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A CENP em Revista, neste número,

trata de assuntos pertinentes e de muito

interesse  para a agência de publicidade

em particular, por serem, os assuntos

tratados, elos da relação com anuncian-

tes e veículos. A agência não é uma

fábrica de anúncios, ou um centro ilumi-

nado de criação, embora, com o talento

de criadores e homens de mídia, seja,

efetivamente, o forno das histórias que

informam os consumidores.

A agência utiliza as melhores técni-

cas e melhores práticas, planeja, cria e

distribui as campanhas de seus clientes

selecionando meios e veículos de

comunicação na extensão do imenso

território nacional. Contribui fortemen-

te para o desenvolvimento não apenas

da propaganda como também na apli-

cação de técnicas de marketing. Mui-

tas, vale destacar, desempenham papel

relevante no assessoramento de mar-

keting de seus clientes, o que é bom e

proveitoso. 

Com um detalhe: a relevância au-

menta na medida inversa do tamanho

do anunciante - quanto mais jovem e

em desenvolvimento o cliente, mais

importante e relevante o assessora-

mento da agência.

Nas grandes agências dos maiores

centros ocorre a mesma rotina de cola-

boração na tarefa diária de construção

das grandes marcas. É o oferecimento

de sugestões e críticas a partir da posi-

ção privilegiada que ocupam como

"consultores de marketing" com vivên-

cia publicitária. O cliente sabe e reco-

nhece este mérito.

O meio publicitário descobriu que o

Brasil é a bola da vez no mundo e que

o Nordeste é a bola da vez no Brasil; os

criativos brasileiros são a bola da vez

nos mais diversos festivais de publicida-

de que existem no mundo. 

Matéria especial desta edição mos-

tra o porquê.

Há vida nova e saudável na mídia.

Seus profissionais, cujo dia é 21 deste

mês, especialistas por excelência, reno-

vam-se com a especialização-master

atestada por certificado de qualificação

técnica oferecido pelo respeitado Gru-

po de Mídia de São Paulo. É fruto de

prova e de exigência superior.

É por isso que a gestão financeira é

abordada em detalhes nesta edição.

Não se deve acreditar em propaganda

de qualidade sem saúde financeira na

relação agência-cliente, porque o aten-

dimento de qualidade não resiste em

operações  deficitárias. O equilíbrio e o

respeito devem ser regra.

O CENP existe para assegurar o res-

peito nas relações e o ambiente no

qual as pessoas – nas agências, veícu-

los e nos anunciantes - desenvolvem

seus talentos encontrando soluções pa-

ra problemas de comunicação, contan-

do histórias que toquem os consumi-

dores, construindo marcas fortes, pere-

nes e lucrativas. Há o desafio, há muito

registrado, de reter talentos que são a

melhor matéria prima da comunicação.

O CENP existe para defender o ciclo

virtuoso que une anunciantes, agên-

cias e veículos em nosso modelo de

negócios que privilegia as agências full

service.

Finalmente, avançamos um pouco

nesta edição e abrimos o debate sobre

fusões, aquisições, joint ventures e

acordos especiais entre agências. É um

convite à reflexão sobre as perdas e

ganhos de um movimento há muito ini-

ciado e que parece ainda não estar

esgotado.

A CENP em Revista deseja ser útil. E

fazer pensar. 

A BOA PROPAGANDA
GERA SUSTENTABILIDADE

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

cípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade 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 instrumen-

to 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 pela legislação que trata da 

publicidade.

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 96 membros, representan-

do anunciantes, agências e veículos.

11504 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

ATÉ  30/05/2011

899 PROCESSOS 
AVALIADOS 

JANEIRO A MAIO/2011

1536 VISTORIAS TÉCNICAS 
E COMERCIAIS

ATÉ  30/05/2011

AGÊNCIAS CERTIFICADAS

3623 3753 3909 3800
3532

@O CENP NA INTERNET

w w w. c e n p . c o m . b r

Escreva para nós (inclusive para questões técnicas): cenp@cenp.com.br

Para questões sobre ética comercial: alerta@cenp.com.br

Para questões de cadastro e certificação: cadastro@cenp.com.br

FAÇA DOWNLOAD DESTA REVISTA E DAS 
EDIÇÕES ANTERIORES EM NOSSO SITE

Fonte: CENP
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AA  ggeessttããoo  ffiinnaanncceeiirraa  ddaass  aaggêênncciiaass  ppeellooss  hhoommeennss  qquuee  

aaddmmiinniissttrraamm  oo  ddiinnhheeiirroo

BOAS IDEIAS E RENTABILIDADE
PODEM ANDAR JUNTOS?

O que é gestão? Autores e empresários se debruçam

sobre o tema em suas mais variadas vertentes, da gestão

estratégica à ambiental, da corporativa à patrimonial, passan-

do pela gestão de pessoas e de recursos materiais. No entan-

to, o objetivo sempre é o de garantir uma performance que

resulte em lucro.

De Clemente Nóbrega, pesquisador de gestão e estratégia

a Peter Drucker, para quem a gestão está intimamente ligada

às decisões e ações, a literatura sobre o tema é imperativa em

apontar como resultado de uma boa gestão, seja ela de que

categoria for, uma boa performance econômica. Visto que

corrobora com uma boa organização dos recursos disponíveis

e garantem a sobrevivência da empresa.

Ainda que no mercado publicitário o produto de uma agên-

cia de propaganda seja a criatividade, faz-se necessário olhar

o departamento Financeiro com o mesmo rigor imposto aos

conceitos e ideias das campanhas egressas da Criação.

Considerando que a gestão financeira implica em análise,

decisões e ações visando a saúde não só financeira mas a

manutenção de toda a engrenagem da agência, a CENP em

Revista foi ouvir os gestores das finanças de várias agências

visando explicar ao leitor as especificidades do negócio. O

ambiente competitivo exige cada vez mais investimentos em

pesquisa, talentos, ferramental e recursos que só serão saudá-

veis mediante uma boa gestão financeira que garanta a esta-

bilidade das operações e sua rentabilidade.

CCOOMMOO  FFAAZZEERR??

Embora as receitas sejam totalmente controladas porque

são fruto de contratos e regras de mercado, a atual preocu-

pação com a administração de custos nas agências é não

apenas necessária como também saudável e essencial para

o reconhecimento e o fortalecimento da indústria. 

Hoje, com a queda acentuada da rentabilidade, cada cen-

tavo faz diferença. E é preciso identificar clara e detalhada-

mente para onde vai o dinheiro e, mais ainda, aonde estão os

"ralos" que podem colocar a perder todo o esforço feito para

manter as contas no azul.

Diferentemente da maioria das empresas de prestação de

serviços, na agência, no entanto, ainda naquelas melhor

administradas, os centros de custos nem sempre são claros,

justamente porque na tentativa de atender bem o cliente é

investido muito mais do que o combinado inicialmente na

proposta apresentada.

Sem contar que refação de trabalho por conta de um brie-

fing mal conduzido, aprovação de trabalhos em instâncias

sem poder de decisão no cliente, prazo irracional, a conta

com banco de horas, freelancers, impressos, táxis, pizzas e

motoboys, acabam "comendo" parte do fee mensal ou do

que o job deixaria na agência, segundo alguns entrevistados.  

Pior ainda se você quiser saber se um determinado cliente

dá lucro, e de quanto. Sim, porque agência de propaganda

deve ser o único negócio do mundo que mantém em sua car-

teira, muitas vezes por anos a fio, clientes que dão prejuízo.

Com o único argumento de que é importante ter aquela

marca na lista de clientes atendidos pela agência. 

Para atacar o problema de frente é preciso, segundo nos-

sos entrevistados, em primeiro lugar, ter um administrador

financeiro competente, bem pago e – fundamental – que

conheça profundamente finanças, legislação tributária e as

peculiaridades da indústria da comunicação e de seus diver-

sos agentes. Nessa ordem. Depois, aplicar na administração

da agência as mesmas técnicas que se aplicam a qualquer

outro negócio: inteligência e sensibilidade na contratação,

remuneração e retenção de talentos, matéria-prima de quali-

dade, um bom produto final, controle rigoroso de custos, e
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clientes que reconheçam e estejam dispostos a pagar por

tudo isso.

Todas estas questões foram abordadas pelos diversos

entrevistados para compor esta matéria. Publicitários de agên-

cias de diversos tamanhos, do eixo-Rio/São Paulo, fora do

eixo, consultores, contadores e diretores financeiros abriram o

cofre de experiências para compartilhar os desafios de uma

boa gestão. São eles: José Luiz da Silva – LewLara/TWBA,

Eduardo Odécio, Síntese Comunicação do Ceará, Juliano Sales

– Casablanca, Olivia Machado – Grupo ABC, Zander Junior –

Cannes de Goiânia, Flávio Ferrari – Unit 34, Urubatan Almeida

Ramos – Advocacia Almeida Ramos e Ivan Marques, da

F/Nazca.

Faça as contas e boa leitura!

OO  qquuee  ddeetteerrmmiinnaa  uummaa  bbooaa  ggeessttããoo  ffiinnaanncceeiirraa  

ddee  aaggêênncciiaass??  

JJoosséé  LLuuiizz - Um eficiente controle dos custos, pois as agên-

cias assim como as outras empresas precisam sempre

estar preocupadas como o lucro e não somente com a

receita, pois a boa gestão leva em conta uma empresa

lucrativa e sem potenciais contingências de qualquer

ordem, ou seja, manter a situação fiscal, trabalhista e de

contratos com clientes no mais rigoroso controle para

atender as leis e as cláusulas contratuais em toda a sua

plenitude.

EEdduuaarrddoo - Um sócio da área financeira já é um bom come-

ço. Para quem não tem esta sorte, como eu, sugiro pri-

meiro aplicar uma regrinha básica para qualquer negócio

do planeta, seja a Apple ou a farmácia da esquina: para

qualquer negócio se sustentar, a receita precisa ser maior

do que a despesa. Sempre. Faturar o máximo possível e

cortar o máximo de despesas sem comprometer a quali-

dade dos serviços. E mais: o maior ativo de uma agência

são as pessoas, são elas que marcam o limite entre o

sucesso e o fracasso de uma empresa de serviços.

JJuulliiaannoo - Historicamente, a rentabilidade das agências vem

diminuindo, exigindo, uma gestão financeira cada vez

mais responsável e comprometida com metas e resulta-

dos empresariais. Houve uma evolução em todos estes

anos, no sentido de encarar as agências como um negó-

cio, fortalecendo o “lado empresarial”. Entretanto, sem

enfraquecimento do “lado publicitário”.

Diante deste cenário é fundamental para uma boa gestão

financeira de agência, um profundo conhecimento da

rentabilidade de cada um dos seus clientes. A análise do

volume de suas demandas e o índice de retrabalho são

fundamentais.

OOlliivviiaa - Estabelecimento de metas, elaboração e acompa-

nhamento do orçamento, controle do fluxo de caixa e

racionalização de custos.

