foi desenvolvido por

profissionais especialistas em marke-

ting e que sentiam a dificuldade da

falta de informações não lineares, que

não explicavam o comportamento do

mercado particular do cliente”, relata.

Para exemplificar, ele pondera que

não se pode utilizar um IPC geral de

alimentação para tomar decisões do

setor de café moído, uma vez que é

preciso considerar as realidades espe-

cíficas de cada categoria. “O uso do

potencial correto, para o produto

correto, é fator decisivo no sucesso da

aplicação dos índices de potencial de

consumo”, argumenta.

Este método de trabalho desenvol-

vido pela Florenzano Marketing tem

passado por melhorias. Nos primeiros

anos, por exemplo, algumas das proje-

ções estatísticas eram feitas tendo por

base os dados macroeconômicos de

cada município. Mas há mais de sete

anos a Florenzano tem adotado um

cálculo mais preciso, considerando

a “faixa de renda das famílias” para

projetar o dado final do IPC Floren-

zano de cada município.

Atualmente, as empresas que fa-

zem maior uso dos índices de poten-

cial de consumo da Florenzano são os

anunciantes, empresas de bens de

consumo imediato e duráveis, além de

empresas de material de construção –

foram comercializados mais de 200

IPCs nos últimos dez anos.

As empresas de consultoria tam-

bém utilizam, de forma intensa, essa

ferramenta mercadológica e, no caso

de agências de propaganda e veículos

de comunicação, a utilização tem sido

menor do que a esperada. “O mercado

ainda não aproveita todas as possibi-

lidades oferecidas pelos índices de

potencial de consumo por desconhe-

cimento dos seus benefícios ou por

uma experiência negativa com um

fornecedor”, pondera Florenzano.

Temos um 

método de 

construção

‘taylor-made’, 

de modo que o

cliente tenha 

algo exclusivo”

Vanderlei José Florenzano - Florenzano
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Acontece no CENP

BBAALLAANNÇÇOO  DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP

507
Procedimentos
instaurados (*)

317
Adequações

114
Novas vistorias por
mudança de agência

37
Procedimentos a
serem julgados

16
Advertências
já arquivadas

1
Vistoria pendente

10
Procedimentos
aguardando prazo

12
Procedimentos
a serem negociados

* atualizado em 17/3/2010

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  AAGGÊÊNNCCIIAASS  DDEE  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE

Cenp iniciou novo programa de

apresentação para agências,

com o objetivo de tornar as Normas-

Padrão da Atividade Publicitária mais

reconhecidas e respeitadas.

É um programa que dará cobertura

inicialmente às agências dos Grupos

1, 2 e 3. A primeira reunião, que con-

tou com a participação do presidente

do Cenp, Caio Barsotti, foi realizada

na McCann, ainda no ano passado.

Neste ano, já foi visitada a YR. Outras

reuniões estão programadas para as

próximas semanas.

OO

RREEUUNNIIÕÕEESS  CCOOMM  AASS  FFUUNNDDAADDOORRAASS

presidente do Cenp, Caio Bar-

sotti, por recomendação da Di-

retoria Executiva, promoveu rodada de

reuniões com todas as entidades fun-

dadoras, para apresentação do Plano

de Ações 2010.  A primeira delas acon-

teceu em 12 de março, na Fenapro.

OO

CCEENNPP  PPAARRTTIICCIIPPAA  DDEE  EENNCCOONNTTRROO  EEMM  CCAAMMPPIINNAASS

na Lúcia Magalhães e João

Luiz Faria Netto, executivos do

Cenp,  participaram, em 10 de março,

de encontro realizado na Escola

Politécnica de Campinas (Policamp). 

O evento contou com apoio da

APP-Campinas e é parte do progra-

ma permanente de aproximação mú-

tua entre o CENP e os mercados lo-

cais, buscando dar transparência à

atuação da entidade, por meio de

debate aberto, e aprimorando o co-

nhecimento das diferenças e reali-

dades de cada mercado. Estiveram

presentes ao evento, que já rende

resultados positivos, anunciantes,

agências e veículos.

Luiz Carlos Corrêa e Erick Curado,

presidente e vice-presidente da APP,

respectivamente, tomaram a decisão

de criar um "grupo de discussão",

aberto a todas as agências, com o

objetivo de estabelecer uma postura

única de atuação e uma comunicação

sólida pela busca da ética e transpa-

rência nas relações comerciais entre as

agências, veículos e anunciantes.

AA
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Regionais
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Faz Comunicação atua em Belo Horizonte

desde 1993, posicionando-se como uma agên-

cia de comunicação integrada. E tem como um de seus

diferenciais a parceria com a Mr. Brain, de Brasília.

O mercado mineiro tradicionalmente é formado pelas in-

dústrias de base, que têm como foco as campanhas institucio-

nais, mas, nos últimos anos, também tem sido beneficiado

pelo aumento do poder aquisitivo da população de baixa

renda, que ajudou a incrementar os

investimentos publicitários dos se-

tores imobiliário, de móveis, eletro-

doméstico e educacional. Hélio

Faria, diretor de Atendimento e Pla-

nejamento da Faz Comunicação,

observa que a ascensão da classe C também foi importante

para os setores de bebidas e alimentos.

