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Palavra do Presidente

lém do encerramento do ano, que nos leva a fechar

ciclos, é nesta época que ocorrem as premiações

em reconhecimento aos profissionais e empresas que se

diferenciaram na publicidade brasileira em 2010. É, sem

dúvida, momento de muita comemoração, tanto para os

que são destacados com a indicação, que já é uma distin-

ção honrosa, como para aqueles que conseguem a pre-

miação máxima em cada área de atividade. 

Considero as comemorações também do CENP pois

muitos dos premiados pelo Brasil afora são nossos con-

selheiros. Em minha opinião, dado o tempo precioso que

dedicam à entidade que zela pelas melhores práticas

comerciais e pela ética nas relações cujos fundamentos

contribuem com a garantia da manutenção do estado de

direito em nosso país, esses profissionais são merecedo-

res de prêmios há muito tempo.

Realizamos um encontro de confraternização com

todos os que, chamados a contribuir, dedicaram seu

tempo, atenção, experiência, conhecimento e talento para

tornar o CENP uma instituição cada vez mais presente,

honrando todos os que nos precederam nesta nobre mis-

são de defender o modelo comercial brasileiro, por consi-

derá-lo saudável para anunciantes, agências e veículos.

Foi a maneira que encontramos de dizer muito obri-

gado a mais de 150 membros de nossos Conselhos Exe-

cutivo, de Ética e Fiscal e demais comissões e grupos

de trabalho.

Este mesmo agradecimento merecem os profissionais

que trabalham no CENP. Gente como gente é, que acerta

e erra. Mas comprometida e dedicada a encontrar manei-

ras de sempre responder positiva-

mente aos desafios que se apresen-

tam todos os dias nas áreas de cer-

tificação, vistoria, jurídica e admi-

nistrativa/financeira.

É a última edição do CENP em

Revista de 2010.

Trazemos neste número a constatação da realidade na

opinião de vários empresários de agência: o fato de que

grandes grupos de comunicação internacionais estão

cada vez mais atentos e interessados pelo que de virtuo-

so ocorre no Brasil. Que venham e nacionalizem-se com

nossa tradição de receber a assimilar pessoas e culturas.

E que as agências nativas continuem a crescer e mostrar

o talento que o nosso modelo assegurou.

Nesta edição também mostramos o que é a APP,

Associação dos Profissionais de Propaganda, e, na pró-

xima, o que é a ABP, Associação Brasileira de Propa-

ganda, as duas entidades que apoiaram a realização do

importante 1o Congresso Brasileiro de Propaganda, que

aprovou o Código de Ética dos Profissionais de

Propaganda.

Cabe ao leitor atestar se nosso empenho em selecionar

e preparar conteúdos editoriais, que promovem as me-

lhores práticas comerciais, foram atingidos. Gostaria de

receber no cenp@cenp.com.br contribuições, críticas e

sugestões que nos ajudem a identificar se nosso caminho

está correto, ou se precisa ser ajustado.

Desejo a todos Boas Festas e que tenhamos um bom

2011 de muita publicidade ética.

AA
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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 publi-

cidade e veículos de comunicação, por meio da autorregulação.

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 estabeleci-

das pelas Normas-Padrão, certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-padrão” de

agência, concedido pela legislação que trata da publicidade.

A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências, das Normas-Padrão, o que é verifi-

cado rotineiramente pela equipe do CENP por meio de vistoria.

Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do CENP, formado por

96 membros, representando anunciantes, agências e veículos.

A MISSÃO DO CENP

10.531 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

EM 08/12/2010

379 PROCESSOS AVALIADOS 
NO TRIMESTRE

OUTUBRO A DEZEMBRO/2010

1.275 VISITAS TÉCNICAS E 
VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 08/12/2010

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

INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO 

FATURA R$ 115 BILHÕES

ABAP divulgou no começo de

dezembro os números apura-

dos pelo IBGE para o movimento da

indústria da comunicação no ano de

2008: foram R$ 115,2 bilhões de fatura-

mento, contabilizados pelas agências

de publicidade, produtoras de comer-

ciais, produtoras de áudio, estúdios e

profissionais de fotografia, veículos de

comunicação, gráficas e empresas de

internet, entre outras. A indústria da

comunicação é formada por empresas

que integram 35 entidades que fazem

parte do Fórum Permanente da

Indústria da Comunicação (Forcom).

A pesquisa do IBGE divulgada pela

ABAP mostra crescimento significati-

vo da atividade: em 2005, foi apurado

um faturamento de R$ 43,2 bilhões.

Em 2007, foi apurado um faturamento

de R$ 47,1 bilhões.

AA

s números mais recentes do

Projeto Inter-Meios indicam

um crescimento do investimento

publicitário da ordem de 22,5% entre

janeiro e setembro de 2010, em rela-

ção ao ano anterior. Veículos de co-

municação de todos os meios já ven-

deram R$ 18,8 bilhões em espaços

publicitários.

Internet, TV por assinatura e TV

aberta foram os meios que mais se

destacaram, com crescimento da

ordem de 28%. Guias e Listas foi o

único meio com perda de receita em

relação a 2009: menos 8,1%.

OO

INVESTIMENTO EM PUBLICIDADE
CRESCE 22,5%

O SHARE DOS MEIOS ATÉ SETEMBRO

TV – 63,2%

Jornal – 12,6%

Revista – 7,2%

Internet – 4,3%

Rádio – 4,2%

TV por assinatura – 3,7%

Mídia exterior – 2,8%

Guias e Listas – 1,3%

Cinema – 0,3%

Fonte: Projeto Inter-Meios
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ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA O 9º PRÊMIO ANJ 

DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA
á estão abertas as inscrições

para o 9o Prêmio ANJ de

Criação Publicitária. O trabalho ven-

cedor concorrerá ao Festival de

Cannes de 2011, com passagens e

hospedagem paga. “Jornais são uma

mídia incomparável para a publici-

dade, diante da sua grande credibili-

dade e do público qualificado que

atinge”, diz Ricardo Pedreira, diretor

executivo da ANJ. Ele assinala que o

prêmio já se consagrou no mercado

como um dos mais esperados pelos

publicitários, pois é totalmente vol-

tado para os profissionais que

atuam no dia-a-dia das agências.

Até a sua última edição, o prêmio

era dirigido a Criativos e Mídias. A

partir de 2011, premiará também o

pessoal de Atendimento. Estudantes

de Comunicação Social (Publicidade

e Propaganda) serão igualmente pre-

miados, por seus trabalhos de con-

clusão de curso.

Para os profissionais, o concurso

é válido para anúncios veiculados

em jornais filiados à ANJ no período

de 1o de março de 2010 a 28 de feve-

reiro de 2011. Um total de 165 anún-

cios de todo o país serão escolhidos

por cinco comissões julgadoras re-

gionais. Cada anúncio vencedor de

uma região receberá cinco MacBooks

para os profissionais participantes

do trabalho (dois para Criação, dois

para Mídia e um para Atendimento).

Os cinco vencedores regionais

concorrerão ao grande prêmio nacio-

nal, que dará direito à inscrição em

Cannes e às passagens e hospeda-

gem para os cinco profissionais par-

ticipantes do trabalho escolhido. A

ANJ já trouxe para o Brasil, através

do Prêmio ANJ de Criação Publi-

citária, dois Leões de Ouro conquis-

tados no Festival de Cannes.

As inscrições são gratuitas e de-

vem ser feitas por meio das fichas

que estão disponíveis na internet –

www.premioanjdecriacao.org.br –

com todas as informações a respei-

to do Prêmio.

A ANJ é a mais representativa, tra-

dicional e respeitada entidade dos

jornais brasileiros. É constituída por

146 jornais de todas as Unidades da

Federação, responsáveis por cerca

de 90% da circulação diária no país.

Tem como grande objetivo defender

a liberdade de expressão e  a liberda-

de de imprensa.

JJ
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GRUPO DE MÍDIA 
COMEÇA CERTIFICAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS 
DA ÁREA

certificação faz parte do compromisso

assinado pela entidade no IV Congresso

Brasileiro de Propaganda, em 2008, e que agora

torna-se realidade. “É uma iniciativa inédita em

todo o mundo”, comemora Luiz Fernando Vieira,

presidente do Grupo de Mídia São Paulo. “A certi-

ficação será um diferencial para a carreira de

todos os profissionais, pois é a garantia de um

conhecimento efetivo dos conceitos de mídia.

Será valorizada pelas principais agências e anun-

ciantes e poderá, no futuro, a critério de cada

empresa, ser base para processos de seleção e

avaliação.

A Primeira Escolha foi a empresa contratada

pelo Grupo de Mídia para realizar todo o proces-

so do teste, aberto a qualquer profissional que

atue na área de mídia em agência ou anunciante.

O objetivo é avaliar os conhecimentos em pesqui-

sa e planejamento de mídia. A certificação será

concedida a quem obtiver 70% de acerto. “A certi-

ficação é uma maneira de atestar às agências e

aos anunciantes que determinado profissional é

realmente conhecedor dos conceitos mais rele-

vantes da sua área e necessários à gestão das ver-

bas de mídia”, explica Daniel Chalfon, responsável

pela diretoria de conhecimento do Grupo de

Mídia.

Pelas regras definidas, o profissional não preci-

sa ser formado em publicidade e também não é

necessário estar empregado para realizar a prova.

Nesse primeiro momento optou-se por não abrir

o teste para estagiários, mas Chalfon adianta que

o objetivo é permitir que eles também participem

das próximas edições.

Sobre o custo da inscrição – de R$ 250 –, ele

lembra que o pagamento da taxa é necessário

para garantir toda a estrutura de realização do

teste, correção, logística e sigilo do processo. “O

Grupo de Mídia São Paulo, como uma organiza-

ção sem fins lucrativos, não visa resultados finan-

ceiros com o processo de certificação”, afirma

Chalfon. 

A partir de 2011, serão realizadas duas pro-

vas durante o ano, uma em junho e outra em

dezembro.

AA

O Grupo de Mídia São Paulo já iniciou o processo 
de certificação dos profissionais de mídia com a 
realização do primeiro teste em 10 de dezembro

Mais informações podem ser obtidas no site 

www.gm.org.br e pelo telefone (11) 3846-1203.
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Entrevista

73 ANOS 
BATALHANDO 
PELA VALORIZAÇÃO 
DA PROPAGANDA 
E DE SEUS PROFISSIONAIS

O Teatro Raul Cortez, em São Paulo, recebeu,
na noite de 16 de novembro, algumas das 
principais lideranças do mercado publicitário
brasileiro para a festa em homenagem aos
vencedores do 14º Prêmio Contribuição
Profissional, organizado pela Associação 
dos Profissionais de Propaganda (APP).

A premiação, como explicou durante a 
cerimônia o presidente da entidade, Paulo
Chueiri, é o reconhecimento individual
daqueles que fizeram muito pela 
propaganda, não poupando tempo nem
esforços para engrandecer o mercado. “O 
talento deles não se restringe à atuação 
básica, mas está presente também em livros,
palestras, artigos, qualquer coisa que sirva de
real contribuição para o preparo de outros

profissionais e para a evolução da atividade”,
declarou.
Dez profissionais de diferentes áreas da 
publicidade receberam o Troféu Garra do
Galo e todos, em seus respectivos discursos,
fizeram questão de dedicar a homenagem às
suas equipes, parceiros, sócios, clientes e
famílias (veja box com os premiados).