IIvvaann - A preocupação com a área financeira e contábil

deve ser diária e não apenas em momentos críticos do

mercado ou em casos de crise. Um bom planejamento

deverá focar além dos aspectos financeiros, os procedi-

mentos contábeis, tributários e de RH que é um fator

decisivo no custo das agências, bem como administrar a

rentabilidade de cada cliente. Obviamente, a qualidade

AANNTTOONNIIOO  

CCAALLIILL  CCUURRYY

Diretor financeiro

Nova S/B
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do pessoal tanto do core business como do back office

também é parte integrante dessa boa gestão.

ZZaannddeerr - Agências são empresas como quaisquer outras.

Se não houver uma criteriosa gestão e controle das recei-

tas e despesas, isto pode significar o sucesso, ou o

(in)sucesso das mesmas.

FFlláávviioo - O objetivo maior da gestão financeira de qualquer

empresa deve ser o de assegurar a rentabilidade dos

investimentos e administrar os riscos associados. A quali-

dade da gestão, portanto, deve ser avaliada não só em

função dos resultados numéricos, mas também pela sua

capacidade de agregar valor ao negócio através da quali-

dade dos processos, da documentação e das informa-

ções geradas para suporte à decisão. Uma boa gestão

financeira é aquela que facilita, assegura e oferece opor-

tunidades para que os negócios da agência sejam lucrati-

vos e seguros.

UUrruubbaattaann - A resposta para esse pergunta parece comple-

xa, mas na verdade é até bem simples. Foco é a palavra.

Eu digo isso porque a maioria dos empresários está preo-

cupada em fazer e gerar negócios e acaba por esquecer-

se do principal objetivo: vai dar lucro? 

Ocorre que muitas vezes se faz a proposta, o cliente acei-

ta, estoura-se a Champagne e....muitos perdem o foco. O

orçamento que todos trabalharam desde o início das con-

versações fica esquecido, os profissionais das diversas

áreas começam a trabalhar para entregar a campanha ou

o trabalho prometido ao cliente e o financeiro passa a ser

informado dos compromissos assumidos para entregar o

trabalho compromissado. No final da tarefa, vamos fechar

as contas e o que normalmente acontece é que as contas

não fecham. O custo ultrapassou em muito o orçamento

inicial e naturalmente o cliente não quer assumir o prejuí-

zo, até porque o trabalho foi aprovado com uma estimati-

va de orçamento fechado com alguma previsão de estou-

ro, mas nem de longe se compara ao que ultrapassou.

Invariavelmente isso ocorre ou já ocorreu em qualquer

agência seja ela do porte que for. Após constatar o fato

acima narrado, todos se reúnem e vem a brilhante ideia

de alguém dizer “precisamos de um sistema de gestão

financeira que amarre muito bem os orçamentos com o

realizado e nos dê um controle disso diariamente ou

coisa no gênero”. A ideia é excelente, até porque hoje em

dia esse tipo de sistema já existe em qualquer agência, só

que é utilizado apenas para emissão de Nota Fiscal e

algum outro relatório, como por exemplo de faturamen-

to. Chega-se a conclusão de que a falha não é no sistema

e sim na falta de treinamento dos usuários e principal-

mente na quebra de procedimentos com a bandeira do

prazo levantada.

O gestor não pode perder o foco das verbas aprovadas e

devidamente locadas no orçamento, qualquer divergên-

cia entre o orçado e o realizado deve ser comunicada aos

envolvidos, principalmente ao cliente, ainda que tenha

que sofrer todo desgaste de negociação, porque quem

fica com o mico no final é a agência. Outra ferramenta

que os publicitários, assim como empreendedores de

outros segmentos estão começando a perceber e utilizar,

são as demonstrações contábeis como o Balanço, a

Demonstração de Resultados, a EBITDA e o Relatório que

demonstra a Origem e Aplicações de Recursos que as

JJOOSSÉÉ  LLUUIIZZ  

DDAA  SSIILLVVAA

Diretor financeiro

LewLara/TWBA



grandes empresas utilizam há muito tempo.

Na verdade não há como falar de gestão financeira nas

empresas sem falar dos relatórios contábeis gerenciais.

Esses relatórios dão conta da performance da empresa

como um todo, pois todas as informações “morrem” na

contabilidade, não tem como escapar. Ou seja, ainda que

um determinado trabalho, como o citado acima, demons-

tre um lucro financeiro é na contabilidade que vamos

conhecer o verdadeiro resultado. 

Ainda que o empresário opte por qualquer regime tribu-

tário (lucro presumido, imposto simples, etc..) que deso-

brigue a empresa à escrituração integral da contabilidade,

o gestor não deve abrir mão da contabilidade integral,

pois ela desvelará o verdadeiro resultado da empresa.

AAnnttoonniioo  CCaalliill - Entendo que o principal item para se alcançar

uma boa gestão financeira é partir de um orçamento em

que todos participam e após aprovado, todos o respeitam.

CCoommoo  aa  ccrriiaaççããoo  ppooddee  ppaarrttiicciippaarr  ddee  uummaa  bbooaa  ggeessttããoo??

JJoossee  LLuuiizz - Não somente a criação, mas todos os departa-
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mentos, pois são eles que determinam os gastos neces-

sários da agência. Quando temos gestores na criação e

nos outros departamentos que entendem que o controle

do orçamento da agência nos levará a uma melhor per-

formance, teremos uma empresa saudável e que poderá

remunerar bem os seus funcionários, pois numa ativida-

de de prestação de serviços como a nossa, o ativo mais

importante que temos são as pessoas.

EEdduuaarrddoo - Primeiro tomando conhecimento dos resulta-

dos financeiros, do faturamento e das metas, de forma

clara e transparente. Na maioria das agências de todos os

portes, faturamento parece ser um anátema na criação, a

não ser na hora do salário do fim do mês. O desafio das

metas a serem atingidas, que é um pressuposto claro

numa corretora de valores ou numa imobiliária, nem sem-

pre faz parte do dia-a-dia da criação nas agências de pro-

paganda. Em segundo lugar com prêmios por desempe-

nho, com parte do salário da criação sendo representado

por bônus de produtividade.

JJuulliiaannoo - Não somente a criação, mas todos os envolvi-

dos devem conhecer e entender cada vez mais o negó-

cio do cliente, possibilitando maior eficácia nas ações.

OOlliivviiaa - Conscientizando a equipe da nova realidade do

nosso mercado. Estabelecer, em conjunto, metas factí-

veis em que o controle e o acompanhamento não pre-

judiquem a criatividade. 

IIvvaann - A criação deve sempre procurar um equilíbrio entre

o processo criativo e o custo envolvido nas campanhas,

de forma a preservar a verba do cliente e maximizar os

resultados. Não digo somente a criação, mas sim todos os

departamentos. Dentro de uma organização todos exer-

cem o papel de cliente e de fornecedor um do outro,

assim a área tal deve realizar suas tarefas de forma a não

atender somente o seu objetivo, mas também a atender

as necessidades das áreas que dependem das atividades

precedentes para realização das suas tarefas. Dessa forma

a qualidade do serviço prestado por uma área afeta dire-

tamente a qualidade e a pontualidade da área subse-

quente no processo. Isso tudo, por decorrência, reflete a

boa gestão de uma agência e a qualidade do serviço

prestado ao nosso cliente.

ZZaannddeerr - Numa agência, os processos criativos são priori-

tários em todas as frentes e departamentos. A criação

pode ter boas sugestões no âmbito da gestão de talen-

tos, formação de mão-de-obra, política de contratações,

valoração de serviços (tabela) e no acompanhamento dos

custos diretos que incidem especificamente sobre a sua

área: softwares, insumos, materiais, maquinários, licen-

ças, periféricos, e outros itens.

FFlláávviioo - O criativo comprometido com o negócio é aquele

que consegue encontrar soluções eficazes e eficientes,

tanto para o cliente como para a agência. Ser criativo “pro-

fissional” é entender que os recursos são limitados e que

a razão de sua existência é, justamente, maximizar esses

recursos. Gestores financeiros não são, necessariamente,

criativos. Podem, portanto, se beneficiar do raciocínio não

linear dos criadores da agência para encontrar soluções

inovadoras.

JJUULLIIAANNOO  SSAALLEESS  

Casablanca



UUrruubbaattaann - Além dos vários instrumentos e ferramentas

existentes de gestão de pessoas nos diversos departa-

mentos, quando se fala de financeiro todo mundo torce

o nariz. Dizem até que é um mal necessário. Mas a verda-

de é que a falta de integração desses departamentos com

o financeiro já derrubou muito agência boa. Em minha

opinião deve-se despender um determinado número de

horas desses departamentos integrando-os através de sis-

temas de gestão com uso obrigatório de quem atua e

caso haja no departamento, por exemplo, de criação,

uma ou mais estrelas que não concordem com a ideia de

utilizar sistema que não sejam os de criação, deve-se

investir em um(a) assistente que possa alimentar os cus-

tos do departamento ou outro caminho alternativo desde

que sejam alimentadas as informações de custo no siste-

ma. Caso isso não seja providenciado, a informação sobre

o custo do departamento se perderá e aí estaremos

enfrentando o “custo invisível” – todos sabem que existe

mas ninguém sabe precisar o valor.

AAnnttoonniioo  CCaalliill - Apenas reafirmando o que disse no item

anterior, considerando que todos os departamentos parti-

ciparam da elaboração do orçamento e após o mesmo

aprovado, todos deverão respeitá-lo.
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QQuuee  rreellaaççããoo  hháá  eennttrree  aass  mmeellhhoorreess  pprrááttiiccaass  

ccoommeerrcciiaaiiss  ee  uummaa  bbooaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ffiinnaanncceeiirraa??

JJoossee  LLuuiizz - As boas práticas levam a uma gestão clara,

gerando assim uma situação de confiança na relação

cliente, agência e fornecedores. Sendo assim as negocia-

ções são melhor definidas e também teremos sempre a

preocupação de usar o dinheiro empregado no serviço da

melhor forma possível, ou seja, ter o mínimo de custo pos-

sível para todas as partes, mas de forma que a qualidade

do trabalho não seja prejudicada em hipótese alguma.

EEdduuaarrddoo - As regras comerciais não são diferentes para

uma agência de propaganda quando comparadas com

um supermercado, por exemplo. Gestão de pessoal, con-

trole de custos, fluxo de caixa são expressões-chave em

qualquer negócio. Agências que têm bom desempenho

financeiro não é só por que ganham prêmios ou têm

boas contas. Estas questões são imbricadas. Criação de

vanguarda tem que ser atrelada com administração finan-

ceira cautelosa e responsável.

JJuulliiaannoo - As melhores práticas comerciais e o respeito às

Normas-Padrão da atividade publicitária são fundamen-

tais pois garantem parâmetros que possibilitam um plane-

jamento financeiro de acordo com a realidade do anun-

ciante e da agência.

OOlliivviiaa - Há uma relação direta. Não existem bons resulta-

dos financeiros que não tenham sido alcançados por

meio da adoção das melhores práticas comerciais. 