Na atividade publicitária, uma das mudanças verificadas

no mercado local é o aumento da importância da área

de planejamento. Faria credita esta nova condição à

mudança no perfil de consumo e à maior conscientização dos

empresários mineiros, que têm valorizado e demandado mais

serviços de comunicação.

O publicitário pondera que o CENP tem ajudado neste

processo. “Até então, havia uma guerra tola, com total falta de

respeito entre as agências”, afirma Faria.

Os veículos têm acatado as regras e, segundo Faria, foram

os grandes parceiros das agências no processo de valorização

da certificação, realidade em boa parte dos mercados minei-

ros. “Quando temos problemas, agora sabemos a quem

recorrer”, comenta, ressaltando que foi essencial o trabalho

inicial feito pelo CENP na região. E, até pela importância dessa

iniciativa na época, Faria julga que seria importante que o

CENP contasse com estruturas regionais para facilitar o

relacionamento com os mercados locais.

mercado de Goiânia tem sido beneficiado, a

exemplo de outras regiões do país, com o au-

mento de renda das famílias de classe C. Com a

mobilidade social, vários segmentos alcançaram grandes sal-

tos de crescimento. Wilson Rodrigues de Souza, sócio e dire-

tor de Atendimento da DMW Propaganda – que iniciou suas

atividades em 1992, com atuação exclusiva no segmento da

iniciativa privada –, destaca entre os principais setores privile-

giados os da construção civil, automóveis, alimentação e ele-

troeletrônicos. “A região também tem colhido bons resultados

devido aos benefícios gerados pelo processo de industria-

lização dos últimos 20 anos, que alterou significativamente o

perfil econômico de Goiânia, com o surgimento de grandes

indústrias”, detalha.

Para aproveitar melhor a boa condição do mercado, é

prioritário, como observa Souza, que a atividade publicitária

passe a contar, em todas as frentes, com profissionais mais

bem qualificados. Uma região que sempre exportou

talentos, principalmente devido à baixa remuneração

no local, hoje se ressente da falta destes profissionais.

A solução é fácil de ser enun-

ciada, mas difícil de ser colocada

em prática: promover melhorias

nos cursos de Publicidade e

Propaganda.

Segundo Souza, a participação

do CENP tem sido muito importante no mercado local, pois

gera maiores cuidados por parte de agências, anunciantes e

veículos na condução das negociações. “As Normas precisam

ser acatadas de uma forma generalizada pelos veículos,

inclusive diferenciando os percentuais de remuneração para

agências e autônomos. Seria mais justo”, argumenta o

publicitário, revelando que apenas os grandes veículos estão

aplicando as normas do CENP de modo mais efetivo.

Antes do CENP, 

havia “uma guerra tola, 

com total falta de respeito

entre as agências”

“As Normas precisam ser

acatadas, diferenciando 

a remuneração de agências 

e autônomos”

AAUUMMEENNTTAA  AA  DDEEMMAANNDDAA  PPEELLAA  QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  EEMM  GGOOIIÂÂNNIIAA

AA

OO

CCEENNPP  TTEEMM  SSIIDDOO  IIMMPPRREESSCCIINNDDÍÍVVEELL  PPAARRAA  FFOORRTTAALLEECCEERR  OO  MMEERRCCAADDOO  DDEE  BBHH
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Seven Comunicação Total tem sede em Blumenau,

numa região diversificada economicamente, com des-

taque para as indústrias textil, metal-mecânica e TI. Esses são

os setores que ajudam a movimentar o mercado publicitário

local, que tem ainda algu-

mas particularidades, co-

mo explica Fábio Luciano

Schmitz, sócio e diretor de

Atendimento da Seven.

“Nos últimos anos, houve uma crescente busca por maior

participação no mercado nacional por parte das empresas,

devido à baixa das exportações, acarretando em maiores

investimentos em comunicação”, diz Fábio, chamando

atenção para a área da moda.

Também no caso de Blumenau, hoje um dos problemas

enfrentados é a falta de mão-de-obra qua-

lificada. Outro aspecto que incomoda os

publicitários locais é o fato de os anunciantes, quando passam

a contar com uma verba mais interessante, abandonarem

suas agências locais para buscar parceiras em grandes centros

como Curitiba e Porto Alegre. Schmitz reconhece que, para

melhorar esta situação, a saída é investir pesado em treina-

mento e assim obter profissionais mais preparados, o que

será decisivo para conquistar a confiança dos anunciantes. 

Com relação à atuação do CENP na região, Schmitz revela

que ainda são poucos os veículos que seguem as Normas-

Padrão, até porque surgem novos a todo o momento. É agra-

vante, ainda, o fato de os anunciantes não perceberem a cer-

tificação como um diferencial. “Poucos sabem que as agên-

cias possuem um órgão que regulamenta suas atividades”, co-

menta o publicitário, admitindo que as agências têm sua par-

cela de culpa, por não enaltecerem os diferenciais de uma

agência certificada.