Gilberto C. Leifert, diretor de mercado 
anunciante da Rede Globo e presidente do
Conar, que recebeu o Prêmio Especial
Contribuição Profissional Professor Francisco
Gracioso, aproveitou a ocasião para convidar
todos os presentes a continuarem lutando
pela liberdade e pela ética – principais 
valores defendidos pelo Conar em nome 
do mercado publicitário.
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Prêmio Contribuição Profissio-

nal é hoje uma das principais

iniciativas da APP, entidade criada em

1937 e que, ao longo das últimas déca-

das, tem mantido os princípios deter-

minados em sua fundação: atuar em

defesa dos interesses da atividade e do

profissional de propaganda, inclusive

em relação às leis que regem o setor,

além de buscar a rentabilidade dos

negócios e a interação com as entida-

des congêneres.

Quando nasceu, ainda como Asso-

ciação Paulista de Propaganda (o nome

seria alterado em 1989, para atender

também às demandas de outras regiões

do país), tinha justamente o objetivo de

valorizar a imagem do profissional de

propaganda que, na época, não desfru-

OOOS VENCEDORES DO 
TROFÉU GARRA DO GALO 2010

Dirigente de agência: Otto de Barros 
Vidal (Grupo PPR); Profissional de 
atendimento: Márcio Oliveira
(Lew’Lara\TBWA); Profissional de 
planejamento: Pedro Cruz (Africa);
Profissional de criação: Jaques 
Lewkowicz (Lew’Lara\TBWA);
Profissional de mídia: Luiz Fernando 
Vieira (Africa/Grupo de Mídia);
Profissional de anunciante: 
João Batista Ciaco (Fiat/ABA);
Profissional de veículo: 
João Carlos Saad (Grupo Bandeirantes);
Profissional de serviços especializados: 
Dora Câmara (Ibope);
Profissional de imprensa especializada: 
Pyr Marcondes (Revista Proxxima);
Prêmio Especial Contribuição Profissional 
“Professor Francisco Gracioso”: 
Gilberto C. Leifert (Rede Globo/Conar)

Otto de Barros Vidal recebeu 
de Orlando Marques o troféu 
Garra do Galo. Na foto no alto 
da página, todos os vencedores 
do prêmio da APP
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tava, vamos dizer, de muito prestígio. A

luta era para que a atividade fosse reco-

nhecida como um ramo de negócios.

Orígenes Lessa foi o primeiro presi-

dente, mesmo não tendo sido o mais

votado na primeira assembleia. É que

Jorge Mathias, diretor da McCann-

Erickson e um dos mais importantes

batalhadores da entidade, foi o mais

votado, mas num gesto de generosida-

de – como registrado no livro APP 70

anos, editado em 2008 –, resolveu

abrir mão do cargo, por entender que a

alta representatividade de Lessa seria

importante para o início dos trabalhos.  

Chueiri lembra que, há dez anos,

quando exerceu seu primeiro mandato

à frente da Associação, decidiu reto-

mar a realização das campanhas insti-

FENAPRO

Luiz Fernando Vieira recebeu o Garra do Galo como Profissional de mídia. 
Abaixo, alunos de Publicidade participam do Fest’UP
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tucionais por considerar que elas são

uma oportunidade de assegurar mais

visibilidade para a atividade como um

todo e, claro, para as diversas iniciati-

vas da entidade.

Além do primeiro curso de propa-

ganda no Brasil (o que lhe deu posição

de destaque para, em 1952, participar

da constituição da Escola Superior de

Propaganda e Marketing, ESPM), a en-

tidade coeditou o primeiro livro sobre a

atividade, elaborado pela McCann;

criou os primeiros prêmios dedicados

aos publicitários; deu apoio e promo-

veu as três primeiras edições do Con-

gresso Brasileiro de Propaganda; repre-

sentou o Fiap (Festival Iberoamericano

de la Publicidad) no país; editou pionei-

ramente a revista Propaganda; promo-

veu três edições de simpósios interna-

cionais; participou e estimulou a cria-

ção dos primeiros códigos brasileiros

da propaganda e de suas normas-

padrão; realizou o primeiro Salão da

Propaganda; participou das primeiras

discussões para a criação do Instituto

Verificador de Circulação (IVC); e foi a

sede dos encontros do Grupo de Mídia

durante vários anos.

É fato marcante ainda da sua histó-

ria a instituição de algumas atividades

que até hoje movimentam o mercado,

como os Jogos Publicitários, o

Fest’UP, o Ciclo de Cursos e Palestras,

os Fóruns de Debates APP e o Prêmio

Contribuição Profissional.

A APP hoje

Paulo Chueiri, que deve permanecer

à frente da presidência da APP até mar-

ço de 2011, explica que a realização

dessas iniciativas é, até hoje, o pilar

central da atuação da entidade, até

porque esses eventos conseguem

atender às necessidades e interesses

dos diversos tipos de sócios que com-

põem o quadro associativo (veja entre-

vista nas páginas seguintes). 

Para que a organização das ações

saia a contento e receba a atenção

necessária, a entidade atua a partir de

diretorias específicas para cada área –

comercial, cultural, capítulos regionais,

esportes, imprensa/RP, tecnologia e ino-

vação, quadro social e sede, promoções

e eventos, institucional, criação, grupo

de atendimento, grupo de planejamen-

to, administração e finanças, jurídica e

comitê de formação e ensino. “O forma-

to permite que os profissionais possam

dedicar-se mais ao planejamento e à

execução das atividades”, explica

Chueiri, lembrando que, em muitos ca-

sos, estamos falando não de um profis-

sional, mas de um grupo que se respon-

sabiliza pelas iniciativas daquela área.

O sucesso das ações mostra que o

caminho tem sido acertado. A edição

de 2010 do Ciclo de Palestras Contri-

buição Profissional, que reúne profis-

sionais agraciados com o troféu Garra

do Galo, reuniu de janeiro a maio des-

te ano cerca de três mil pessoas entre

profissionais e estudantes de comuni-

cação, em 11 locais simultâneos. Como

explica Chueiri, isso foi possível graças

à parceria acertada com a Gtec Digital,

que fez a transmissão do evento via

Daniel Chalfon, 
num dos eventos
da entidade

Os eventos 
realizados pela
APP conseguem
atender às
necessidades e 
interesses 
dos diversos
tipos de sócios 
que compõem 
o quadro
associativo”
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banda larga para faculdades e sedes

dos capítulos regionais.

No caso dos Jogos Publicitários,

realizados desde 1981, trata-se da prin-

cipal comemoração esportiva do setor,

cumprindo com o objetivo de reunir

trabalhadores de todas as áreas e ní-

veis da comunicação, uma vez que

atrai equipes profissionais de agên-

cias, veículos e fornecedores, dispos-

tas a se enfrentar nas competições de

basquete, futebol society, futsal, kart,

snooker, truco, golfe, entre outras.

Para a área estudantil, o Fest’UP é

um espetáculo à parte. Anualmente,

são mais de mil estudantes, cerca de

200 docentes das faculdades de publi-

cidade e propaganda e dezenas de pro-

fissionais do mercado que se dispõem

a compartilhar experiências com os

jovens durante um final de semana. 

Ainda para este público, vale citar o

Concurso Universitário de Propaganda,

que há 31 anos avalia projetos de  Tra-

balho de Conclusão de Curso (TCC) de-

senvolvidos pelos estudantes de publi-

cidade e propaganda de nível superior. 

Outra iniciativa considerada priori-

tária pela diretora da APP é o Encontro

dos Capítulos Regionais. A última edi-

ção do evento aconteceu em 14 de se-

tembro, reunindo representantes de 11

capítulos regionais para a troca de ex-

periências. Hoje a entidade está pre-

sente por meio desses núcleos que

atuam de forma independente, mas

seguindo os estatutos da APP. Atual-

mente são 20 capítulos nos Estados de

São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa

Catarina e no Distrito Federal.

Fest’UP e Jogos Publicitários promovem
a integração do mercado
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Quais atividades desenvolvidas hoje pela APP são
mais importantes para a formação dos profissionais,
no sentido de prepará-los para a nova realidade do
mercado publicitário?

Todas as iniciativas da nossa grade são igualmente

importantes, porque temos como premissa a formação, a

integração e a interação profissional. Esta última questão é

relevante, porque envolve, por exemplo, nossa atuação no

sentido de promover a integração social dos profissionais

da área. Não é uma atividade fácil, principalmente numa

grande metrópole como São Paulo, mas é fato que desde o

início temos a preocupação em ter atividades que ajudem a

integrar pessoas de vários níveis hierárquicos. 

Enfim, é difícil pesar o que é mais importante. Os fóruns

de debates, por exemplo, também ajudam nessa questão da

formação. O último foi sobre a área de móbile e suas res-

pectivas implicações no dia-a-dia dos publicitários. O obje-

tivo é sempre colocar em destaque temas de interesse dos

profissionais, assuntos que impactam a sua atuação profis-

sional. São eventos consistentes nessa frente. Os cursos e

palestras seguem o mesmo esquema.

Podemos citar também as ações do setor estudantil.

Diria que são prioritárias, uma vez que trabalhamos para o

aprimoramento dos futuros profissionais. É um público

muito interessante, por causa da ganância que tem por uma

oportunidade. Reunimos 1,2 mil participantes todos os anos

no Fest’UP. Agora, com a internet, mantemos contato cons-

tante com eles. É um evento fascinante. Os palestrantes vão

lá num fim de semana por livre e espontânea vontade,

vibram muito e ficam na expectativa de serem convidados

novamente, porque é uma experiência muito rica. 

Outra atividade que mostra essa disposição dos profis-

sionais de participar da formação dos jovens é o Concurso

de Jingles. O júri é composto pelos donos das principais

produtoras de áudio do país. Vão lá num domingo, às seis

da tarde, e saem felizes da vida.

Acho que tudo o que a APP tem feito é de importância

para todos. 

Entrevista: Paulo Chueiri

SINTONIA FINA 
COM OS 
DESAFIOS DO 
NOVO AMBIENTE

Paulo Chueiri, em seu segundo 
mandato como presidente da 
APP – o primeiro foi de 1999 a 2001 –,
defende a importância das atividades 
desenvolvidas pela Associação, mostrando
como a APP mantém-se firme no propósito 
de contribuir para a evolução técnica 
e profissional dos publicitários e 
também da atividade como um todo
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Quem não estiver conectado 
com a fusão digital, não vai 
conseguir sobreviver. Temos 
organizado cursos e palestras que
ajudam a disseminar boas práticas”

No Prêmio Contribuição Profissional, por exemplo, pro-

curamos homenagear as pessoas que se dedicam à ativida-

de. Indivíduos bem-sucedidos e que dão sua contribuição

para o negócio como um todo. Geralmente são pessoas que

participam do Conar, do CENP, da APP, têm livros editados,

dão aulas, publicam artigos, fazem palestras etc., apenas a

título de contribuição voluntária. Este é o mérito do prêmio

que entrega o Troféu Garra do Galo.

Imagino que outro aspecto importante na atuação
da APP é que cada iniciativa foca um dos públicos da
entidade. 

Exato. Temos um trabalho muito interessante de disse-

minação das atividades fora da cidade de São Paulo. Com

isso, contribuímos para a formação dos profissionais. E

isso tem um valor reconhecido. A prova, é que, nos últimos

anos, entidades que tinham outra denominação transfor-

maram-se em capítulos regionais da APP. Perceberam que

isso tinha mais sentido para focar a atuação na formação

do profissional.