IIvvaann - As agências que seguem as normas de mercado e

que não trabalham de forma agressiva e predatória na ela-

boração de preços e políticas comerciais ajudam a preser-

var a saúde financeira delas próprias e do mercado publi-

citário como um todo.

Uma coisa está diretamentre ligada à outra, não há como

desvincular. Uma boa prática comercial leva a uma boa

performance financeira, porém uma boa performance

financeira necessariamente não advém de uma boa pra-

tica comercial. Há instrumentos financeiros que podem

atenuar o impacto de uma má prática comercial.

ZZaannddeerr - Numa agência circulam recursos das verbas dos

anunciantes cuja totalidade não pertence à agência. A

agência retém somente as receitas que lhe cabem: seja

nos serviços e rendas internas; nos honorários de produ-

ção, de mídia, fees ou verbas de incentivo. Assim, é

essencial que esta seara seja delimitada de forma que as

agências operem dentro de suas realidades, e possibilida-

des. Por outro lado, nestes novos momentos do mercado,

é absolutamente saudável que as agências, cada uma a

seu modo, venham a ofertar outros e novos serviços para

seus clientes, gerando para si outras receitas em função

da pulverização dos investimentos que hoje se vê: guerri-

lha, no-midia, ponto-de-venda, promoção, evento, RP,

conteúdo, digital, etc.

Se ela oferta um serviço novo seu cliente pode muito

bem preferir usa-la a contratar outro fornecedor. Agrega

valor, amplia horizontes, reduz dependência na carteira,

na sazonalidade do faturamento que as médias e peque-

nas agências muitas vezes têm.

OOLLIIVVIIAA  MMAACCHHAADDOO

Vice-Presidente

financeira

Grupo ABC



FFlláávviioo - Uma das contribuições mais importantes dos exe-

cutivos financeiros para o negócio das agências é ajudar

a modelar o negócio dentro de sua perspectiva comercial.

É óbvia a relevância do controle de custos para os resulta-

dos, mas é a política comercial que garante o sucesso

financeiro de um negócio. Estabelecer uma boa política

comercial permite que os profissionais da agência se con-

centrem na missão da empresa e obtenham resultados

financeiros como consequência de seu trabalho. A con-

corrência predatória baseada em propostas comerciais

“de ocasião” vem solapando o negócio de agências no

Brasil há anos e, embora os esforços do CENP tenham aju-

dado a conter esse processo, muitas agências têm sérias

dificuldades para sobreviver e prestar serviços de qualida-

de por falta de uma política comercial adequada.

UUrruubbaattaann - Desde sempre as empresas são pressionadas

por seus sócios a apresentarem os melhores resultados,

superar metas sempre agressivas e caso a agência não

tenha estratégias de vendas definidas, pode acabar por

vender as ideias a qualquer preço. As melhores práticas

comerciais vão desde o planejamento de marketing até o
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pós-venda. Ao definir a estratégia do negócio o empreen-

dedor deve ter o conceito de venda do produto criativo

totalmente definido para poder alinhar as decisões de ven-

das com o resultado desejado e obviamente estar atento

à movimentação do mercado para não ter surpresas.

AAnnttoonniioo  CCaalliill - Acredito que as melhores práticas comer-

ciais têm por norma respeitar as regras normais do merca-

do e do bom senso. Não vejo como regras normais pos-

sam desobedecer às normas dos órgãos e entidades que

regem o nosso segmento. Também não consigo admitir

que sejam desobedecidas as práticas e regras para se

chegar a uma boa performance financeira. O lucro é

importante, porém precisa consegui-lo normalmente e

não a qualquer custo. 

CCoommoo  ggeerriirr  bbeemm  aass  vveerrbbaass  ddoo  cclliieennttee  ee  oo  

ffaattuurraammeennttoo  ddaa  aaggêênncciiaa??

UUrruubbaattaann - O primeiro passo está em separar as verbas e

tratá-las em centro de custo muito bem definido com

fechamentos diários. Pois o controle do dinheiro tem

que ser diário, não dá para esperar uma ou duas sema-

nas para descobrir que o dinheiro acabou, temos que

sinalizar antes. Temos que nos convencer que os tem-

pos românticos da publicidade acabaram há muito

tempo. Hoje em dia a maioria dos anunciantes antes

mesmo de aprovar e liberar verbas, quer cotação de cus-

tos, isso quando não o faz por conta própria. 

O segundo passo seria montar políticas apropriadas e

adequadas para tratar a verba de cada cliente e política

permanente da verba/receita da agência com apuração e

análise de custos por departamento. Logicamente que a

apuração de resultado da agência deve ser mensal

seguindo regime de competência e utilização de relató-

rios contábeis para tomada de decisão. 

AAnnttoonniioo  CCaalliill - Entendo que as verbas do cliente, em uma

agência normal, são e serão sempre respeitadas. Não con-

sigo visualizar uma agência que apenas pense no fatura-

mento e não leve em consideração o retorno que o clien-

te espera pelos investimentos efetuados. A qualidade do

trabalho da agência é o maior retorno que ela possa pro-

porcionar ao cliente a obter os resultados desejados.

QQuuaall  aa  rreellaaççããoo  eennttrree  uummaa  bbooaa  ggeessttããoo  ccoorrppoorraattiivvaa  ee  aa

ffiinnaanncceeiirraa??

JJoossee  LLuuiizz - Elas caminham juntas, pois na gestão corpora-

tiva sempre esperamos ter o melhor para a empresa, e

principalmente numa atividade de prestação de serviços

onde o melhor para empresa significa o melhor para os

seus colaboradores. Não há como ter melhor desempe-

nho sem treinamento, sem uma política de cargos e salá-

rios atrativa, sem um local de trabalho e ferramentas ade-

quadas. Para que tenhamos tudo isto, é preciso que a

agência seja lucrativa, pois não há como pagar estes cus-

tos sem uma boa rentabilidade.

EEdduuaarrddoo - A Apple é um ótimo exemplo. Quem sabe da

história dela e dos seus tropeços sabe do que eu estou

falando. Ela oscilou como um pêndulo entre os dois extre-

mos até achar seu ponto de equilíbrio. Hoje é uma empre-

sa com um gênio visionário na frente e um background

financeiro responsável e conservador na retaguarda.

EEDDUUAARRDDOO  OODDEECCIIOO  

DDEE  AALLMMEEIIDDAA,,

Síntese - CE



JJuulliiaannoo – A gestão, em seu aspecto mais abrangente, seja

de pessoas, seja financeira, é quem vai possibilitar que a

“área publicitária” trabalhe de forma a apresentar o seu

melhor, de forma continuada.

OOlliivviiaa –Não consigo vê-las separadas.

ZZaannddeerr - Na seara dos grandes mercados, e das grandes

redes de comunicação, é que vemos mais esta confluên-

cia. Nos mercados regionais, via de regra, é mais comum

haver, muitas vezes, uma sobreposição de funções, e de

profissionais. Muitos sócios-dirigentes das agências (é o

meu caso), têm de acompanhar o negócio: é um pé no

mercado, no cliente; e outro na gestão dos processos, das

operações. Se houvesse disponibilidade, o melhor dos

mundos seria ter um profissional em cada front.

FFlláávviioo - Os principais recursos de uma agência são, em

última instância, pessoas e dinheiro. Uma gestão corpora-

tiva eficiente se apoia em RH e Finanças – profissionais

motivados gerando resultados.
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UUrruubbaattaann - A gestão corporativa trata das estruturas e pro-

cessos de controle das empresas e suas diversas escolhas.

Trata de definições de procedimentos conceituais e deve

contribuir para o desenvolvimento econômico sustentá-

vel, melhorando o desempenho das empresas, proporcio-

nando maior acesso às informações mais seguras com

rapidez e eficácia. Logicamente quando se tem uma

estrutura de informação bem montada há um ganho

geral para toda a empresa, mas principalmente na área

financeira que terá oportunidade de análise muito mais

precisa, podendo em tempo recorde tomar decisões que

certamente se transformarão em melhoria na performan-

ce econômica/financeira para a agência. 

AAnnttoonniioo  CCaalliill - Acredito que ambas devam caminhar jun-

tas. Se considerarmos que uma agência de propaganda é

uma empresa de prestação de serviços, portanto não pos-

sui matéria prima, produtos em fabricação, produtos aca-

bados, conseqüentemente as pessoas são as únicas res-

ponsáveis pelo êxito e qualidade dos trabalhos produzi-

dos. Portanto apenas uma gestão financeira voltada para

resultados não alcançará seus objetivos se não houver

uma gestão consciente e transparente para todos.

QQuuaaiiss  ssããoo  ooss  mmaaiioorreess  ee  ddeecciissiivvooss  ddeessaaffiiooss  ddaa  

ggeessttããoo  ffiinnaanncceeiirraa  ddee  uummaa  aaggêênncciiaa??

JJoossee  LLuuiizz - Nosso maior desafio é manter a agência lucra-

tiva, e para isto precisamos estar todos os dias atentos aos

custos e também aos recebimentos dos clientes.

No quesito custos precisamos ter claro dentro da empre-

sa que o financeiro apenas controla e paga os custos já

incorridos, mas que os departamentos operacionais têm

uma responsabilidade muito grande de gerenciar os gas-

tos de suas áreas, pois sempre temos que otimizar a rela-

ção do gasto efetuado com o benefício requerido com

aquele gasto. Além disto temos as compras para nossos

clientes que também deve ser efetuada buscando o

melhor serviço pelo menor custo, pois a partir do mo-

mento que entregamos um bom serviço com o melhor

custo estamos potencializando a rentabilidade de nosso

cliente, que com certeza levará isto em consideração

quando da negociação dos contratos.

Por outro lado precisamos ter processos eficientes para

receber dos clientes em dia e pagar os fornecedores den-

tro do prazo acordado, a partir do momento em que

temos problemas de pagamentos a fornecedores, iremos

com certeza prejudicar a próxima negociação e portanto,

a performance do gerenciamento da verba do cliente.

EEdduuaarrddoo - Encontrar este ponto de equilíbrio entre o inves-

timento visionário alavancador e a administração conser-

vadora e responsável.

JJuulliiaannoo – Grande parte das despesas de uma agência está

concentrada em sua equipe de trabalho. Os impostos

sobre a folha de empregados são extremamente altos,

impactando negativamente. Em linhas gerais, mensurar a

demanda e respectiva rentabilidade de cada cliente,

gerenciar bem os investimentos em pesquisa e ferramen-

tas de trabalho, que ainda apresentam custos elevados

para a realidade dos mercados regionais e encontrar o

número ideal de componentes de sua equipe, mantendo

assim o equilíbrio financeiro da agência.

IIVVAANN  MMAARRQQUUEESS

Sócio-Diretor
F/NAZCA



OOlliivviiaa – Gerenciar bem os custos de pessoal e administra-

tivos, compatibilizar as exigências dos clientes com as

necessidades da agência, agir rapidamente nas oscila-

ções do mercado (ex. perda de um cliente) e ter foco na

perenidade do nosso negócio.