Criada há 13 anos, a Seven passou por uma mudança

significativa em sua estrutura e composição societária sete

anos atrás, o que resultou em crescimento e reconhecimento

por parte do mercado.

Saída é investir pesado 

em treinamento

EEMM  BBLLUUMMEENNAAUU,,  AAGGÊÊNNCCIIAASS
CCEERRTTIIFFIICCAADDAASS  AAIINNDDAA  NNÃÃOO  TTÊÊMM  
OO  DDEEVVIIDDOO  RREECCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO

AA
s setores econômicos que mais movimentam o mer-

cado publicitário maringaense são o pequeno e o

médio varejo, com destaque para as redes de supermercados,

que lideram os investimentos em mídia, e também para a área

de confecção. Maringá, junto com Cianorte, é considerada um

polo do vestuário, com várias marcas, fábricas de confecção e

shoppings atacadistas. Outro setor que tem incrementado a

economia da região é o da educação, com forte concorrência

entre as faculdades particulares. E, nos

últimos anos, o mercado publicitário

local também foi beneficiado pelo crescimento do setor

imobiliário.

Tininha Rodrigues, sócia e diretora de Atendimento da

Anima Lamps, explica que, no caso das agências, é positivo

ainda o fato de as maiores da cidade terem passado a atender

clientes de fora até do Estado. É o caso da agência dela, que

desenvolve trabalhos para a Microsoft e para a HMC, empresa

com escritórios em mais de 50 países. 

Entre as dificuldades encontradas no mercado local,

Tininha cita a falta de empresas terceirizadas ou veículos que

aceitem desenvolver e executar projetos mais ousados de no

media. “A qualidade criativa dos profissionais que atuam na

região é destaque”, enfatiza, lembrando os diversos prêmios

conquistados nas principais pre-

miações do país.

O CENP é hoje imprescindível

na região que, segundo Tininha, re-

cebe constantes visitas dos profis-

sionais do Conselho. E agências co-

mo a Anima Lamps fazem questão de valorizar a certificação

em suas apresentações. “O mercado vem absorvendo bem tal

mensagem. É um conjunto de boas novidades que tem muda-

do o mercado: profissionalização, profissionais mais prepara-

dos e qualificação dos fornecedores”, diz. 

A Anima Lamps foi criada em 1996, a partir da união de

duas agências (Duppla Propaganda e Poppi&Borges) e, desde

2009, faz parte da holding Lamps, atuando sob o comando de

Raul Vinicius, José Luiz Garcia e Tininha Rodrigues.

“A qualidade criativa dos

profissionais que atuam 

na região é destaque”

OO

PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  
QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFOORRNNEECCEEDDOORREESS  
MMUUDDAAMM  OO  MMEERRCCAADDOO  DDEE  MMAARRIINNGGÁÁ
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■ Amigo Petrônio,
Você prestou serviços inestimáveis ao

CENP. A classe publicitária muito lhe deve
e, com certeza, lhe será sempre grata.
Vamos sentir muito sua falta, com certeza.

Prezado Caio,
Bem-vindo à presidência do CENP. Boa

sorte.
Fernando Carvalho

Morya SSA, Salvador

■ Prezados amigos,
Aproveitamos a oportunidade para dar

parabéns ao Caio Barsotti, por assumir a
presidência do CENP, assim como ao
Petrônio Corrêa pela contribuição prestada
à publicidade.

Um grande abraço.
Airton Neves

TV Urbana, Porto Alegre

■ Meu caro Caio,
Parabéns pela edição 21 do CENP em

Revista. 
Ficou ótima, não só pela qualidade gráfi-

ca mas também e, principalmente, pelo con-
teúdo editorial, que de uma forma simples e
descomplicada, fala da transição no CENP,
de eventos como o XV ENA - Encontro Na-
cional de Anunciantes, e do I Fórum Merca-
dos Brasileiros, além de outros temas de
grande interesse para a nossa atividade.

Sua proposta de trabalho, tão bem
explicitada no editorial, é altamente anima-
dora para o negócio da propaganda como
um todo e é também perfeitamente exequí-
vel, se todos somarmos esforços para me-
lhorar a parte que nos cabe no trabalho de
valorização da propaganda brasileira. 

Um grande abraço.
Humberto Mendes

VP Executivo FENAPRO

■ Em seu discurso, ao transmitir a
presidência do CENP ao Caio Barsotti,
Petrônio Corrêa prometeu nunca deixar de
defender a publicidade brasileira. Promessa
é dívida, caro Petrônio! 

Nós, publicitários, não podemos pres-
cindir de lideranças como a que você exer-
ceu nos últimos 40 anos, de forma tão ex-
pressiva e generosa. Seu trabalho à frente
do CENP, viajando o país inteiro várias
vezes, para propagar a ideia pioneira da
autorregulação comercial, foi decisivo para
o arranque que a publicidade deu nos últi-
mos anos, projetando-a como um dos se-
tores de vanguarda da economia nacional e
a tornando cada vez mais presente nos
mercados locais.

Sergio Leopoldo

Cuiabá

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