Outras iniciativas importantes são as que envolvem a

busca de projetos que gerem benefícios para os publicitá-

rios. Estamos trabalhando neste momento em duas ações

nesse sentido: o plano de saúde coletivo para a categoria e

uma parceria com o IBOPE, para disponibilizar acesso aos

dados a um grupo de agências de menor porte fora de São

Paulo, com vantagens de custo para pool de agências agre-

gadas aos capítulos regionais da APP.

São ações fora da nossa grade do dia-a-dia, mas que

demonstram essa proatividade. Não ficamos restritos;

temos buscado coisas novas.

Como vocês têm lidado com as mudanças que têm
ocorrido – e que devem acentuar-se – no perfil do pro-
fissional que atua no mercado publicitário?

Não temos dúvida de que isto está ocorrendo em razão

da necessidade. Quem não estiver conectado com a fusão

digital, não vai conseguir sobreviver. A complexidade nos

obriga a atualizarmo-nos. E não é fácil ficar a par de tudo. O

dia tem 24 horas, mas o que precisamos aprender demora

mais, porque temos de trabalhar, fazer um monte de coisas.

De nossa parte, o que temos feito é organizar cursos e

palestras que ajudem a disseminar boas práticas nessa

nova realidade do mercado.

A APP tem conseguido atrair os jovens para seu
quadro associativo?

Com certeza. Para se ter uma ideia, no último Fest’UP,

com uma atuação tímida, trouxemos 60 propostas de filia-

ção. E agora estamos criando um miniestande para colocar

nos eventos, porque sabemos que precisamos atrair o

jovem. Um dos projetos que devemos tocar e que vai ajudar

nesse sentido é o banco de talentos, que possibilita que os

sócios cadastrem vagas e as pessoas enviem currículos.

Agora, com a internet, não é difícil implantar um projeto

desse tipo.

Temos também uma biblioteca, com um rico acervo de

material histórico. Queremos organizar melhor esse espa-

ço. E nesse esforço podemos contar com a ajuda das facul-

dades de comunicação. Felizmente, temos uma relação

muito boa com todas elas. 

Uma questão que temos trabalhado com todas as
entidades é a luta conjunta do setor. A APP tem parti-
cipado das discussões sobre as ameaças de cercea-
mento da atividade?

A APP faz parte do ForCom, que conta com 32 entidades.





18

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

Participamos de todas as reuniões regulares e estamos pre-

sentes em todos os demais fóruns de discussão sobre a

defesa da liberdade de expressão comercial. Esta também é

uma bandeira importante para os profissionais.

Você encerra sua gestão em março de 2011. Quais
pontos podem ser destacados do trabalho realizado
durante a sua gestão?

Eu destacaria a adequação ao mundo virtual, refletida,

por exemplo, no nosso site, hoje configurado no conceito de

rede social. Tivemos também as propostas coletivas para

plano de saúde e para acesso à pesquisa de mídia para mer-

cados fora de São Paulo. 

Tenho de citar também o avanço da Câmara de Arbi-

tragem, que não foi criada nessa gestão, mas avançou nesse

período. 

O aumento do contato com o setor estudantil e o traba-

lho para a ampliação do número de sócios são iniciativas

importantes.

Tivemos também uma iniciativa da qual me orgulho

muito, a nossa nova campanha institucional, que ajuda a

divulgar melhor as ações da entidade, trabalhando a ima-

gem e a captação de sócios.

Outra iniciativa importante foi a homenagem que fize-

mos ao Zé Rodrix, batizando o nosso espaço cultural com o

nome dele. Há dez anos, numa outra gestão, fiz questão de

homenagear o Ivandir Kotait, que também nos deixou muito

cedo. A biblioteca, por sua vez, prestigia o primeiro presi-

dente da entidade, Orígenes Lessa. Fazemos exposições de

arte nesse espaço, é algo bem interessante. 

Ainda entre as homenagens, vale o registro de que, em

junho de 2010, entregamos o título de sócio remido a Altino

João de Barros. Ele é nosso sócio desde 7 de julho de 1975.

Completou, portanto, 35 anos de Associação, sendo um dos

sócios mais antigos da entidade.

Como é a relação da APP com as demais entidades
de classe da área de comunicação?

Temos bom relacionamento com ABA, ABAP, ABEMD,

ABEP, ABERT, ABTA, AMPRO, ANER, ANJ, APRO, APROSOM,

CENP, Central de Outdoor, Clube de Criação, FENAPRO,

Grupo de Mídia, Grupo de Planejamento, enfim, com todas

as entidades associativas. No caso do projeto dos planos de

saúde coletivos, por exemplo, contatamos todos eles.

O que você imagina para os próximos anos? Quais
seriam os desafios para a APP?

Temos de ampliar nossa vivência, procurando descobrir

mais sobre o mundo novo da comunicação, além de conti-

nuar privilegiando os meios tradicionais, porque eles não

vão morrer. As empresas de mídia são provedoras de con-

teúdo. E vão fornecer, a cada meio, com a linguagem ade-

quada, o conteúdo necessário, cada um com seu enfoque.

O núcleo vai continuar sendo o conteúdo. Esse mundo

novo é o da proliferação da mídia. Ter controle sobre isso é

fundamental. Estão surgindo empresas especializadas em

mídias sociais, marketing viral é algo consolidado, e outras

ferramentas, como RP e promoção, conquistaram um espa-

ço muito importante. Está tudo no centro da linha, não tem

mais below ou above the line. Então, a integração é essen-

cial. Esse é o ambiente que nos aguarda, e temos de estar

preparados para atender às demandas dos anunciantes.

Na atual gestão, destaco
projetos como reformulação
do site e as propostas 
coletivas para plano 
de saúde e para acesso 
à pesquisa de mídia”
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CÂMARA NACIONAL DE
ARBITRAGEM NA COMUNICAÇÃO

Instituída oficialmente em fevereiro de 2008, na gestão de

Alceu Gandini à frente da APP, a Câmara Nacional de Arbitragem

na Comunicação foi instalada formal e legalmente na APP em vir-

tude, justamente, de sua posição de neutralidade, uma vez que

representa os interesses dos profissionais de propaganda, inde-

pendentemente do fato de atuarem em agências, produtoras, veí-

culos ou anunciantes.

É importante o registro de que a decisão envolveu as entidades

representativas do setor de comunicação (veja box) e que, como

signatárias, têm lugar no Conselho Consultivo e representarão os

profissionais que comporão o quadro de árbitros da Câmara.

Paulo Gomes de Oliveira Filho, que é diretor jurídico da enti-

dade e responsável pela coordenação dos trabalhos da Câmara,

lembra que o objetivo é colaborar com o Poder Judiciário para a

solução dos conflitos e pendências na atividade publicitária e de

comunicação.

Entre as vantagens do sistema, destaca-se o fato de o julga-

mento ocorrer por profissional do setor, e não por um juiz de

direito, além da redução do prazo para a solução do conflito e

também do fator custo.

Como explica Paulo, o funcionamento é

bem simples: quando surge um processo,

as partes indicam o árbitro que elas que-

rem, de comum acordo. E, se não houver

essa possibilidade, o presidente da Câmara,

que é sempre o presidente da APP em exer-

cício, indica o árbitro que conheça a maté-

ria discutida. 

Vale enfatizar que a Câmara segue uma

proposta diferente da autorregulamenta-

ção, que se baseia na lei, mas estabelece

regras do mercado que devem ser atendi-

das. No caso da Câmara, as decisões ocor-

rem com base na lei, na autorregulamenta-

ção e nas praxes do mercado. “É melhor

desta forma, porque o juiz só vai basear-se na lei e, complemen-

tarmente, na autorregulamentação”, explica Paulo.

Ele observa que outro aspecto importante da Câmara é que ela

tem como referência os termos acordados no Fórum de Produção

Publicitária, que está passando neste momento por sua terceira

revisão. A partir do trabalho desenvolvido nessa instância, com a

participação de representantes das entidades, é que hoje o merca-

do conta com uma série de manuais de boas práticas, além de

modelos de contratos para amparar as relações comerciais entre

os diferentes elos da cadeia de comunicação.

Segundo Paulo, quatro casos já foram solucionados pela

Câmara, e a tendência é que se torne prática do mercado recorrer

ao órgão para arbitrar as eventuais pendências. O ideal é que a

determinação da Câmara como fórum de solução seja estabeleci-

da em contrato, porém as empresas podem recorrer ao órgão

mesmo que não tenham estabelecido isso previamente, desde

que estejam em comum acordo. “A demanda tem se acentuado

agora porque incluímos uma cláusula sobre isso nos modelos de

contrato acertados via Fórum de Produção Publicitária”, comen-

ta o advogado.

Entidades signatárias da 
Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação
• Associação Brasileira das Produtoras de Som

• Associação Brasileira de Agências de Publicidade

• Associação Brasileira de Anunciantes

• Associação Brasileira de Fotógrafos

• Associação Brasileira de Produtoras Cinematográficas

• Associação Brasileira de Propaganda

• Associação dos Profissionais de Propaganda

• Central de Outdoor

• Sindicato das Agências de Modelos e Atores do Estado de São Paulo

• Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo

• Sindicato dos Artistas de São Paulo
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A publicidade brasileira foi agitada nos últimos meses pela 
associação de duas de suas mais emblemáticas e bem-sucedidas 
agências – a W/ e a Talent – a grandes grupos internacionais.
O CENP em Revista pediu a treze profissionais da área, de diversos 
Estados brasileiros, que comentassem o processo de internacionalização –
ou não – da publicidade brasileira. Veja o que eles disseram.

HÁ ESPAÇO PARA AGÊNCIAS
DE TODOS OS TIPOS 

NA PUBLICIDADE BRASILEIRA

Capa

LOCAIS, NACIONAIS, INTERNACIONAIS
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Fundador e presidente

da Talent Publicidade

Negociamos a nossa as-

sociação por quase dois

anos. Desculpe o chavão,

mas o mundo está tornan-

do-se uma aldeia global, e

muitos dos meus clientes

estão internacionalizando suas operações. A partir de determi-

nado porte, uma agência com capital 100% brasileiro não tem

futuro. Como uma agência 100% brasileira pode atender a um

cliente como a Tigre, que já está operando em 40 países e que

tem fábricas em 16 deles? Como atender a uma Alpargatas, que

quer internacionalizar várias das suas outras marcas, como fez

com Havaianas? Se ficar preso ao Brasil, você é um aleijão. Por

isso resolvemos nos internacionalizar. Se não o fizéssemos,

nosso crescimento ficaria limitado. Essa foi uma raiz da nossa

decisão, mas há outra.

Quem não destrói suas crenças a cada cinco anos está fada-

do a morrer. Nosso novo nascimento é a internacionalização.

Nada a ver com diminuir o ritmo do trabalho, nada a ver com

aposentadoria. Acordo cedo todos os dias e fico feliz em poder

trabalhar. Por isso quero a continuidade da Talent, e este dese-

jo pressupõe a renovação. Os valores da empresa têm de ser

eternos – o que era imoral 20 anos atrás, continua sendo –,

mas a cultura da empresa você tem de matar periodicamente,

senão fica para trás. 

Sempre foi assim, na verdade. É um ciclo infinito. Porém o

mundo, agora, está renovando-se muito mais rapidamente.