ZZaannddeerr - Como se sabe, nas últimas décadas, o incremen-

to da carga tributária no país (que já era intolerável) atin-

giu ainda mais o segmento. Ademais, é sabido do alto

custo dos encargos sociais e previdenciários que inibem,

muitas vezes, mais contratações em que pese a expansão

estatística do nosso mercado, como relatam as publica-

ções especializadas. A nova lei 12.232/10 obrigou os veí-

culos a mexerem no formato de faturamento, por força

de medidas tributárias e fiscais. E no Congresso, correm

mais de 200 Projetos de Lei que proíbem, restringem, ou

alteram a sistemática de anunciar, fazer publicidade, ou

qualquer outra forma de liberdade de expressão. Então,

frente a tudo isso, o cenário é de cautela, com vigilante e

cuidadoso acompanhamento, visando que o setor não

seja afrontado em seus direitos. Isto tem impacto direto

nas gestões das agências. Se é verdade que a economia
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nacional vive seu melhor momento em décadas, pode-se

seguramente creditar parte deste êxito à cadeia produtiva

do setor da comunicação, com todos os seus persona-

gens: anunciantes, veículos, agências, fornecedores, e

profissionais do segmento.

UUrruubbaattaann - A implantação de um sistema de gestão é

sempre complicado em qualquer empresa, mas particu-

larmente nas agências de publicidade o grau de dificulda-

de é bem exacerbado, dado a falta de integração dos

departamentos. Um consultor consegue implantar sem

problema o sistema de gestão no atendimento e no

financeiro, nos demais setores normalmente fica pelo

meio do caminho. O maior desafio na gestão financeira

de uma agência é separar a verba do cliente do capital de

giro da agência. Não estou afirmando com isso que a

agência utiliza a verba do cliente para seu uso, estou me

referindo ao conceito, ou seja a agência acaba por gerir a

verba do cliente e se esquece da gestão dela própria, não

medindo sua performance, não controlando como deve-

ria os custos internos e os custos invisíveis e na grande

maioria das vezes assume custos que não seriam dela,

comprometendo sobremaneira seu resultado. 

AAnnttoonniioo  CCaalliill - Penso que são - aa)) conseguir que a maioria

dos funcionários sinta prazer em estar trabalhando na

empresa; bb)) proporcionar o melhor ambiente; cc))  reconhe-

cer e proporcionar retorno aos funcionários que mais se

dedicam e tragam resultados à mesma, independente-

mente de ser boy ou de qualquer outro departamento,

pois todos são importantes; dd)) e saber entender os pro-

blemas que ocorrem no dia a dia da Agência.

QQuuaaiiss  aass  ddiiffiiccuullddaaddeess  ddee  uummaa  bbooaa  ggeessttããoo  ddee  

aaggêênncciiaa??  

IIvvaann - A principal dificuldade é conviver com eventuais cor-

tes nos orçamentos dos nossos clientes, a pressão contí-

nua de aumentos nos custos e a exigência por resultados

sempre crescentes. Tal situação faz com que a agência

procure com novas atitudes, passando pela excelência na

prestação dos serviços, qualidade criativa, assim como o

nível de comprometimento de todas as pessoas. Tudo isso

impacta o retorno financeiro, para melhor ou pior.

FFlláávviioo - Os profissionais que ocupam cargos-chave nas

agências são, via de regra, especialistas que se destaca-

ram em suas atividades e não tem formação específica

(nem experiência) em gestão. Além disso, a cultura orga-

nizacional tradicional privilegia a criação e a inovação, e é

reativa ao estabelecimento de políticas e processos. Pre-

parar pessoas e instaurar as melhores práticas de gestão

demanda tempo e recursos significativos, e não são

temas considerados prioritários.

QQuuaaiiss  ssuuaass  ddiiccaass  ppaarraa  uummaa  bbooaa  ggeessttããoo  ffiinnaanncceeiirraa??

JJoosséé  LLuuiizz - Um controle rígido dos gastos e uma participa-

ção efetiva do financeiro nas negociações com clientes,

pois cláusulas contratuais que burocratizam o processo

ou geram custos administrativos excessivos podem gerar

uma perda de rentabilidade significativa.

EEdduuaarrddoo - A primeira pergunta responde a este questiona-

mento. Mas é sempre bom lembrar: a história das empre-

ZZAANNDDEERR  CCAAMMPPOOSS

DDAA  SSIILLVVAA  JJRR..
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sas de sucesso está cheia de ousadia aliada a confiança e

princípios éticos. Eu diria: pense como vanguarda a res-

peito de ideias e produtos, aja com cautela e bom senso

na gestão financeira.

JJuulliiaannoo - Mensurar a demanda e respectiva rentabilidade

de cada cliente, gerenciar bem os investimentos em pes-

quisa e ferramentas de trabalho, que ainda apresentam

custos elevados para a realidade dos mercados regionais

e encontrar o número ideal de componentes de sua equi-

pe, mantendo assim o equilíbrio financeiro da agência. 

OOlliivviiaa - Acompanhamento diário e direto das operações,

agilidade na tomada de decisões, ser claro e objetivo nas

decisões e treinamento constante da equipe.

ZZaannddeerr - A Cannes completará 55 anos em 2012 com o

mesmo CNPJ! Veja para trás quantos planos econômicos

já passamos; quantos Ministros da Fazenda tivemos, e

quantas vezes cortamos os zeros e mudamos o nome da

moeda...é muito chão! E operando num mercado regio-

nal de verbas pequenas. Sugerimos não “misturar” os

negócios das pessoas físicas com o negócio da agência
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(pessoa jurídica). Nome, a gente só tem um. 

Trabalhar com muita tenacidade, paixão, envolvimento e

ter o crédito permanente de parceiros: os clientes, enti-

dades, instituições financeiras, fornecedores, veículos.

Ter os pés no chão, mas a imaginação onde for preciso.

IIvvaann - A principal medida a ser adotada é a elaboração de

um sólido processo de governança interna, com controles

internos fortes que garantam não só o conhecimento e a

aplicação de estratégias adequadas, mas também uma rea-

ção rápida e eficaz ao menor sinal de turbulência no mer-

cado. Além disso, para salvaguardar os ativos financeiros

das agências é necessária uma atenção especial para o

controle de caixa, elaboração e revisões periódicas do bud-

get anual, controle e acompanhamento dos procedimen-

tos tributários do mercado publicitário e uma política forte

de RH visando um equilíbrio entre os gastos com pessoal e

a manutenção dos valores internos nas agências. Tudo tem

que ser simples, eficiente, eficaz e duplicável.

FFlláávviioo -- Entender o negócio e gerar informações relevan-

tes para os processos de decisão e acompanhamento sis-

temático dos resultados;- Desenvolver uma atitude cons-

trutiva, ajudando a desenvolver o negócio. 

Melhor do que dizer que não pode ser feito é dizer como

pode ser feito.- Participar ativamente da condução dos

negócios ajudando a identificar riscos e oportunidades.-

Compreender a importância de atender as necessidades

de todos os stakeholders do negócio.

UUrruubbaattaann - Na verdade todo segmento tem peculiarida-

des que são próprias do negócio e em uma agência de

publicidade não é diferente. Nos últimos 20 anos o em-

preendedor brasileiro evoluiu muito no quesito gestão do

negócio, mas apenas nos últimos cinco anos é que esta-

mos presenciando um amadurecimento desta gestão.

AAnnttoonniioo  CCaalliill - Em primeiro lugar deverá haver uma parti-

cipação de todos na elaboração do orçamento. Uma reu-

nião mensal destes participantes para acompanhar e ava-

liar os resultados, e os ajustes que se fizerem necessários

devem ter a participação de todos, bem como definir res-

ponsabilidades e hierarquias para que não ocorra dúvidas

ao longo do ano.

HHáá  mmooddeellooss  ddiiffeerreenntteess  ddee  ggeessttããoo  ffiinnaanncceeiirraass  

ddeeppeennddeennddoo  ddoo  ttaammaannhhoo  ddaa  aaggêênncciiaa??  

IIvvaann - No meu entender, não. O que pode mudar é a

forma e a extensão dos procedimentos adotados.

Obviamente o tamanho da agência vai determinar um

grau maior de controles e procedimentos dependendo

dos tipos de atividades exercidas. 

Hoje existem ferramentas que permitem simular cenários

tanto macro como micro-econômicos e verificar quais

podem ser os efeitos econômicos e financeiros no resul-

tado da agência. 

Além disso, há o dia-a-dia, desde o desenvolvimento de

um bom relacionamento bancário, administração da

tesouraria por meio de previsões de caixa confiáveis per-

mitindo antecipar a tomada de decisões e o acompanha-

mento diário de rotina financeira.

FFlláávviioo - Quanto maior a agência mais importante a forma-

FFLLÁÁVVIIOO  FFEERRRRAARRII

Diretor

Unit 34



lização e os instrumentos de controle, e maior a necessi-

dade de investir em sistemas de gestão financeira que

compensem a potencial perda de agilidade.

QQuuaaiiss  ooss  iimmppaaccttooss  ddaa  ttrriibbuuttaaççããoo  nnaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  

ffiinnaanncceeiirraa??

IIvvaann - É elevada a carga tributária brasileira na administra-

ção financeira. Na tentativa de melhorar o lucro operacio-

nal as empresas têm sempre um planejamento tributário

e estudos atualizados sobre as questões ligadas aos

impactos dos tributos sobre seus resultados.

Podemos ver essa questão sob dois aspectos básicos. 

O primeiro passa pela qualificação de nosso pessoal para

acompanhar, refletir e garantir que as leis que se aplicam

às nossas atividades estejam adequadamente cumpridas.

O segundo aspecto diz respeito à carga tributária em si.

Se considerarmos os impostos federais, os municipais e os

encargos sociais e trabalhistas, verificaremos que eles

representam aproximadamente 39% de toda a nossa recei-

ta gerada, e que esse montante representa ainda, 2.3

vezes o nosso resultado. 
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Assegurar uma transição harmônica na forma de fatura-

mento da veiculação de publicidade, com a substituição de

um modelo que vinha sendo praticado há algumas décadas

para outro determinado por lei federal que trata da matéria,

tem sido a principal preocupação do CENP nas últimas sema-

nas. Para sanar dúvidas, a entidade montou um Canal de

Esclarecimentos, com funcionamento permanente e integra-

do por profissionais com experiência nas relações comerciais

entre agências, veículos e anunciantes e conhecimento da

legislação e das normas aprovadas

para a sua execução. O acesso às

informações reunidas se dá por

meio do wwwwww..cceennpp..ccoomm..bbrr.

As mudanças têm provocado

muitas dúvidas nas três áreas envol-

vidas na publicidade, especialmente

fora dos grandes centros urbanos.

Elas estão sendo implementadas

pelos veículos e foram iniciadas a

partir do faturamento das veicula-

ções do mês de junho e, por conse-

quência, com as faturas e notas fiscais emitidas a partir de pri-

meiro de julho.