Reflexo da tecnologia, claro. Nós, agências, transmitimos pro-

gramas, e a mídia é o resultado dos limites que a tecnologia

Sócio-fundador da

Lew’Lara\TBWA e 

presidente da ABAP

O Brasil mudou de pata-

mar e é a bola da vez por-

que se tornou mercado-

chave para marcas globais.

Hoje o país é o terceiro

maior mercado do mundo em produtos de cosmética, estética

nos propõe – e tecnologia nunca se renovou tão rapidamente

como agora. Nas últimas décadas, o diálogo com os consumi-

dores mudou em velocidade alucinante. A internet – e ela é

apenas um exemplo – tem uma velocidade de renovação que é

exasperante. Se você ficar parado com convicções arraigadas,

será superado. Isso é especialmente verdadeiro na comunica-

ção publicitária.

Quem não tem porte para se internacionalizar também

deve seguir esse mandamento. Sempre haverá agências peque-

nas e médias ganhando dinheiro.

Para mim, o valor número um de uma agência é ser ética:

pagar os impostos, cultivar a equipe, acumular competência

etc. É preciso colocar trabalho e dinheiro no negócio. Assim,

você cresce e conquista clientes. Posso afiançar que comecei a

Talent com uma mesa, lápis e papel... Princípios lhe dão um

norte de como se deve trabalhar. Quem sai desesperado

pagando qualquer preço para conquistar clientes não vai longe.

O ponto comum entre as empresas mais antigas dos

Estados Unidos é a ética, segundo vi em uma pesquisa.

Mesmo aqueles que riem da honestidade, quando procuram

um parceiro, buscam um que seja ético e competente.

JÚLIO RIBEIRO

LUIZ LARA

“Quem não destrói suas crenças a cada cinco anos está fadado
a morrer. Nosso novo nascimento é a internacionalização”

(Júlio Ribeiro)
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HÁ ESPAÇO PARA AGÊNCIAS DE TODOS OS TIPOS NA PUBLICIDADE BRASILEIRA

polices globais, adotem uma linguagem de comunicação que

aborde os consumidores locais.

Tanto que as agências brasileiras associadas às multinacio-

nais preservam o comando com sócios e executivos locais lide-

rando uma equipe de publicitários locais. Estão aí fazendo a

diferença líderes como Roberto Justus, Mário D´Andrea,

Marcello Serpa, José Luiz Madeira, Nizan Guanaes, Sergio

Valente, Paulo César Queiroz, Sergio Amado, Julio Ribeiro,

Jaques Lewkowicz, Alexandre Gama, dentre outros. 

Suas agências têm molho brasileiro, sabor da criatividade

brasileira que conquistou respeito e admiração no mundo. Eles

comandam equipes locais. 

Além disso, a associação e a consolidação das agências bra-

sileiras com multinacionais em nada mudaram a competitivi-

dade acirrada deste mercado. Ele continua baseado na merito-

cracia, com as agências sendo escolhidas com base no mode-

lo completo adotado no Brasil que reúne profissionais de aten-

dimento, planejamento, criação, mídia, produção e finanças,

fazendo a diferença criativa na vida das marcas de seus clien-

tes. Ganha quem tem a melhor ideia desenvolvida numa estra-

tégia integrada e eficaz de comunicação.

Não há zona de conforto neste mercado publicitário compe-

titivo e ganham os clientes locais/globais e os consumidores,

com o reforço da qualidade do trabalho das agências.

O mercado publicitário começa a crescer de forma mais

descentralizada reforçando as agências fora do eixo Rio-São

Paulo. 

No Rio, destacam-se as grandes oportunidades trazidas

pela Copa do Mundo e pelas Olimpíadas. No nordeste esta-

mos verificando um crescimento chinês no mercado de consu-

mo, com marcas locais ganhando poder e crescendo numa

competição acirrada com marcas globais. O mesmo tem ocor-

rido nos mercados de outras regiões.

Portanto, continuará havendo espaço para agências locais

de capital 100% nacional. Muitas delas poderão sim fazer acor-

dos operacionais com networks internacionais para acompa-

nhar o crescimento de seus clientes para outros mercados.

As agências que investirem na sua gestão, que remunera-

“Marcas brasileiras também
estão se fortalecendo pelo

mundo. Chegou a hora de o
Brasil não exportar só

commodities, e sim marcas”
(Luiz Lara)

e beleza. É o quinto maior mercado automotivo. É o terceiro

maior em crescimento para cartões de crédito.

Por isso em 2010, um ano midiático, de Copa do Mundo e

eleições, os investimentos publicitários cresceram 20,8%. Os

segmentos que mais anunciam são os de alimentos, bebidas,

automotivo, de higiene, beleza e cosmética, serviços financei-

ros, dentre outros.

E tudo devido ao fortalecimento do nosso mercado interno.

Porque pela primeira vez temos mais de 50% da população

integrando a classe média – uma massa de cerca de 100

milhões de pessoas. Destas, cerca de 30 milhões adentraram

agora a classe C, cheia de desejos e aspirações de consumo.

Ótima oportunidade para a publicidade informar, educar, entre-

ter e construir marcas, desenvolvendo categorias de produtos

e serviços e disseminando hábitos saudáveis de consumo.

Por isso muitas agências brasileiras estão associando-se à

operações multinacionais. E marcas brasileiras também estão

fortalecendo-se pelo mundo. Chegou a hora do Brasil não

exportar só commodities, e sim marcas. Por outro lado, o

tamanho do nosso mercado de consumo exige que marcas glo-

bais desenvolvam campanhas locais que, mesmo respeitando
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Sócio-diretor da Agência3 e

presidente da Abap-Rio

Conhecimento do mercado

regional é fundamental para a

agência. O Brasil é um país de

dimensões continentais, e

isso demanda um conhe-

cimento em profundidade.

Uma marca, quando quer estabelecer-se em todo o país, tem

muito a ganhar trabalhando com uma agência de atuação local.

Não concordo muito com a necessidade de defender as

agências 100% brasileiras. Ter um bom acordo com uma agên-

cia, inclusive se ela for internacional, é importante porque você

adquire conhecimento e abrangência. O Brasil vive uma

posição de destaque na economia mundial, e ter um sócio

global pode ser um excelente diferencial. Portanto, não se trata

de se defender; acho que elas têm de estar abertas ao proces-

so de internacionalização e, a partir daí, cada um que decida o

seu destino. É preciso estar aberto até para corresponder ao

papel de destaque do Brasil e à crescente internacionalização

das empresas do país.

A independência é importante em função da liberdade. Ter

uma atuação com liberdade, desde que respaldada em proces-

sos de gestão eficientes e transparentes, é um fator importante

para o desenvolvimento da competência e dos talentos. Ter um

sócio que tira essa liberdade de ação não é produtivo. 

Há basicamente duas formas para atender às demandas de

clientes em outros mercados: parcerias com agências nos mer-

cados de destino ou, caso o cliente vá se implantar em definiti-

vo num novo mercado, vale adquirir uma agência local, seja

por meio de acordos operacionais ou por associação com uma

que tenha uma filosofia de trabalho semelhante à sua. É bom

para os dois lados.

Acordos de parcerias às vezes são atrapalhados pela distân-

cia. A afinação entre as partes é sempre decisiva. Por esse moti-

vo, as coisas precisam ficar claras e definidas. Vale muito o

bom-senso na forma pela qual são feitos os acordos. A internet

e as facilidades de comunicação decorrentes simplificaram

enormemente as coisas.

Nos processos de associação, como na maioria absoluta

dos casos, os ex-proprietários seguem trabalhando na agência,

é fundamental transparência e processo bem definidos desde

o começo, estabelecendo os direitos e deveres de cada lado. É

preciso que tudo seja muito bem estudado. Nosso negócio não

é feito de móveis e equipamentos, e sim de talentos. 

No caso do Rio de Janeiro, ainda há mais espaço para asso-

ciações, e já percebemos muitos movimentos, inclusive de

agências de promoção e marketing esportivo.

CLÓVIS SPERONI

“É preciso estar aberto
até para corresponder ao

papel de destaque do Brasil
e à crescente internacionalização

das empresas do país”
(Clóvis Speroni)

rem seus talentos dentro do modelo brasileiro integrado, certa-

mente vão aproveitar esta janela de oportunidades para cres-

cer, seja como agências independentes, 100% nacionais, seja

como multinacionais. Porque são todas agências brasileiras,

certificadas pelo CENP e que seguem nosso modelo integrado

que se mostrou o ideal para assegurar a qualidade do trabalho

para os clientes em benefício dos consumidores.

Por isso acredito que a propaganda vai crescer nos próxi-

mos anos em todas as regiões do nosso Brasil. E criando valor

para as marcas, gerando riquezas, empregos e impostos. A

propaganda é a indústria que movimenta as outras indústrias.
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Presidente da Ampla

Concordo que uma par-

cela substancial do valor

das agências locais e regio-

nais reside no conhecimen-

to e, mais ainda, na vivência

do mercado onde atua.

Mas não é só isso que deve

contar. Cada vez mais, as agências de ponta locais e regionais

(e são muitas) detêm, além destas informações essenciais,

expertise e qualidade criativa suficientes para serem reconheci-

das como players diferenciados em mercados estratégicos. Ou

seja, com a globalização e a democratização das informações

pelo meio digital, não basta ser uma agência localizada num

determinado mercado. Esta empresa, mais do que conhecer,

tem de entender muito bem este mercado e ser capaz de gerar

alternativas de comunicação adequadas ao perfil e comporta-

mento destes consumidores. Isto requer tecnologia, planeja-

mento, criatividade e percepção estratégica para trabalhar mar-

cas e produtos local e regionalmente alinhados com seus posi-

cionamentos mais amplos no plano nacional e internacional.

Apenas conhecer o mercado pode ser útil para desenvolver

ações táticas, mas insuficiente para compartilhar um projeto

global integrado.

Tudo parece levar a um cenário favorável ao crescimento do

Brasil nos próximos anos. Mas acredito que este movimento

de fusões e aquisições no mercado de comunicação publicitá-

ria, digital ou promocional não deverá resumir-se apenas a

uma equação de desempenho da nossa economia. É claro que

o comportamento macroeconômico e os indicadores setoriais

pesam bastante numa análise de investimento por parte de

uma grande agência internacional ou mesmo de uma grande

agência nacional interessada em mercados locais e regionais.

Afinal, isto é um negócio como outro qualquer e um fenômeno

comum em todos os segmentos da atividade produtiva. A con-

centração é uma realidade num ambiente crescentemente

competitivo globalmente. 

Embora não esteja esgotado o leque de “investidores” mun-

diais, de certa forma, os grandes grupos internacionais já estão

no Brasil, de um jeito ou de outro, com estruturas próprias ou

via absorções de empresas nacionais.  

Na verdade, acredito que este processo será mais ou menos

acelerado em função, também, da política de atuação destas

empresas em cada mercado no futuro. Não penso que suas

estratégias serão as mesmas que praticam agora ou praticaram

num passado recente.  

Nem sempre o caminho da absorção parece ser o mais ade-

quado em mercados locais e regionais. Veja que este movimen-

to tem sido relativamente tímido no Brasil. Acredito, mesmo,

que um mecanismo de associação e de parcerias estratégicas,

com um elevado grau de compartilhamento de tecnologia e de

informações, possa ser uma alternativa a ser considerada no

que se refere à segmentação sociogeográfica e na atuação em

mercados locais e regionais. O mesmo, talvez, não seja inteira-

mente verdadeiro para o caso de interesse em relação às gran-

des agências nacionais, pois ainda parece haver espaço para

algumas absorções. A dinâmica do mercado e a estratégia das

marcas com alinhamento global e interesses segmentados é

que vão definir este processo.

QUEIROZ FILHO

“Associações e parcerias 
estratégicas podem ser 

consideradas na atuação em
mercados locais e regionais”

(Queiroz Filho)
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Refletindo sobre o fator determinante para que uma agência

sustente sua decisão de se manter independente, penso que a

primeira regra é manter-se lucrativa e antenada com as tendên-

cias do negócio, num ambiente crescentemente competitivo e

mutável. A segunda regra é tentar manter sempre a cabeça fora

d’água para não agir apenas com a emoção. Manter-se inde-

pendente, no meu modo de ver, não é um fim em si mesmo.

Para ser independente, antes de tudo, é preciso evitar precipi-

tações, tanto na avaliação dos cenários, quanto na análise isen-

ta de eventuais perspectivas de associação ou aquisição. Como

diz o ditado popular: “não há bem que dure para sempre, nem

mal que nunca acabe”. Ou seja, nenhuma solução é viável inde-

finidamente e não se pode ser inteligente negligenciando alter-

nativas e oportunidades consistentes. A questão é definir o

foco de atuação da empresa e analisar as possibilidades estra-

tégicas de crescimento. No momento em que vivemos, o mer-

cado e o ambiente econômico são cada vez mais complexos e

dinâmicos e o futuro da agência pode construir-se tanto de

maneira independente como por meio de um projeto compar-

tilhado, desde que esta parceria seja estabelecida em bases

sólidas e no compartilhamento de informações e de tecnologia,

no planejamento e na criação, e não apenas na operação. Este

é um caminho atraente para atuar nos mercados locais e regio-

nais e para oferecer aos nossos clientes uma alternativa viável

de atuação em outros mercados.

Por outro lado, o que pode ser determinante para que acer-

te a venda ou um processo de fusão com uma operação inter-

nacional é conhecer muito bem esta possível operação, seus

planos e perspectivas de atuação no nosso mercado local/

regional. Nordestino é gente de alma grande, mas gosta de

muita conversa, franca e transparente, antes de tomar uma

decisão. Mais ainda quando esta decisão é empresarial. Somos

uma empresa de 34 anos no mercado. Temos a mente aberta e

o coração preparado para enfrentar novos cenários e formatos

de atuação. Mas isto requer confiança e entusiasmo com um

novo projeto. E isto, só a conversa olho no olho e a troca de

muita informação podem construir.

Pernambuco é hoje um dos polos que mais se destacam na

criação e produção publicitária no Brasil. Aliás, para ser mais

justo, há muitos anos. Entre outros indicadores, os prêmios

conquistados atestam isto. O nosso mercado é referência e dá

mostras de seu peso, tanto pelo número e quantidade de

agências quanto pelo valor dos profissionais, bem como pelo

porte e qualidade de veículos e fornecedores nos mais varia-

dos e diversificados segmentos. Por outro lado, é importante

considerar a representação política do Estado, que experimen-

ta um processo acelerado de crescimento, um dos mais signi-

ficativos do país, o que fortalece a atividade econômica e dina-

miza o nosso mercado com excelentes perspectivas para os

próximos anos.

Presidente da Prisma e do Sindicato das Agências 

de Propaganda do Estado do Espírito Santo

As agências locais possuem o DNA do conhecimento do

mercado local. Além de conhecer a realidade dos veículos e for-

necedores, possuímos a linguagem e a proximidade com o

consumidor.

Refletindo sobre o processo de absorção por parte de gru-

pos internacionais,  eu diria que nem tudo que é bom lá fora é

FERNANDO MANHÃES

“A independência é uma questão 
de não perder o controle 

do negócio, mas também de 
manutenção da cultura interna, 

do jeito de ser da agência”
(Fernando Manhães)



28

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

HÁ ESPAÇO PARA AGÊNCIAS DE TODOS OS TIPOS NA PUBLICIDADE BRASILEIRA

Presidente da 

Mendes Publicidade

Já vi um grande anun-

ciante nacional, um dos

maiores do país, grande

também no resto do mun-

do, lançar em Belém uma

campanha com o tema

“Viva a primavera!”.

Vejo todos os anos campanhas de “verão” lançadas na

região em plena estação das chuvas, que chamamos de “inver-

no”. Certo, não faz frio, mas também ninguém vai às praias.

Verão, aqui, é no meio do ano. Primavera, essa nem pensar.

Enfim, acho que a agência local evita, no mínimo, vexames

como esses.

Porque é constrangedor o anunciante apresentar-se ao mer-

cado escancarando o seu desconhecimento da terra onde pisa.

Parece falta de respeito – e é mesmo. A agência local sabe tudo

da sua região e está logo ali, ao lado, para resolver qualquer

emergência, como um plantonista de pronto-socorro.

Refletindo sobre o que pode defender as agências nacionais

do processo de absorção por parte de grupos internacionais,

vejo três possibilidades: o fortalecimento de grupos nacionais,

como o do Eduardo Fischer, que fazem o caminho inverso; o

esgotamento do mercado, porque logo estará faltando compra-

dor para tantas agências; e o sucesso das agências nacionais.

Tenho convicção que, nessa história, o fator determinante

para que uma agência sustente sua decisão de se manter inde-

pendente é mesmo a independência em si. Menos restrições,

mais liberdade de agir. Menos relatórios, mais tempo para

criar. A liberdade de ser dono do seu nariz. 

As agências independentes atendem às demandas de seus

clientes em outros mercados, da mesma forma que as grandes

agências, porque nenhuma tem escritórios em toda parte.

Basta criar acordos operacionais, que funcionam muito bem se

você souber escolher seus parceiros. 

A melhor solução ainda é a rede de agências, uma experiên-

cia vivida com a União de Agências e que a Mendes está inte-

ressada em reativar. Ela nasceu com a associação de algumas

das melhores agências de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,

Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná,

Ceará e a paraense Mendes.

Renato e Hiran Castello Branco, Caio Domingues, Italo

Bianchi e Alfrizio Melo, Edgar de Melo, Fernando Carvalho,

Dionísio Rodrigues eram alguns dos empreendedores aos

quais estive associado nessa tentativa de se criar a primeira

grande rede de agências genuinamente nacionais.

A ideia foi descontinuada, mas confesso minha fé inabalável

no processo e a vontade de retomar o projeto. 

O que pode ser determinante para que se acerte a venda ou

haja um processo de fusão com uma operação internacional?

melhor para o mercado

nacional. 

As agências nacionais

terão sempre o seu espaço.

Penso que a independência

é uma questão de não per-

der o controle do negócio,

mas também de manuten-

ção da cultura interna, do

jeito de ser da agência. 

Muitas vezes um alinhamento internacional muda tudo

isso; é sempre um risco. Diante da necessidade de atender às

demandas dos clientes em outros mercados, creio que o

melhor são os acordos operacionais.  

No nosso caso, já passamos por fusões com agências

locais. Num processo internacional, o determinante seria a ne-

cessidade de comunicação dos clientes no mercado lá fora ou

pela oportunidade de ter um aporte financeiro e tecnológico. 

O mercado do Espírito Santo ainda é pequeno para atrair

investidores multinacionais. Aqui, estamos na fase dos investi-

dores de agências nacionais que estão aproveitando o bom

momento do crescimento econômico do Estado.

OSWALDO MENDES



Presidente da 

ZN Marketing e 

presidente da Fenapro

Além do conhecimento

do mercado, dos clientes e

da cultura local, muito

variável em um país conti-

nental como o nosso, as

agências locais têm outros pontos a seu favor, como a proximi-

dade da agência com a base local do anunciante e maior poder

de negociação junto aos veículos e fornecedores locais. Esses

aspectos são importantes facilitadores para o sucesso das

ações de comunicação como um todo. 

A fusão ou incorporação de empresas é uma tendência sur-

gida com a globalização, verificada até hoje em todos os seto-

res econômicos.

Com o ressurgimento ou, poderíamos dizer, continuidade

da crise econômica mundial, desponta a discussão sobre o

aparecimento de uma nova ordem econômica, na qual a China

surge com muita força. Fala-se em G2 (China e EUA), e os BRIC

(Brasil, Rússia, Índia e China) apresentam crescimento admirá-

vel, com destaque para o Brasil e suas perspectivas de se pro-

jetar mais fortemente no mercado internacional a médio e

longo prazos.  

No nosso setor, apesar do cenário favorável para o Brasil,

acredito que apenas o talento, o qual temos de sobra, não é

suficiente para assegurar uma posição de destaque internacio-

nal. São necessários investimentos em gestão, nos moldes do

modelo americano, para mantermo-nos protegidos e fazermos

um movimento inverso, ou seja, tornar nossas agências

empresas transnacionais, como alguns grupos nacionais já o

fizeram. Dessa forma, as grandes agências nacionais deixarão

de ser apenas filiais de grupos internacionais.

O melhor caminho para atender às demandas de outros

mercados é o estabelecimento de parcerias com agências

locais (isso vale tanto para o Brasil quanto para outros paí-

ses), de forma a oferecer serviços aos clientes sem onerar o

valor do trabalho. 

Contar com a expertise dos parceiros que conhecem as

peculiaridades dos mercados nos quais atuam é um importan-

te aliado. Mas o sucesso dessas parcerias certamente depende

do relacionamento profissional e comercial entre os envolvi-

dos, do respeito entre as partes. 

Além disso, para atuar de forma independente, é necessário

que a agência se valorize, atue de forma a manter a sustentabi-

lidade do negócio, tenha foco no planejamento eficiente e na

remuneração justa e, principalmente, mantenha uma alta qua-

lidade na entrega dos serviços prestados.

Por outro lado, acredito que apenas grandes empresas

nacionais, com bom relacionamento, talento e credibilidade

construída ao longo do tempo, com gestão primorosa e que

se ampare em consultorias econômicas de ponta, terão con-

dições de passar por um processo de absorção por um

grupo internacional.

Eu diria que o principal é o nome do parceiro, o valor do negó-

cio, o momento, a negociação em si, um ou mais de um des-

ses fatores, não necessariamente nessa ordem.

RICARDO NABHAN
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“A melhor solução ainda é a rede 
de agências, uma experiência 

vivida com a União de Agências 
e que a Mendes está 

interessada em reativar”
(Oswaldo Mendes)
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“Para atuar de forma 
independente, é necessário

que a agência se valorize, atue 
de forma a manter a 

sustentabilidade do negócio”
(Ricardo Nabhan)

Diretor da Quadra Comunicação e presidente do Sindicato

das Agências de Propaganda do Estado de Santa Catarina

Penso que hoje o cenário está um pouco mudado. Além de

deter o conhecimento do seu mercado, as chamadas “agências

regionais” (pelo menos as principais) têm, hoje, em sua cartei-

ra, clientes/anunciantes que são players importantes no cená-

rio nacional. Temos, aqui mesmo em Santa Catarina, bons

SAULO SILVA

Diretor da Casablanca e

presidente do 

Sindicato das Agências

de Propaganda do

Estado de Minas Gerais

Particularmente sobre o

mercado mineiro, além do

conhecimento regional, te-

mos a qualidade dos profissionais e do trabalho executado que

não deixa a desejar em relação ao nível da propaganda brasilei-

JULIANO SALES

ra. Profissionais mineiros têm ocupado posições de destaque

em agências no Brasil e, em alguns casos, no exterior. Parte do

crescimento econômico é resultado de investimentos de gru-

pos internacionais no país. À medida que esses investimentos

aumentam, acredito que o segmento das agências de propa-

ganda também seja envolvido. Hoje, praticamente não temos

mais grandes agências brasileiras atuando fora dos grupos

internacionais. 