A Diretoria do CENP, para resolver impasses, vem manten-

do  encontros com  Agências, Veículos e Anunciantes, espe-

cialmente com as primeiras, por serem as mais afetadas com

as alterações, que não mudam a remuneração das agências

pela intermediação da publicidade, ou as responsabilidades

quanto à fixação do percentual do desconto. O novo formato

diz respeito à emissão das faturas dos Veículos e das Notas

Fiscais das agências de publicidade, apenas.

O canal de esclarecimentos foi montado no próprio CENP

com pessoal treinado a esclarecer as dúvidas de agências,

veículos  e anunciantes, tomando por base as perguntas mais

freqüentes  nos diversos mercados do país. O CENP está

atuando em constante troca de informações com as entida-

des nacionais representativas dos três setores da publicidade

– Fenapro/ABAP, ABERT/ANJ/ANER/ABTA/Central de Outdoor

e ABA, que já emitiram comunicados explicativos a todos os

seus associados.

No site da entidade foram dispo-

nibilizadas informações sobre as

mudanças de faturamento, incluin-

do os Comunicados 1 e 2 e as per-

guntas e respostas sobre as princi-

pais questões que vêem sendo

levantadas pelo mercado. 

Para assegurar o encontro de

soluções para situações que

venham a ser identificadas especial-

mente porque os ajustes nas

Normas deixam às Agências e

Veículos meios de inovar na relação comercial, respeitada a

legislação tributário-fiscal, os responsáveis pelo canal de

comunicação estão recolhendo elementos que possam aju-

dar a eliminar algum tipo de impasse porventura identificado. 

Há um compromisso de todas as entidades envolvidas no

processo de alteração da forma de faturamento da veiculação

de publicidade para preservar as boas relações mantidas entre

agências, veículos e anunciantes ao longo dos anos, renovan-

do o pacto firmado de cumprimento das Normas-Padrão, para

manter boas as práticas comerciais da publicidade do país.

CENP TEM CANAL DE
ESCLARECIMENTO SOBRE NOVA
FORMA DE FATURAMENTO



Logo a tributação tem um impacto muito elevado em toda

atividade, o que inibe diretamente os investimentos na ati-

vidade-fim das agências.

FFlláávviioo - O cuidado especial com os aspectos tributários é

importante não só para a segurança do negócio como

para sua competitividade.

UURRUUBBAATTAANN  AA..  RRAAMMOOSS

Contador e advogado, autor do livro 

“Como gerir as pequenas empresas com 

as técnicas das grandes corporações”
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COMEMORAÇÃO

PPrrooffiissssiioonnaall  ddee  mmííddiiaa  tteemm  ffuunnççããoo  eessttrraattééggiiccaa  nnaass  aaggêênncciiaass  ee

uumm  ddiiaa  ssóó  sseeuu  nnoo  ccaalleennddáárriioo

No calendário nacional desde 1978, o Dia do Mídia con-

sagra o profissional estratégico que planeja e veicula as

campanhas criadas pelas agências de propaganda para seus

clientes. E por que a importância desse profissional a ponto

de merecer esta homenagem?

Se, do lado de fora da propaganda o glamour da profis-

são fica com os criativos, por dentro, sabe-se que o grande

parceiro do anunciante é o mídia. Esse profissional tem

como missão primordial entender o consumidor e a sua

relação com os canais de comunicação. É ele quem define

quais os  pontos de contato mais adequados, pertinentes e

eficazes para cada mensagem publicitária, rentabilizando o

investimento do anunciante em um novo e revolucionário

ambiente, com infinitos formatos tradicionais e digitais. 

Se há uma área que requer atualização de conhecimen-

tos todos os dias é justamente a de mídia, diante das inúme-

ras opções existentes que, por sua vez, demandam pesqui-

sas e controle para aferição de resultados. Esse profissional

tem a sorte de contar com o apoio dos diversos Grupos de

Mídia, que já atuam em 12 estados (SP, RJ, MG, PR, SC, RS,

MS, GO, DF, BA, CE, PE), buscando o desenvolvimento pro-

fissional de seus associados. Em São Paulo, o maior merca-

do do país, o Grupo de Mídia, fundado em 1968, funciona

como um espaço aberto a todos os profissionais do setor

que desejam aprimorar seus conhecimentos, seja pela troca

de experiências ou por meio de eventos e encontros.

A atual diretoria, do biênio 2010-2012, presidida por Luís

Fernando Vieira, Sócio e Vice-Presidente de Mídia da

África, tem inovado muito as atividades, principalmente na

área de formação profissional com cursos e certificação

de profissionais.

Um processo pioneiro em todo o mundo, a certificação

do Grupo de Mídia começou a ser aplicada em dezembro

de 2010 e consiste em uma prova realizada 2 vezes por ano

para medir os conhecimentos técnicos em pesquisa e pla-

nejamento de mídia, de forma a demonstrar a qualidade de

sua formação e seus conhecimentos. A certificação é um

processo em que qualquer profissional que atua na área de

mídia em agência ou anunciante pode avaliar seus conheci-

mentos em mídia. São aprovados aqueles que obtiverem

70% de acerto.

A MIDIA NÃO VIVE 
SEM O MIDIA
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Em função do sucesso e da procura na primeira prova,

este ano as vagas aumentaram. De 130, agora já são 250. A

prova é toda homologada pelo Grupo de Mídia de SP e, a

partir deste ano, estará disponível também no Rio de

Janeiro e em Minas Gerais.

“A certificação é resultado de uma importante reformulação

na parte da divisão do Conhecimento, que ampliou o número

de cursos oferecidos, desde o básico, para iniciantes, até o

avançado, voltado para o profissional mais experiente que

busca um aperfeiçoamento na área. É uma forma de agregar

ainda mais valor ao profissional de mídia”, conta Vieira.

Outro ponto prioritário para a nova gestão diz respeito à

proximidade do Grupo de Mídia SP com outras entidades do

setor e um maior intercâmbio com os demais grupos esta-

duais e internacionais. “Por isso criamos uma diretoria de

comunicação. É importante informar ao mercado sobre as

atividades da entidade e que ela esteja sempre próxima de

outras associações do setor”, explica Vieira. Um novo site e

a ativação de canais de comunicação, principalmente por

meio de redes sociais, são exemplos de medidas que serão

tomadas prioritariamente.

Ainda para desenvolvimento profissional de seus associa-

dos, o Grupo de Mídia SP organiza anualmente visitas a

empresas de mídia, associações e centros tecnológicos nos

Estados Unidos para contato com o que há de mais recente

no mercado. Em 2010, o grupo foi a São Francisco visitar

empresas do Vale do Silício, visando ao aprimoramento na

área digital. Este ano, já há uma missão marcada para

setembro, com destino a Los Angeles para se atualizar, prin-

cipalmente na área de conteúdo e novas tecnologias. 

E, como importante ferramenta para o profissional da

área, acaba de ser lançado o Mídia Dados, um estudo

abrangente com informações demográficas, mercadológi-

cas e comerciais do mercado brasileiro e sul-americano de

mídia. Em sua 24ª edição, o Mídia Dados este ano bateu o

recorde de 780 páginas. 

De acordo com Luciana Schwartz, Diretora de Mídia da

Neogama/BBH e Diretora da divisão Ética do Grupo de

Mídia, responsável pelo Mídia Dados, a edição aborda uma

série de novas questões, como as mídias para iPad e

iPhone, fazendo uma análise de todas as plataformas digi-

tais, e traz, pela primeira vez, dados quantitativos sobre

Merchandising. A executiva também ressalta a importância

dos debates promovidos pelo grupo, que agora podem ser

acessados via iPad e através do site da entidade:

wwwwww..ggmm..oorrgg..bbrr. “Selecionamos os melhores momentos de

um debate envolvendo os principais executivos de TV, com

mediação de dois importantes publicitários da área, discu-

tindo o atual momento da mídia”, revela Luciana. 

Ficou claro agora por que se comemora o Dia do Mídia?

Integrado totalmente às demais áreas da agência, esse pro-

fissional tem ação direta no desempenho de marcas e ser-

viços. Sua contribuição é fundamental. Registramos aqui o

reconhecimento pelas conquistas desses profissionais. 

LUIZ FERNANDO VIEIRA

LUCIANA SCHWARTZ



Editoras de todo país desenvolvem

seus produtos e modelos de negócio

para a nova plataforma digital, com

mais de 80 fabricantes mundiais no

segmento dos chamados tablets. 

As revistas e jornais brasileiros, dirigi-

dos ao trade publicitário, acompanham

o fenômeno de perto e têm alimenta-

do suas últimas edições com conteú-

dos em grande parte dedicados à essa

explosão digital e às oportunidades

que oferece. 

Inovadores por excelência, os veícu-

los do meio nasceram vocacionados a

antecipar tendências e a movimentar o

mercado publicitário do país, contri-

buindo para o seu desenvolvimento.

Assim como os demais jornais e revis-

tas, e impulsionados pelas novas tecno-

logias e experiências, lançam seus

modelos digitais, lastreados por toda

uma história de ousadia e sucesso que

os permeia desde as suas origens.

Quase meio século é a idade da mais

antiga publicação regular brasileira, o jor-

nal Propmark, à época coluna “Aste-

risco”, que surgiu pelas mãos do jornalis-

ta Armando Ferrentini, em 21 de maio de

1965, no jornal Diário Popular, de São

Paulo, e veio a se transformar no primei-

ro jornal do mercado publicitário.

“Há 46 anos o mundo estava mu-

dando, o Brasil se abria às novas ten-

dências, e eu percebia que havia espa-

ço para muito mais que anunciar aqui-

sições, fusões e chegadas de novas

agências. O Asterisco nasceu com o

objetivo de ser critico”, recorda o

Diretor. A coluna surgiu semanal, mas

logo “pegou fogo” conquistando mais

espaço e mais uma consoante, o “s”,

acrescentado ao título original, que

passou a ser Asteriscos. Reinando abso-

luta e sem concorrentes no mercado

por 13 anos, Asteriscos se ocupou tam-

bém do marketing. “Campanhas, anún-

cios e anunciantes exigiam mais pro-

fundidade nas análises, e eu sempre

tentei enxergar o outro lado das ques-

tões”, diz Ferrentini. Consolidando sua

credibilidade junto aos publicitários,

Asteriscos editava um caderno de mar-

keting, publicado duas vezes ao ano,

em que trazia cases dos anunciantes. Já

como Caderno Propaganda e Marke-

ting, marcou passagem por vários jor-

nais paulistanos até alçar seu próprio

vôo, ao encontro da maturidade e da

circulação independente, pela Editora

Referência, empresa do Grupo desde a

década de 70. 

A cobertura de grandes eventos,

como o Festival de Cannes, na França,

passou a integrar o rol de atividades

pioneiras do Caderno: “Éramos o único

meio que ia pra lá, cobríamos, e despa-

chávamos as matérias e fotos por avião,

sempre contando com a boa vontade

de algum passageiro que voava para o

Brasil, levando o nosso material”, relem-

bra Ferrentini. 