Algumas poucas que ainda existiam estão sendo envolvi-

das. Talvez um caminho em defesa das agências nacionais seja

a união de grupos brasileiros.

O fator determinante para manter-se “independente” está

na própria palavra: independência. Em seu planejamento, linha

de atuação e criação, gestão financeira, entre outros.

Com toda tecnologia e acesso à informação, não há dificul-

dade em atender clientes de outros mercados. Entretanto, é

preciso sempre estar atento aos valores e hábitos de cada

região. Acordos de parceria são uma opção que pode funcionar,

dependendo da característica do cliente e sua área de atuação.

O que pode ser determinante também para que se acerte a

venda ou um processo de fusão com uma operação internacio-

nal é a atratividade e a potencialidade do negócio em questão.

Apesar de algumas dificuldades inerentes aos mercados

regionais, Minas Gerais possui agências que desenvolvem tra-

balhos reconhecidos nacional e internacionalmente. Trabalha

com budgets menores, mas há qualidade. Para “compradores

de agências”, pode ser um bom negócio aliar qualidade a um

baixo custo de operação.

No caso de Mato Grosso do Sul, penso que há massa críti-

ca no mercado publicitário local para atrair a atenção de com-

pradores de agências de outros Estados. Existe espaço, princi-

palmente para atender aos setores que estão expandindo-se e

não têm cultura de publicidade, como o agronegócio, que

ainda não aflorou para o negócio da comunicação e, com cer-

teza, desempenhará um papel importante na atração da aten-

ção dos players do mercado da comunicação, que estão em

busca da abertura ou expansão de novos negócios.
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exemplos desse quadro.

Isso, evidentemente, agre-

ga valor a essas agências.

Não acho que um maior

ou menor crescimento eco-

nômico seja determinante

como um provável obstácu-

lo para que grupos interna-

cionais absorvam agências

nacionais. É evidente que,

com uma economia forte, com reflexo no negócio publicitário,

teoricamente as agências passariam a ter um maior valor. Mas

tudo é uma questão de oportunidade e de bons negócios, tanto

para um lado quanto para o outro. É mais ou menos como um

craque de futebol: por mais que um time brasileiro lhe pague,

ele sempre vai estar “de olho” no mercado europeu. De repen-

te, tanto o jogador quanto seu clube não resistem a uma boa

proposta e...

Enfim, não existe um fator determinante para que uma

agência se mantenha independente. É uma questão puramen-

te de negócio: para atender às necessidade de meus clientes,

vendo tudo, associo-me ou firmo uma parceria? A decisão é

resultado de uma análise criteriosa. 

No caso de Santa Catarina, se olharmos apenas para aque-

las agências com clientes de atuação essencialmente regional,

a atração será difícil. Mas se mirarmos aquelas que possuem

maior estrutura, com contas nacionais (total ou em parte), boa

participação em contas públicas, o cenário é outro. E posso

adiantar que, em função disso, já existe certo “clima” entre as

agências regionais no sentido de fusões, que será, com certe-

za, algo realizável no médio prazo.

Santa Catarina (Joinville) e Paraná (Curitiba e Foz do

Iguaçu). Mas não ficamos restritos ao sul; desde 2006,

estamos operando a Competence Brasília, por intermédio

da qual atendemos clientes nas Regiões Centro-Oeste e

Norte. E nos primeiros meses de 2011 iniciaremos a primei-

ra operação da Competence no interior de São Paulo. A

Sunbrand, empresa de consultoria em branding e negócios

do Grupo Competence, além de operar em todos os merca-

dos onde temos sede, já está instalada em São Paulo.

Apostamos há anos na construção de um grupo multir-

regional pelo fato de percebermos as vantagens do localis-

mo (conhecimentos dos hábitos, cultura e comportamento

local), somadas a uma forte estrutura de planejamento,

criação e mídia, como fator relevante de atratividade de

clientes regionais.

O diferencial está na

soma de dois aspectos: re-

lação e conhecimento lo-

cais mais o racional tecno-

lógico/criativo.

Sinceramente, não me

confesso partidário de

uma visão ufanista da de-

fesa das empresas regio-

nais brasileiras. Acredito

que não seja inteligente e oportuno combater as agências

multinacionais. Creio que o mercado de São Paulo em breve

começará a ficar saturado de boas agências (se é que já não

está) e que a partir daí voltará a ter um interesse no cresci-

mento através das regiões. 

Os negócios regionais, isoladamente, são pequenos, assim

como a dimensão de uma agência regional não pode ser ava-

liada segundo os padrões do IBOPE Monitor. Nessa relação

agência independente versus rede multinacional, tudo deve

ser lido sob outra ótica. A lógica de crescimento, de fidelização

de clientes, não passa nem só pela relação local, assim como

pelos atributos racionais de planejamento, criação e mídia. E

aí reside boa parte da fórmula do sucesso.

Diretor-presidente do Grupo Competence

A Competence é uma das maiores agências multirregio-

nais do país. Somos a única com presença relevante no três

Estados do sul do Brasil: Rio Grande do Sul (Porto Alegre),

JOÃO SATT
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Ex-presidente da Norton, foi o responsável pela vinda da

Publicis ao Brasil, sendo seu Latin America Regional

Chairman até 2005, depois de negociar a aquisição de 12

agências de publicidade em toda a América Latina

Numa fase de acelerada

globalização da economia,

a internacionalização das

empresas é um fato. Na pu-

blicidade, em especial, não

há como não descrevê-la co-

mo importante e necessária. 

Talvez há uns dez anos a

internacionalização das

grandes agências pudesse

ser considerada apenas uma tendência. Hoje o marketing é um

processo cada vez mais internacionalizado. O crossboard é um

fato sem volta. E mais: o Brasil, ainda que tardiamente, come-

ça a exportar anunciantes. Muitas empresas brasileiras já têm

interesses no exterior, demandando serviços publicitários nos

seus países de destino.

A única coisa que pode defender as agências brasileiras de

um processo de absorção por parte de grupos internacionais é

a competência. Não acredito em nenhum processo de prote-

ção regulatória para defesa de mercado – veja ao que levou as

restrições à importação de carros e computadores, por exem-

plo, que resultaram numa enorme defasagem para o país. As

agências brasileiras têm de ter competência, talento e capital

para competir no mercado, e considero que, até agora, elas

tiveram, tanto assim que se tornaram altamente atrativas para

o capital internacional. Não é só uma decisão de vender ou não

a agência; primeiro, ela precisa ser atrativa. 

Negociei a compra de 12 agências para o grupo Publicis em

toda a América Latina, do Panamá ao Uruguai. O primeiro

passo para selecionar um parceiro é fazer uma análise detalha-

da do ranking das maiores agências. Sempre começávamos

por esse ponto. O segundo passo é verificar a qualidade e a

GERALDO ALONSO

“Num país como o Brasil,
no processo de construção de 

liderança de marca, será 
cada vez mais importante 
considerar a relevância dos 

mercados regionais”
(João Satt)

O fato de se manter independente não deve ser a pauta,

e sim como construir uma potência multirregional no

Brasil. É necessário desdobrar o PIB brasileiro e analisá-lo à

luz do tamanho de cada região. A MPM Propaganda, do

período Mafuz-Petrônio-Macedo, durante boa parte da sua

existência teve na performance das suas agências, fora do

eixo Rio-Brasília-São Paulo, o fator gerador da liderança no

ranking nacional. 

Confiança na agência, somada a uma promessa atraente

pela sua geração de valor à marca do cliente, é o aspecto

central. E, para completar, poderia dizer que, em um país

com dimensões continentais como o Brasil, no processo de

construção de liderança de marca, será cada vez mais

importante considerar a relevância dos mercados regionais.

Quero parabenizar a pontualidade desta matéria, porque

nos últimos meses alguns dos mais importantes grupos

multinacionais já estão prospectando agências regionais. O

tema está quente e ainda vai ferver muito mais.
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so, negociou a venda num intervalo de poucas horas. Como

manifestasse desejo de se aposentar, eu lhe disse: “De nossa

parte, o senhor pode se aposentar no momento em que quiser,

mas o seu filho vai trabalhar muito!”.

Qual é a receita mais importante para quem quer continuar

sendo uma agência nacional? Facílimo: fazer um trabalho de

boa qualidade. 

Em segundo lugar, é absolutamente necessário estabelecer

uma relação de compromisso com os clientes. Por mais que o

mercado brasileiro tenha encurtado prazos, não se faz um tra-

balho de criação de marca realizando concorrências entre agên-

cias a cada dois anos. Claro que não é preciso esperar duas

décadas pelos resultados, mas é preciso ter em mente que é

quase impossível mudar o mercado apenas com uma campa-

nha. Acho que sempre foi assim, mas complicou um pouco

mais nos últimos anos, não só porque as empresas cobram

mais pressa, mas também porque as agências acabam fazen-

do promessas de resultados improváveis. Uma atitude firme

do publicitário pode fazer a diferença na hora de convencer o

anunciante a apostar no médio e longo prazos.

Também é preciso combater a falsa ideia, que prospera em

alguns clientes, que é possível comoditizar a comunicação,

comprando soluções prontas. 

Nos mercados fora do eixo Rio-São Paulo ainda há uma dis-

tância muito grande a ser percorrida. Uma característica bas-

tante forte do Brasil é a sua diversidade. O mercado de agên-

cia, com raras exceções – diria Porto Alegre, Brasília, Salvador

e Curitiba –, possui dimensões bem diferentes. São Paulo

ainda é um polo muito poderoso, a ponto de grandes agências

optarem por operar apenas nele. Sou contra esta visão. Você

não consegue fazer coisas adequadas sem conhecer a realida-

de de cada mercado. O conhecimento local continua sendo

valiosíssimo e insubstituível. Sem sotaque local não há solu-

ção. Nos Estados do sul e em vários do nordeste essa tendên-

cia é muito marcante. Os veículos locais são importantes e não

podem, em hipótese alguma, ficar de fora do planejamento de

mídia. Conhecê-los bem e tirar o melhor proveito das suas

características é trabalho das agências locais.

reputação da agência no mercado local. Aí funcionava o nosso

network, pois em todos os casos já tínhamos naquele mercado

algum cliente que fazia parte da nossa carteira em outros paí-

ses, como a Nestlé e a L’Oreal, entre outras. Geralmente, mi-

nhas primeiras visitas aos países eram aos executivos dessas e

outras empresas com quem a Publicis já tinha um histórico de

parcerias.

O passo final era verificar a condição de permanência e

desenvolvimento do trabalho já feito pela agência pré-selecio-

nada. Se a agência tinha uma estrutura de boa qualidade, mas

carecia de horizontes futuros, por um problema de sucessão,

por exemplo, isso tornava o negócio mais complicado e, em

muitos casos, o inviabilizava. Ao adquirir uma agência, buscá-

vamos a continuidade. Não comprávamos apenas a carteira

atual de clientes da agência, mas principalmente a sua capaci-

dade de preservá-los no futuro, ao mesmo tempo em que

poderia ser ampliada em novas direções.