Ao longo dos anos outras platafor-

mas vieram, bem como novos concor-

rentes como About, editado por Rafael

Sampaio e Gisele Centenaro, a coluna

do Rossini na Rádio Bandeirantes, o

BlueBus, Voxnews e outras editorias de

Propaganda e Marketing em veículos

de interesse geral e que passaram a dis-

putar o mesmo território. 

OO  MMEEIIOO  EE  AA  MMEENNSSAAGGEEMM

Enquanto o mercado amadurecia,

em 1978 surgiu o jornal Meio & Men-

sagem, no formato impresso, em di-

mensão maior que a do tablóide tradi-

cional, nos moldes da publicação ame-

ricana, Advertising Age. Quinzenal, e

logo depois semanal, o Jornal e seus

criadores, jornalistas José Carlos de

Salles Gomes Neto e o falecido Luis

MERCADO

VEÍCULOS DO TRADE EXPLORAM
NOVAS PLATAFORMAS
PPrrooppMMaarrkk,,  MMMM  ee  AAddnneewwss  aatteennttooss  aaooss  hháábbiittooss  ddooss  lleeiittoorreess
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ARMANDO FERRENTINI
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Sergio Borgneth, traziam na bagagem a

experiência de edição dos Anuários de

Propaganda e Mídia. “Foi natural atuar

em múltiplas plataformas; em 1980,

criamos o Prêmio Caboré, para reco-

nhecer os talentos, os profissionais”,

recorda Marcelo Salles Gomes, vice-pre-

sidente executivo. O Prêmio, segundo

ele, era um investimento e estava na

missão da empresa.

Em 1986, o grupo M&M promoveu o

Encontro Internacional de Criatividade

em Mídia, com o apoio, organização e

participação direta nos painéis, do

Grupo de Mídia SP, e que deu origem

ao Maximídia – já em 20a.edição. “Fo-

mos testando o mercado e seguimos

em frente”, avaliza Gomes. A Referên-

cia, de Armando Ferrentini, por sua vez,

lançou em 1987, a Semana Internacio-

nal da Criação Publicitária, evento con-

solidado há 24 anos. Nem todas as

experiências e produtos lançados no

mercado publicitário, como a Revista

da Criação, do Meio&Mensagem, fo-

ram tão longevos. “Economicamente

não conseguimos viabilizá-la, apesar

de mantermos a publicação, mensal-

mente, entre 1995 e 2001”, diz Salles. 

O acompanhamento da evolução

dos meios, novos mercados e modelos

de negócios e a convergência das

mídias têm sido a tônica desses veícu-

los e empresários, que não se furtaram,

ao longo dos anos, a investir em inova-

ções, prêmios, eventos próprios, publi-

cações paralelas, anuários, programas

de TV, rádio, enfim, em tantas ativida-

des que fomentaram o desenvolvimen-

to da mídia especializada e do mercado

publicitário. Enquanto Propmark e M&M

construíram suas histórias no meio

impresso, e avançam em direção aos

rumos das plataformas digitais, um

concorrente mais jovem, com 10 anos

de vida, chegou ao mundo sob a égide

da digitalidade: Adnews. 

MMOOVVIIDDOO  PPEELLAA  NNOOTTÍÍCCIIAA

“Com o surgimento e afirmação da

Internet como mídia, a publicidade não

poderia mais andar separada da tecno-

logia”, lembra Paulo Rosa, editor da

revista. Website foi, então, a via selecio-

nada pelo Adnews, e a evolução para

um portal foi consequência natural,

gerada pela aceitação do novo modelo

que uniu tecnologia e interatividade.

“Hoje, nosso novo desafio é nos firmar-

mos também como mídia no mobile”,

enfatiza, esclarecendo que já têm apli-

cativos para todas as plataformas e que

estão presentes em várias redes

sociais. Líderes em acessos do trade

publicitário, segundo auditoria do IVC

(Instituto Verificador de Circulação), re-

solveram se aproximar das midias tradi-

cionais como TV, rádio e revista, bus-

cando atingir profundidade e desdo-

bramentos maiores que na Internet.

“Entramos na TV a cabo e na TV aberta,

criamos o Adnews em Revista, que é

distribuído gratuitamente e já está na

terceira edição”, diz Rosa.

Os três veículos, reconhecem a

importância dos novos modelos e pla-

taformas, não só pelos aspectos tecno-

lógicos e comerciais envolvidos, mas

porque acreditam que seu público-alvo

exige soluções de vanguarda, com for-

matos e mídias inovadoras . 

Enquanto Salles Gomes conta que

“em 1997, lançamos o primeiro site ex-

clusivo com o nosso conteúdo, e hoje

já estamos na sétima versão”, Tiago

Ferrentini, Diretor-Executivo do Prop-

mark, relembra o pioneirismo do jornal

ao fornecer conteúdo editorial, no

mesmo ano, para o site do UOL.

A crença na inexorabilidade do cami-

nho digital fez com que o M&M, em

2009, criasse a revista multiplataforma

ProXXIma, voltada para o marketing e a

comunicação digital e, neste ano, a re-

de social das agências de propaganda

no Facebook, em formato associado à

mídia out-of-home, com conteúdo edi-

torial e gerenciamento comercial. 

Com o mesmo propósito, o jornal

Propmark disponibilizará, até julho, sua

versão digitalizada para Ipad e, em

seguida, para tablets. Quanto às redes

sociais, já está no Facebook, atingindo

em apenas três meses, o mesmo

número de seguidores do concorrente

principal.

De fato, novidades não faltam aos

veículos do trade publicitário. Os já

conhecidos portais são reinventados e

atualizados constantemente, incorpo-

rando as mais recentes tendências; a

TV na Internet se modela à concepção

mais atual, do repórter-com-câmera-na-

mão; as TVs abertas e a cabo dedicam

espaços à comunicação, publicidade e

ao marketing; as principais redes so-

ciais também já foram devidamente

apropriadas pelos jornais e revistas do

meio; enfim, onde há uma porta para a

comunicação, a informação e a criativi-

dade, lá estão eles.

MARCELO GOMES

PAULO ROSA
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FUSÃO

FUSÃO SEM CONFUSÃO
QQuuaannddoo  aa  bbuussccaa  ddee  ppaarrcceeiirrooss  aauummeennttaa  aa  lloonnggeevviiddaaddee  ddoo  nneeggóócciioo

MMAARRCCOO  TTÚÚLLIIOO  PPRROOEENNÇÇAA

Núcleo TCM

QQuuee  bbeenneeffíícciiooss  aa  ffuussããoo  ppooddee  ttrraazzeerr  aaooss  eennvvoollvviiddooss??

EE  pprreejjuuíízzooss??

Benefício é aumentar o porte da agência de um modo

mais rápido. Muitas agências pensam em cortar despe-

sas e contar com um staff menor. Apesar de ser válido

pensar apenas nesses fatores, acredito que isso não é o

melhor caminho para uma fusão. O que motivou a

fusão foi quando perdemos um cliente para uma agên-

cia maior, por conta do alinhamento de um cliente,

Naquele momento entendemos que éramos vulnerá-

veis em razão de nossa estrutura e porte. A vantagem

tangível é que a agência se torna um prestador de ser-

viço melhor, mais eficiente e combativo. Agora, prejuí-

zo mesmo só se a fusão é equivocada.

QQuuaall  oo  ddiiffeerreenncciiaall  ddee  uumm  pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo  eemm

rreellaaççããoo  àà  ccoommpprraa  oouu  ppaarrcceerriiaa  eennttrree  aaggêênncciiaass??  

São coisas super distintas. A fusão não deixa pra trás a

história de cada uma das empresas envolvidas. É um

processo, pelo menos no nosso caso, que envolve valo-

res contábeis e não valores projetados. Na compra é um

pouco diferente, são levados em consideração os valo-

res contábeis, ganhos futuros, goodwill, contratos, es-

tratégias de crescimento, entre outros. Já a parceria é

um acordo operacional entre agências, como o que

mantemos com a F/Nazca para atender o braço regio-

nal do Carrefour, por exemplo. 

QQuuaaiiss  ooss  ppaassssooss  ee  ccuuiiddaaddooss  aa  sseerreemm  ttoommaaddooss  nnuumm

pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo??

Em primeiro lugar, ter uma auditoria isenta das empre-

sas que permita identificar o valor real de cada uma

A sabedoria popular já afirma que “a

união faz a força”, que “uma andori-

nha só não faz verão” e ainda que

“juntos, venceremos”, assim, não é

novidade que também na propaganda

a saída para manter a longevidade da

atividade ou aumentar a lucratividade

reduzindo custos esteja também na

fusão de negócios.

Se de um lado temos o intenso pro-

cesso de internacionalização das agên-

cias enquanto de outro o Brasil mostra

um acentuado crescimento econômico,

a manutenção do negócio para agên-

cias de menor ou médio porte pode ser

a fusão ou venda para grupos maiores.

Do fortalecimento da marca à sus-

tentabilidade econômica, os benefí-

cios de uma fusão são evidentes. 

Além da melhor economia de esca-

la, agregação de talentos ou melhor

resultado empresarial para os acionis-

tas, podemos destacar a racionaliza-

ção de custos e complementaridade

de serviços oferecidos aos clientes.

Entretanto, vale lembrar que cum-

prir as promessas do namoro depois

do casamento é condição indispensá-

vel para o sucesso da operação. 

Fazer um painel sobre a situação do

mercado brasileiro em relação a fusões

e aquisições considerando os primór-

dios de marcas famosas de agências,

demandaria muito mais do que uma

edição da CENP em Revista. 

Visando provocar uma reflexão sobre

o assunto, buscamos depoimentos de

alguns envolvidos, ora como agências,

no caso o diretor da NúcleoTCM, de So-

rocaba, Marco Túlio Proença e ainda o

consultor especializado em decisões es-

tratégicas Flávio Ferrari, dono da Unit 34.

Na categoria de consultores, não

poderiam faltar os gurus Francisco

Madia, presidente do Madiamundo-

marketing; Flávio Corrêa, o Faveco e o

jornalista Adonis Alonso que também

enveredou por esta seara.

O vice-presidente executivo da

Fenapro, Humberto Mendes, também

foi uma dos entrevistados.
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delas. Além disso, trabalhar com um pré-contrato dando

o tempo necessário de análise do negócio e sua nova

configuração. E o mais importante, é ter um projeto

claro e desapaixonado do que fica e do que vai embo-

ra. Também não dá pra ficar estacionado discutindo

monitor de computador. A ideia da fusão é muito maior

que valorar o inventário. 

CCoommoo  iiddeennttiiffiiccaarr  uumm  ppootteenncciiaall  ssóócciioo??

O sócio potencial é aquele que supre suas deficiências.

A agência X é mais criativa que a sua, a Y mais organiza-

da, a Z é forte no planejamento, encontrar essa integra-

ção é fundamental. O que não adianta é se juntar a

iguais. Aí, de certa forma, as empresas podem se anular. 