Lembro do caso de uma agência da Venezuela comprada

por nós, a 67, que era comandada por pai e filho. O pai, já ido-

“Você não consegue fazer coisas 
adequadas sem conhecer 

a realidade de cada mercado. 
Este conhecimento continua
valiosíssimo e insubstituível. 

Sem sotaque local não há solução”
(Geraldo Alonso)





36

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

Recentemente, um cliente nosso precisou de uma ação em

Milão e acionamos fácil e rapidamente nossa parceira italiana.

Sem dúvida, o conhecimento local é o maior diferencial.

Ninguém conhece melhor o seu mercado que o próprio clien-

te e, depois dele, a agência local. 

Outros valores importantes: agilidade e proximidade.

Tenho um grande cliente, O Boticário, que atendo junto com

a AlmapBBDO (que desenvolve as campanhas nacionais) e a

Ideia3 (que atende os franqueados do nordeste). Nós atende-

mos os franqueados do Espírito Santo até o Rio Grande do

Sul. Por que o anunciante prefere esse modelo? É um conjun-

to de fatores, conhecimento, agilidade e proximidade. O fator

remuneração não é relevante porque todos respeitam as

regras do CENP, mas em termos de tempo, pode haver ganho

para o cliente em virtude da proximidade. Há também o fator

mobilidade. Nessa conta, tenho sete profissionais atendendo

ao Boticário permanentemente. Estamos na empresa todos os

dias, sem exceção. Temos também contato com cerca de 650

franqueados, distribuídos em comitês. Para conhecer em

detalhes os mercados onde atuamos, os visitamos regular-

mente, passando vários dias em cada um. 

Temos 120 funcionários na OpusMúltipla. Não somos só

uma agência. Temos também a Brainbox, de design, e a

HouseCriquet, especializada em web e marketing direto off-

line. Investimos nessas empresas em função do surgimento

das novas tecnologias e necessidades dos nossos clientes.

Não quisemos ficar de fora e pudemos, assim, dar soluções

integradas ou não, conforme a demanda do cliente. Sem abrir

mão de permanecer no mercado local, ofereço ao meu cliente

todos os benefícios de uma agência nacional – sem que ele

tenha de esperar o atendimento da agência, pegar o avião e vir

até Curitiba.

E nada me impede de atender todo o Brasil. Além de O

Boticário, atendemos no Brasil e exterior também a Lilica

Ripilica, num trabalho iniciado em 1991; a Tigor T. Tigre, desde

1993; a Docol e a Condor, entre outras empresas de atuação

nacional. Mais recentemente, passamos atender a Mueller,

fabricante de fogões e lavadoras, de Santa Catarina.

Diretor-presidente da

OpusMúltipla

Em 38 anos de ativida-

de, já recebi muitas pro-

postas de associação de

agências geralmente sedia-

das em São Paulo, nacio-

nais e internacionais, prin-

cipalmente em função da nossa carteira de clientes, vários

deles de envergadura nacional. Creio que três ou quatro agên-

cias locais, aqui do Paraná, principalmente pelas suas cartei-

ras de clientes, já tenham massa crítica para atrair interesse de

grupos nacionais e internacionais.

O fator primordial de interesse é sempre a carteira de clien-

tes e a possibilidade de cada um deles de se tornar nacional

ou internacional. Fundamentalmente, a agência tem de ter

volume de negócios. A possibilidade de alguém apostar no

crescimento de uma agência jovem é pouco provável. Nunca

vi nesses anos todos uma agência sem carteira sólida ser

prospectada por um grande grupo. 

No Paraná, o movimento que aconteceu foi a associação

Master-JWThompson. A Heads o fez por duas vezes, mas aca-

bou desfazendo os negócios. 

No nosso caso, nunca chegamos a discutir termos comer-

ciais de uma fusão; apenas decidimos que queremos seguir

independentes. Trata-se de uma decisão conceitual nossa. 

Temos clientes nacionais fortes. Internacionalmente, faze-

mos parte de uma rede, a Transworld Advertising Agency

Network (TAAN), capaz de resolver qualquer demanda dos

nossos clientes, em qualquer lugar do mundo. Fazemos parte

da TAAN há cinco anos, trocando informações e nos ajudan-

do mutuamente, quando necessário. Ou seja, não é preciso

você se associar a um grupo para atuar no exterior. Na TAAN,

só pode haver um representante por país. O membro de cada

região tem a prerrogativa de aceitar ou não outra agência na

rede. Nossa decisão conceitual não limita nossa ação.

JD RODRIGUES

HÁ ESPAÇO PARA AGÊNCIAS DE TODOS OS TIPOS NA PUBLICIDADE BRASILEIRA



desenvolvimento. Não podemos agora entregar o sonho às

vésperas de sua realização. 

No final, o mercado local, visto pelos olhos multinacionais,

não se mostra tão atraente assim. Posso citar como exemplo

que hoje os planos de incentivo, considerados talvez a maior

fonte de remuneração das grandes agências, inexistem por

aqui. Isso mesmo: nenhum veículo paga plano de incentivo

para as agências. E, mesmo que pagasse, seria meio compli-

cado, porque para fazer jus a ela, o pagamento da mídia deve-

ria ser feito pontualmente. A verba pública é o grande pote e

não há um órgão público por aqui que pague seus compro-

missos públicos em dia. Nas esferas federal, estadual e muni-

cipal. Imagine o estrago que este “adiantamento” iria fazer no

cash flow da agência.

Presidente da Oana

Vamos tratar nosso mer-

cado como toda a Região

Norte, porque é a pura ver-

dade. Atendemos clientes

em Macapá, Santarém, Rio

Branco, Porto Velho, Boa

Vista e Manaus. Fincamos

nossa bandeira aqui em 1970. São 40 anos fazendo o melhor

possível na propaganda. São raríssimos os clientes privados

com verbas consistentes. A área governamental ainda é o

grande pote.

Menos mal que aqui ainda se paga a comissão com

pouco desconto. Qualquer interesse internacional seria para

expandir o território, jamais o faturamento. Mas podemos

também olhar com a visão da cobiça predestinada ao nosso

futuro promissor.

A região Amazônica poderá transformar-se na bola da vez.

Gás, petróleo, madeira, minerais, muita água e a sua enorme

biodiversidade. Qualquer agência abarrotada de euros e dóla-

res pode inesperadamente aportar em nossa floresta. Como

desviar dessas flechas envenenadas que pouco conhecemos? 

Isso vai depender dos projetos pessoais de cada dono de

agência. Pelo menos três delas, em torno dos 40 anos de fun-

dação, possuem os documentos em ordem e competente efi-

cácia para venda imediata. Mas, como disse, o imponderável

está justamente escondido nos projetos pessoais de cada um.

Estamos muito distantes do grande centro, onde tudo aconte-

ce. Acredito que esta história de comerem pelas beiradas não

deve ser prática das agências estrangeiras. Portanto, São

Paulo e Rio de Janeiro é que devem preparar-se para as abor-

dagens imediatas. O Brasil tem pela frente tantos eventos

importantes como matéria-prima para seu tão esperado

EDMAR COSTA

“O Brasil tem pela frente 
eventos importantes como

matéria-prima para seu tão
esperado desenvolvimento. 

Não podemos agora 
entregar o sonho às vésperas 

de sua realização”
(Edmar Costa)
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turismo é hoje a principal atividade econômica

de Natal, no Rio Grande do Norte, mas historica-

mente o mercado local também é movimentado pelo

varejo, em seus mais diversos segmentos. E, nos últimos

anos, o setor imobiliário tem apresentado fortíssimo cresci-

mento, inicialmente com a presença de investidores estran-

geiros e, mais recentemente, com a entrada das grandes

incorporadoras/construtoras brasileiras,

que introduziram na região os chama-

dos condomínios clubes.

Com relação ao mercado publicitá-

rio, o fundador da Armação Propagan-

da, Jener Tinôco, reconhece que se trata de um setor econo-

micamente pequeno e que carece de maior qualificação.

Também é flagrante que muitas empresas ainda estão cami-

nhando para profissionalizar seu marketing. “Parte do

empresariado não tem domínio da real função de uma

agência de propaganda e o setor público não considera que

a publicidade é uma atividade autorregulamentada, com

normas específicas”, diz ele.

São apontadas como melhorias importantes a regio-

nalização das verbas públicas federais e o trabalho que

ABAP e CENP podem desenvolver junto ao setor público para

dar amplo conhecimento do modelo nacional da publicidade.

Tinôco afirma que tem sido importante o papel do CENP e

que os principais veículos cumprem as Normas-Padrão. “A

Armação foi a 16a agência certificada do Brasil, num universo

superior a quatro mil operações; só isso já demonstra o valor

que damos ao CENP”, comenta o publicitário, ponderando que

seria importante que o órgão realizasse mais ações para divul-

gar a certificação junto aos anunciantes. “Teríamos de receber

uma quantidade maior das revistas e publicações do CENP

para distribuir para os clientes”, sugere.

Fundada em 1984, a Armação é bem posicionada no mer-

cado, com um extenso e qualificado portfólio de trabalhos e

clientes atendidos ao longo desse período. Atua com foco no

marketing imobiliário, tem larga expertise em comunicação de

varejo e institucional e atua no sistema full service.

acá Moreno, sócio-diretor da Perfil, co-

menta que o grande anunciante do mer-

cado de Belo Horizonte continua sendo o setor público, mas

que são aguardadas mudanças nessa frente, em razão da

necessidade de preparar a cidade para a Copa do Mundo de

2014. “Estamos recebendo investimentos e a tendência é que

isso se acentue, refletindo positivamente no mercado publici-

tário”, acredita. Ele conta que, recentemente, foi criada a

marca turística de BH que será utilizada na divulgação inter-

nacional da cidade antes, durante e depois do evento. “Essa

talvez seja a grande mudança: um setor público que pensa no

mercado, que age como uma empresa, voltada para a eficiên-

cia e para o marketing e a comunicação”, analisa.

Para Moreno, o desafio das agências locais não difere do

enfrentado em outros mercados: sair de uma era baseada em

produtos para focar o trabalho na construção de marcas e

reputação, o que exige das agências uma com-

preensão mais ampla do mercado, do negócio e

das necessidades das pessoas. 

Neste cenário, o CENP tem um papel fun-

damental, uma vez que a certificação atesta a

qualidade das operações, excluindo os aventu-

reiros. “É uma garantia para os clientes na hora

de escolher”, salienta Moreno, admitindo que,

apesar da importância, nem sempre a certifica-

ção tem o devido reconhecimento. “A mentali-

dade provinciana ainda é muito arraigada. Os mineiros preci-

sam, primeiro, entender-se coletivamente, como um só

corpo”, pondera.

A Perfil está no mercado há 26 anos e reúne em sua cartei-

ra clientes como Madeirense, Cemig e Prefeitura de BH, que a

obrigam a estudar, antecipar-se e buscar informações novas.

“Tem sido importante o 
papel do CENP e os 
principais veículos 

cumprem as Normas”

“O CENP é uma 
garantia para os 

clientes na hora de 
escolher suas 

parcerias”

OO

CC

SSEETTOORR  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIOO  AAPPRREESSEENNTTAA  CCRREESSCCIIMMEENNTTOO  EEXXPPRREESSSSIIVVOO  EEMM  NNAATTAALL

CCOOPPAA  DDOO  MMUUNNDDOO  DDEEVVEE  MMOOVVIIMMEENNTTAARR  MMEERRCCAADDOO  PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOO  DDEE  BBHH
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s setores que têm movimentado o mercado de Curitiba

são o educacional, com o Ensino Médio e as universi-

dades, devido à expansão dos grupos locais e à chegada de

players nacionais; o varejo de automóveis, estimulado pela

facilidade do crédito; e a construção civil, favorecida pela ação

dos bancos privados e pela entrada de construtoras de outros

Estados, como Minas e São Paulo.