QQuuee  pprroobblleemmaass  ddeevveemm  sseerr  ssoolluucciioonnaaddooss  aanntteess  ddee

bbuussccaarr  uummaa  ffuussããoo??  

A empresa precisa estar com todas as contas em dia.

Balanço, inventário, contabilidade 100%. Isso é o funda-

mental antes de se optar por uma fusão.

EEmm  qquuee  mmoommeennttoo  uummaa  aaggêênncciiaa  ddeevvee  bbuussccaarr  uummaa

ffuussããoo  ccoomm  oouuttrraa??  

Quando você está preparado. Não existe momento

certo. Mas, certamente, não é quando as empresas

interessadas estão em crise. Imagine dois barcos afun-

dando, você convida os dois para sociedade e todos

afundam juntos. Agora, se os barcos possuem um

motor potente, eles se unem em um barco só, o desem-

penho é muito melhor. 

CCiittaarr  ccaassooss  ddee  ffuussõõeess  mmuuiittoo  bbeemm  ssuucceeddiiddaass  nnoo  BBrraassiill

oouu  EExxtteerriioorr  ee  ccaassooss  ddee  ddeessaassttrreess  nneessttee  aassssuunnttoo??

Existem dezenas de exemplos que a gente acompanha

como espectador. O máximo que sabemos é se elas con-

tinuam existindo ou não. É claro que as grandes fusões

têm tudo para dar certo como ocorreu com a Salles. 

Recentemente a Fabra e a Eugênio tentaram uma fusão

e não deu certo. Porém, há dois meses, acredito eu, a

M&C Saatchi e a Fabra Quinteiro anunciaram a fusão

brasileira formando a M&C Saatchi F&B.

AADDOONNIISS  AALLOONNSSOO

Jornalista

QQuuaaiiss  ffuussõõeess  jjáá  iinntteerrmmeeddiioouu??

Que me lembre, a compra da Calia pela Fischer, a fusão

da WG com a Eugênio, que virou Eugênio WG, compra-

da pela /DDB via DM9 e uma que foi cancelada na vés-

pera, da ag 407 com a Fabra Quinteiro.

QQuuee  bbeenneeffíícciiooss  aa  ffuussããoo  ppooddee  ttrraazzeerr  aaooss  eennvvoollvviiddooss??

ee  pprreejjuuíízzooss??

Em princípio só deveria trazer benefícios, como raciona-

lização de custos, complementação de estrutura etc.

Prejuízo quando as partes não se entendem no casa-

mento, só no namoro.

QQuuaall  oo  ddiiffeerreenncciiaall  ddee  uumm  pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo  eemm

rreellaaççããoo  àà  ccoommpprraa  oouu  ppaarrcceerriiaa  eennttrree  aaggêênncciiaass??

Hoje defendo primeiro uma parceria, sem troca de

ações. Depois de um tempo, se tudo se ajustar, troca,

compra ou venda de ações. A compra pura e simples de

uma delas acaba sempre gerando uma porta fechada.

QQuuaaiiss  ooss  ppaassssooss  ee  ccuuiiddaaddooss  aa  sseerreemm  ttoommaaddooss  nnuumm

pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo??

Antes de mais nada, a combinação de objetivos, com-

plementaridade de departamentos, não colisão de fun-

ções, análise de clientes colidentes.

CCoommoo  iiddeennttiiffiiccaarr  uumm  ppootteenncciiaall  ssóócciioo??

Se alguém procura um par, sempre se consegue encon-

trar. Basta definir o perfil e fazer uma análise de merca-

do e, claro, já partir de um conhecimento prévio das

empresas, dos anseios de cada um.

QQuuee  pprroobblleemmaass  ddeevveemm  sseerr  ssoolluucciioonnaaddooss  aanntteess  ddee

bbuussccaarr  uummaa  ffuussããoo??

A fusão sempre passará por uma auditoria financeira,

fiscal. Aí não pode ter problema. Outros que devem ser

evitados, discussão sobre nome futuro da empresa, divi-

são de comando, cargos em duplicidade.





FUSÃO

EEmm  qquuee  mmoommeennttoo  uummaa  aaggêênncciiaa  ddeevvee  bbuussccaarr  uummaa

ffuussããoo  ccoomm  oouuttrraa??

Sempre que quiser crescer. Não adianta pensar em

fusão só pelo lado do lucro financeiro. Aliás, uma socie-

dade desse tipo vai exigir, primeiro, renúncias. O lucro

vem depois com a consolidação do projeto.

PPooddeerriiaa  cciittaarr  ccaassooss  ddee  ffuussõõeess  bbeemm  ssuucceeddiiddaass  nnoo

BBrraassiill  oouu  eexxtteerriioorr  ee  ccaassooss  ddee  ddeessaassttrreess  nneessttee  aassssuunnttoo??

Acho que Fischer+Fala, Giovanni+Draft, Wieden+

Kennedy são bons exemplos de sucesso. Por coincidên-

cia, todas essas usaram o símbolo da soma. Desastres

eu procuro esquecer. Não lembro, a não ser o citado

acima entre ag 407 e a Fabra Quinteiro que morreu

antes de nascer.

OOuuttrraass  ccoonnssiiddeerraaççõõeess  ee  ccoommeennttáárriiooss

Procure sempre um especialista.

FFLLÁÁVVIIOO  FFEERRRRAARRII

Consultor Unit 34

QQuuee  bbeenneeffíícciiooss  aa  ffuussããoo  ppooddee  ttrraazzeerr  aaooss  eennvvoollvviiddooss??

EE  pprreejjuuíízzooss??

A decisão por um processo de fusão costuma ser moti-

vada pela perspectiva de sinergias potenciais. As mais

óbvias são a eliminação de estruturas duplicadas princi-

palmente no alto escalão (diretorias de departamentos)

e custos operacionais (pesquisa de mídia, infra-estrutu-

ra), complementaridade de competências (melhor qua-

lidade de serviços) e somatória das receitas. O risco resi-

de na perda de clientes pela descaracterização das

identidades originais das agências e no eventual cho-

que de culturas.

QQuuaall  oo  ddiiffeerreenncciiaall  ddee  uumm  pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo  eemm

rreellaaççããoo  àà  ccoommpprraa  oouu  ppaarrcceerriiaa  eennttrree  aaggêênncciiaass??  

São 3 processos bastante distintos, tanto do ponto de

vista financeiro quanto de posicionamento estratégico.

A compra mantém a identidade original da compradora

e agrega a carteira de clientes e, eventualmente, talen-

tos. É um investimento de risco para aquisição de share

e aumento de rentabilidade. A fusão cria uma nova iden-

tidade e objetiva aumento de rentabilidade pelo aprovei-

tamento de sinergias. A parceria é uma solução interme-

diária, mais simples e de menor risco, mas geralmente

com menor potencial de geração de resultados.

QQuuaaiiss  ooss  ppaassssooss  ee  ccuuiiddaaddooss  aa  sseerreemm  ttoommaaddooss  nnuumm

pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo??  

O primeiro aspecto a ser considerado é existência de

clientes significativos concorrentes, já que dificilmente a

nova agência poderá conviver com essa situação. O

segundo é a diferença de “culturas”. 

CCoommoo  iiddeennttiiffiiccaarr  uumm  ppootteenncciiaall  ssóócciioo??

O parceiro ideal para uma fusão é aquele que não tem

clientes concorrentes, tem cultura similar e competências

complementares.

Não menos importante é avaliar a possibilidade de con-

vivência entre os sócios que, de um modo geral, parti-

cipam da gestão das agências.

QQuuee  pprroobblleemmaass  ddeevveemm  sseerr  ssoolluucciioonnaaddooss  aanntteess  ddee

bbuussccaarr  uummaa  ffuussããoo??  

O ideal é que não existam conflitos significativos entre

os sócios e que a gestão financeira e de recursos huma-

nos estejam bem resolvidas.

EEmm  qquuee  mmoommeennttoo  uummaa  aaggêênncciiaa  ddeevvee  bbuussccaarr  uummaa

ffuussããoo  ccoomm  oouuttrraa??

Quando identificar que não tem os recursos necessá-

rios para dar o “salto quântico” para mudança de pata-

mar do volume de negócios.

OOuuttrraass  ccoonnssiiddeerraaççõõeess  ee  ccoommeennttáárriiooss

Todo negócio existe para atender às necessidades das

“partes interessadas” stakeholders e as decisões devem

ser avaliadas de acordo com essa premissa. Uma fusão só

faz sentido quando traz benefícios para pelo menos um

dos stakeholders sem prejuízo significativo para os

demais. A tentação de tomar decisões baseado única e

exclusivamente nos aspectos financeiros em benefício

dos sócios é sempre grande mas, embora possa trazer
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resultados positivos de curto prazo, tende a comprometer

a sustentabilidade do negócio. Processos de fusão costu-

mam ser desgastantes para as equipes envolvidas e, con-

siderando a natureza do trabalho das agências, isso pode

comprometer o atendimento aos clientes. O “custo” pode

ser alto e os riscos devem ser considerados (e minimiza-

dos), sob pena de sobrepujarem os benefícios.

FFRRAANNCCIISSCCOO  MMAADDIIAA

Diretor Presidente Madiamundomarketing

QQuuaaiiss  ffuussõõeess  ddee  aaggêênncciiaass  jjáá  iinntteerrmmeeddiioouu??

O Madiamundomarketing completou no ano passado

30 anos. Embora os serviços prestados ao mercado da

comunicação respondam por menos de 20% das nos-

sas receitas, é raro um negócio emblemático – por suas

características ou dimensão – acontecido nesse perío-

do que não tenha contado com nossos serviços de con-

sultoria. Não vou relacionar todos para não ser exausti-

vo, mas destacaria nossa intervenção em projetos como

o Grupo Newcomm, a W/GGK, a Loducca, a Agên-

ciaClick, Lew Lara, Expressão Brasileira de Propaganda,

F/Nazca, Neogama. Em processos de reengenharia

como a AlmapBBDO, com a associação na época à

agência do Marcelo Serpa, Alexandre Gama e José Luiz

Madeira. Em implantação de agências em São Paulo, já

bem sucedidas em outros mercados, como foi o caso

da Giovanni, e depois, uma rápida intervenção na NBS.

Mas, no conjunto dos trabalhos, colecionamos mais de

100 importantes intervenções no território da comunica-

ção. Ainda recentemente, e pouco antes da Gazeta

Mercantil fechar suas portas, fomos surpreendidos com

um artigo do Julio Ribeiro valorizando e nos dando um

crédito especial por uma rápida passagem que tivemos

no início da Talent. 

QQuuee  bbeenneeffíícciiooss  aa  ffuussããoo  ppooddee  ttrraazzeerr  aaooss  eennvvoollvviiddooss??