Paulo Leite, sócio-diretor da Leite Quente, comenta que as

mudanças mais signi-

ficativas no mercado

publicitário têm ocor-

rido em razão das

mídias digitais e redes

sociais. “Projetos offline tiveram de ser revistos e criados para

as mídias online. As ações tornaram-se mídias muito interati-

vas”, ressalta.

Em decorrência deste novo ambiente, o publicitário atesta

que a maior dificuldade é o encolhimento das verbas, uma vez

que os anunciantes hoje têm de fazer render o máximo com o

mínimo de investimento.  

Por outro lado, a profissionalização

das agências tem sido a mais importante

melhoria, na medida em que coloca os

aventureiros cada vez mais no seu devido

lugar. E o CENP tem papel prioritário

nesta história. “A exigência da certificação nas concorrências e

processos coloca o mercado numa condição mais regulamen-

tada e profissional”, atesta Leite, comentando que o reconhe-

cimento tem acontecido nas concorrências públicas e tam-

bém na iniciativa privada. “O mercado paranaense está cres-

cendo e buscando agências regulamentadas junto às entida-

des de classe”, afirma.

A Leite Quente nasceu em 2009, mas tem como “origem”

a Leite Comunicação, fundada em 2001. Paulo Leite (criação),

Rodrigo Valente (planejamento e pesquisa) e Julio Heller (pla-

nejamento e atendimento) decidiram “colocar a Leite para fer-

ver, fazendo surgir a Leite Quente”, que hoje atende a mais de

dez clientes.

“A profissionalização das 
agências tem sido a mais 

importante melhoria”

EEMM  CCUURRIITTIIBBAA,,  OO  MMEERRCCAADDOO  
CCRREESSCCEE  EE  IINNVVEESSTTEE  MMAAIISS  NNAA
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO

istoricamente, os segmentos que mais movimentam

o mercado publicitário do Vale do Paraíba são os

varejos automotivo e imobiliário. Os mercados corporativo,

de saúde, de ensino e setor público – principalmente as

administrações municipais – também são responsáveis pela

geração de receita das agências locais.

Para Eduardo Spinelli, sócio e diretor de criação da

Molotov Propaganda, as principais dificuldades da região

ainda são a falta de pla-

nejamento, de cultura

publicitária (o anunciante não percebe o real valor e o papel

estratégico de uma agência na construção de marcas fortes)

e, consequentemente, a falta de verbas. Outra questão que

o preocupa é o fato de as multinacionais e as redes de shop-

ping trabalharem com agências de fora, geralmente de São

Paulo. “A ausência de profissionais de marketing nas

empresas e a juniorização dos cargos também são fatores

que prejudicam o amadurecimento do mercado”, diz.

Entre as boas notícias, ele cita a criação do Clube de

Criação do Vale do Paraíba (CCVP), o surgimento da APP

Vale, a realização do Social Media Vale do Paraíba (SMVP),

a chegada de novos veículos de comunicação e a populari-

zação dos cursos de pós-graduação e MBA em marketing,

em Taubaté e São José.

Com relação ao CENP, Eduardo

comenta que as maiores e melho-

res agências de Taubaté e região

são certificadas mas ainda são

minoria. No caso dos veículos, ele destaca a atuação da TV

Vanguarda, que só repassa planos de incentivo para agên-

cias certificadas. “Isso estimula a regularização do merca-

do”, argumenta, acrescentando que, infelizmente, ainda

falta um reconhecimento maior por parte do anunciante.

Com passagem por diversas agências e mais de 20 anos

de experiência, Fabiano César, Fernando Griskonis e Eduardo

Spinelli abriram a Motolov em junho de 2009, apostando no

formato de hot shop europeia. Deu certo, a agência conquis-

tou mais de dez clientes e inúmeros prêmios.

“Falta um reconhecimento
maior do CENP por 

parte do anunciante”

HHOO

AA  RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE
PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIAA  AAIINNDDAA  ÉÉ  UUMMAA  
DDEEMMAANNDDAA  NNOO  VVAALLEE  DDOO  PPAARRAAÍÍBBAA
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ALMOÇO DE
CONFRATERNIZAÇÃO
A diretoria recebeu, no começo de dezembro,
conselheiros e membros das comissões para almoço
de confraternização. Veja algumas fotos do encontro

Acontece no CENP

O almoço de confraternização do CENP aconteceu 
em 6 de dezembro, no restaurante Vinheria Percussi

Martha Cajado, Flávio Rezende e Cacá Sganzerla

Petrônio Correa e Angelo Franzão

Petrônio Correa, Antonio Athayde e Alexandre Annenberg Orlando Marques, Caio Barsotti, Célia Fiasco e Flávio Rezende

Alexandre Annenberg, Álvaro Pacheco, 
Maria Célia Furtado e Humberto Mendes

A partir da esquerda: Ernesto Morita, Ricardo Monteiro, 
Ana Beatriz André, Raul Nogueira Filho, Ivo Rodrigues e 
Luiz Roberto Valente Filho
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Mário Castelar e Ricardo Alonso João Luiz Faria Netto e Antonio Lino Pinto

Humberto Mendes, Claudio Pereira, 
Julio Cosi e Cícero de Azevedo Neto

Adriana Favaro, Cacá Sganzerla e Caio BarsottiTércio Sampaio Ferraz e Petrônio Correa

Gustavo Leme, Ênio Vergeiro e Amadeu Nogueira de Paula
Fo

to
s: 

Jo
ão

 C
al

da
s
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Caio Barsotti e Carlos 
Rubens do Santos Doné

Caio Barsotti, Antonio Carlos de Moura e Paulo Chueiri

Mauricio Toni e Adriana Scalabrin

Oscar Mattos e Marcelo RomãoCláudio Santos, Fred Muller, Caio Barsotti e Paulo Chueiri

Hiran Castello Branco, Roberto Belizario e Caio Barsotti
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Crônica

DO SÉCULO PASSADO

José Maurício Pires Alves

osto muito de me deter nestas duas páginas do

CENP em Revista, que sempre nos proporcionam a

releitura de momentos agradáveis desta nossa profissão tão

intensa e envolvente. Recuperando nossa história e transmi-

tindo-a de forma humorada, elas preservam a memória,

fonte referencial de toda evolução profissional.

Normalmente são fatos do século passado. E aqui abro

espaço para uma consideração a respeito da expressão

“século passado”. Vocês já repararam que lá pelos nossos 30

anos de vida, quando alguém se referia ao século passado,

levava-nos a tempos longínquos e remotos, da monarquia,

da Proclamação da República, de reis e rainhas? Agora,

quando se fala de século passado, como os anos 1990, pa-

rece que foi ontem. Os tempos são outros, pois em vez de

rei, temos o ROI – embora tenhamos também o rei do ROI,

que é o nosso querido amigo Angelo Franzão.

Mas vamos à nossa história, que ocorreu em 1997 num

julgamento da Quinta Câmara do Conar, à qual eu presidia

naquela época, e que foi realizado em Porto Alegre.

Em março daquele ano, o Diário Catarinense publicou

um anúncio que promovia uma arma secreta de sedução.

Tratava-se de um produto para atrair e seduzir sexualmente

o sexo oposto. Instantaneamente. 

Vocês já imaginaram uma “atração super sexual indetec-

tável que desperta nas pessoas um instinto selvagem ani-

mal de sexo desinibido”?  E que prometia mais: “Use nas

suas roupas ou no assento de seu automóvel e... seja sim-

plesmente irresistível!”.

Acreditem se quiser. Mas esse era o texto do anúncio.

Alguém não acreditou e quis ver o milagre analisado pelo

Conar.

GG
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Eram tempos difíceis, pois o verdadeiro milagre ainda

não tinha sido inventado (o Viagra só surgiu em 1998).

Denúncia feita, processo encaminhado a um conselheiro

relator: Paulo Boa Nova.

Antes de continuar, permitam-me uma pergunta. Vocês

conhecem o Paulo Boa Nova? Quem não conhece esse

maravilhoso publicitário gaúcho não sabe como a vida pode

ser alegre e emocionante. Vale a pena ir a Porto Alegre

somente para conhecê-lo.

Como bom redator e relator, o Paulinho, além de analisar

o anúncio, resolveu experimentar o produto. Tomou cuida-

do para receber um que atraísse mulheres. De homens, ele

estava cheio. E foi da prática ao relatório.

Passo a palavra ao Paulo: “Analisando a comunicação do

produto Pheromone Cologue, e aprofundando-nos na pro-

posta comercial da empresa, deparamo-nos com aspectos

muito interessantes. Em primeiro lugar, a exploração do

odor humano como atração sexual nos parece uma propos-

ta criativa e inteligente. Olhando-se com profundidade,

trata-se inclusive de uma contribuição para o encontro e

atração entre pessoas, o que por si só já é uma atitude

socialmente saudável e individualmente engrandecedora,

numa sociedade ainda bastante repressiva”.

O caso ao vivo é muito melhor que o relatório, pois, em

defesa do anúncio, Paulo interpretou Maria Bethânia (“teu

cheiro me dá prazer, vou mergulhar no teu mel”), Vinicius de

Moraes (“Morena-Flor me dê um cheirinho / um cheirinho de

amor”) e citou Jorge Amado em “Gabriela, Cravo e Canela”.

Após toda a encenação, concluiu que, tirante os exageros

da “atração super sexual”, do “selvagem instinto” ou do

“seja irresistível”, até que o anúncio servia como motivador

psicológico para que as pessoas se desinibissem, se soltas-

sem mais emocionalmente e se relacionassem melhor com

o sexo oposto.

E, em off, sentenciou: “Se as pessoas trepassem mais e

melhor, haveria menos discussão, menos conflitos, menos

sacanagem”. E parece que o produto funcionou, pois o

Paulinho, embora sem fila de mulheres à porta, já circulava

mais acompanhado e mais feliz.

E você, que gosta de história com final feliz, fique atento,

pois a moda de anunciar o feromônio está voltando através

da internet. Se desejar testar o produto e “provocar instin-

tos animais”, visite o site www.portal-saudebeleza.com.br.

Depois faça como o Paulo Boa Nova: relate-nos sua

experiência...

“... tirante os exageros da
‘atração supersexual’, do
‘selvagem instinto’ ou do
‘seja irresistível’, até que
o anúncio servia como
motivador psicológico
para que as pessoas se
desinibissem, se soltassem
mais emocionalmente e se
relacionassem melhor com
o sexo oposto”
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Às vezes, parece que estamos falando grego mas, feliz-
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parecem ter ficado para trás, e está aí a aprovação da Lei
12.232 como comprovação maior. Hoje, os players grandes e
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Não se trata mais de lutar pela implantação das Normas-
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André Lima,
Natal (RN)

Li com atenção a matéria “Briefing” na última edição do
CENP em Revista. Depois, fiz cópias dela e as enviei aos
meus clientes, torcendo para que eles – e eu também – pos-
sam pôr em prática tantas dicas úteis e que podem economi-
zar tanto trabalho se seguidas à risca.

Luiz Roberto Santos,
Ribeirão Preto (SP)

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