Não existe um caminho definido a priori pelas partes

envolvidas numa eventual soma. Pode ser uma compra,

uma fusão, uma joint-venture. O que diferencia os ser-

viços que prestamos é que ouvimos com muita atenção

e respeito o briefing que nos é passado, mas mergulha-

mos fundo no entendimento e compreensão das partes

envolvidas, nas características e DNAs, nos valores hu-

manos, nas competências, no estilo e personalidade, e

só então vamos recomendar dentre os diferentes for-

matos possíveis, qual o mais adequado. E aí entra toda

a retaguarda de nossa área de Inteligência de Mercado

que monitora tendências, ferramentas, performances,

desempenhos e expectativas 24 horas por dia e em

todo o mundo. Muitas vezes, o que parece ótimo para

as partes envolvidas em muito pouco tempo vai perder

sentido pelas mudanças já a caminho. O raciocínio bási-

co que sustenta e viabiliza qualquer modalidade de

soma é, 1+1 = a, no mínimo, 3.

QQuuaall  oo  ddiiffeerreenncciiaall  ddee  uumm  pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo  eemm

rreellaaççããoo  àà  ccoommpprraa  oouu  ppaarrcceerriiaa  eennttrree  aaggêênncciiaass??

Nesses 30 anos não me lembro de nenhum caso genuí-

no, verdadeiro, latu sensu, de fusão. Sempre existe uma

das partes que vai acabar prevalecendo – alguém sem-

pre tem que comandar – por mais próximos ou seme-

lhantes que sejam os tamanhos, equipes, capital, com-

petências. O que sempre recomendamos a todos os

nossos clientes é que, assim como na vida, nunca se

deve apressar e nem forçar nenhuma situação para que

o casamento sempre aconteça da forma mais natural

possível, o mesmo espírito deve prevalecer nesses pro-

cessos. Assim, as partes precisam se conhecer pra valer

–tanto a estrutura formal como o capital humano -, e só

formalizarem a união depois de razoável convivência e

nenhuma dúvida maior.

QQuuee  pprroobblleemmaass  ddeevveemm  sseerr  ssoolluucciioonnaaddooss  aanntteess  ddee

bbuussccaarr  uummaa  ffuussããoo??

Unidade e convergência de pensamento, compreensão

e afinidade nas definições de Phocus e Positioning, e

concordância plena nas questões essenciais que se

pressupõe para um casamento potencialmente feliz, de

forma especial em termos de comportamento ético,

profissional e empresarial. É fundamental a harmonia e

o equilíbrio em busca da permanente sustentabilidade.

Uma mesma base de conceitos e crenças.
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EEmm  qquuee  mmoommeennttoo  uummaa  aaggêênncciiaa  ddeevvee  bbuussccaarr  uummaa

ffuussããoo  ccoomm  oouuttrraa??

No exato momento em que conclui ter esgotado todas as

suas possibilidades e potencial, trabalhado à exaustão seu

capital de relacionamento, e esteja convencida de que a

outra parte possui todas as complementaridades que pre-

cisa e faltam para continuar crescendo. Muito especial-

mente para quem acredita que a única manifestação con-

sistente e verdadeira de vitalidade seja o crescimento.

PPooddeerriiaa  cciittaarr  ccaassooss  ddee  ffuussõõeess  mmuuiittoo  bbeemm  ssuucceeddiiddaass

nnoo  BBrraassiill  oouu  nnoo  EExxtteerriioorr  ee  ccaassooss  ddee  ddeessaassttrree  nneessttee

aassssuunnttoo??

No Brasil o exemplo emblemático de uma sucessão de

negócios pessimamente sucedidos é o de uma das uni-

dades do grupo Omnicom. Enquanto as outras duas

unidades crescem e prosperam, a terceira unidade per-

deu algumas dezenas de milhões de dólares em nosso

país e permanece convivendo com terríveis interroga-

ções em seu futuro. Nos últimos anos a WPP também

andou fazendo negócios por aqui que não só não

alcançaram o resultado esperado como se traduziram

em prejuízos e perdas significativas de dinheiro, tempo

e energia. Se extrapolarmos o território da comunica-

ção, talvez o negócio mais emblemático das últimas

décadas tenha sido a malograda fusão/aquisição Mer-

cedes X Chrysler. Depois de quase uma década de terrí-

veis prejuízos o negócio foi desfeito, a Mercedes per-

deu participação de mercado para seus principais con-

correntes, e a soma das duas empresas, ao invés do

1+1=3, foi 1+1= -0.9. Semelhante ao que aconteceu no

mercado publicitário brasileiro, quando a Lintas com-

prou a MPM, se juntaram, e a empresa resultante reve-

lou-se significativamente menor que a soma das duas.

Quanto aos bem sucedidos nos orgulhamos de ter par-

ticipado de quase todos eles, muito especialmente

agências como AlmapBBDO, Grupo Newcomm, e

Neogama, apenas para citar 3. 

FFLLÁÁVVIIOO  ((FFAAVVEECCOO))  CCOORRRRÊÊAA

Ex-membro do Board Mundial da Ogilvy, é presidente

da Brand Motion Consultoria de Estratégia Empresarial,

Marketing, Comunicação, Fusões e Aquisições

Na minha carreira profissional participei de muitas ope-

rações de fusões e aquisições no mundo inteiro, como

executivo da Ogilvy Worldwide.

Como consultor independente, só nos últimos anos

participei da associação da Lew Lara com a TBWA, da

Ponto de Criação com o Grupo Omnicom, da Cubo com

o grupo Interpublic e da Publicis com a Talent, que con-

tratou a Brand Motion para identificação dos grupos de

comunicação a fim de estabelecer o processo de nego-

ciação.

Além disso, participei de alguns start ups, como no caso

da Brain4ideas, uma nova agência digital.

Em todos os processos de M&A nos quais atuei, seja

com mandato do vendedor ou do comprador, os resul-

tados foram muito positivos. 

Nos casos de associação, seja por transferência de con-

trole ou de parte minoritária das ações ou quotas, tam-

bém os resultados atingiram seus objetivos, e as agên-

cias com as quais lidei e que completaram um negócio

dessa natureza hoje estão visivelmente melhores do

que antes. 

As locais porque se beneficiaram com a troca de expe-

riências e de ideias em nível planetário, e com a abertu-

ra de portas para a conquista de importantes marcas

atendidas em outros países.

Os grupos multinacionais, porque fortaleceram sua pre-

sença num dos mercados mais importantes do mundo,

nas mais variadas disciplinas.

Em Fusões e Aquisições, o mais importante é estabele-

cer claramente o objetivo que se pretende e buscar o

parceiro cuja entrada no quadro societário, de uma

forma ou outra, signifique uma equação 2+2 igual a 5,

pelo menos...

É evidente que esta fase de planejamento exige tempo

e muito cuidado. Mesmo porque o que se coloca na

mesa não são apenas números, mas – e principalmen-

te – a adequação filosófica entre as partes e a química

pessoal. Afinal, nosso negócio é basicamente um negó-

cio de gente, de pessoas, de cujo talento e dedicação

depende o êxito do empreendimento.

A busca do parceiro ideal tem que levar em considera-

ção todos estes fatores, sob pena de pôr-se em risco a

empreitada. Há que se desenhar cenários alternativos,



baseados no conhecimento que o consultor tem do

mercado local e global, e de seus agentes, deixando de

lado a emoção e as vaidades. O trabalho do consultor é

quase sempre semelhante ao de um psicólogo, antes

do papel de negociador, conciliando os interesses das

partes – pessoais e empresariais – para que se possa

encaminhar um boa negociação que dure para sempre.

O principal problema a ser superado é o do gerencia-

mento das expectativas, complicado, difícil, mas absolu-

tamente fundamental.

É quase impossível precisar o momento em que uma

empresa deve buscar uma fusão ou uma venda parcial

ou total de seus ativos. Cada caso é um caso, e tem que

ser tratado desta maneira. Mas as empresas, quaisquer

empresas de qualquer setor, vivem em ciclos. O gestor

do negócio tem que ser suficientemente aberto e inte-

ligente para detectar quando a sua empresa está preci-

sando ingressar num novo ciclo, sob pena de não con-

seguir mais se desenvolver. E a empresa que não se

desenvolve, que não cresce, termina desaparecendo.

Exemplos bem sucedidos são muitos, a começar pelos que

citei acima. Mas também vale lembrar a recente fusão

entre a W/Brasil e a McCann Ericsson que injetou novo per-

fil criativo a uma das mais tradicionais agências do país. Ou,

antes, a entrada da Ogilvy na Standard Propaganda, episó-

dio no qual tomei parte ativa, e a criação da AlmapBBDO e

da DM9DDB: três brilhantes casos de sucesso. Mas vale

lembrar também o mais emblemático caso de fracasso, o

da compra da MPM pela Lintas, que terminou em desastre.

Olhando pela perspectiva histórica, só me resta imaginar

que este lamentável episódio aconteceu porque não

foram tomados os necessários cuidados prévios e se foi

com muita sede ao pote, fazendo com que aquilo que

parecia espetacular naufragasse no day after.

Uma fusão, associação ou compra parcial ou total não é

a panaceia do mundo. Mas pode, sim, ser um excelen-

te negócio, desde que tomadas as devidas precauções

e que as expectativas sejam antes convenientemente

gerenciadas. Afinal, o negócio de comunicação não é

diferente dos outros, que se consolidam e se globali-

zam com uma velocidade cada vez maior.

HHUUMMBBEERRTTOO  MMEENNDDEESS

Vice Presidente Executivo da Fenapro

QQuuee  bbeenneeffíícciiooss  aa  ffuussããoo  ppooddee  ttrraazzeerr  aaooss  eennvvoollvviiddooss??

EE  pprreejjuuíízzooss??  

O maior benefício no meu entender deve ser a agrega-

ção de conhecimentos técnicos e pecuniários entre as

partes. Isso vai evitar prejuízos.

QQuuaall  oo  ddiiffeerreenncciiaall  ddee  uumm  pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo  eemm

rreellaaççããoo  àà  ccoommpprraa  oouu  ppaarrcceerriiaa  eennttrree  aaggêênncciiaass??  

Compra é compra e quando isso acontece a tendência

é sempre o mais forte matar o mais fraco e se tem

alguém que sai perdendo com isso são aqueles profis-

sionais que trabalhavam para o que foi comprado. Já

vimos o caso de duas empresas que tinham 700 e 350

funcionários respectivamente. A compra acabou geran-

do um desemprego de mais de 270 pessoas, que tive-

ram muita dificuldade para se recolocar no mercado, ou

seja aumentaram a legião de desempregados.

QQuuaaiiss  ooss  ppaassssooss  ee  ccuuiiddaaddooss  aa  sseerreemm  ttoommaaddooss  nnuumm

pprroocceessssoo  ddee  ffuussããoo??  

É preciso somar que vantagens e benefício cada empresa

vai tirar disso e mais ainda, é preciso levar em considera-

ção que vantagens e benefícios ficarão para a atividade

CCoommoo  iiddeennttiiffiiccaarr  uumm  ppootteenncciiaall  ssóócciioo??  

É fundamental conhecer profundamente a real situação

do futuro sócio, porque nem sempre dá certo. Tem

casos de sociedade que mostram que está certo aquele

que diz que sociedade é bom em número ímpar, sendo

que três é muito. Digo isso por experiência própria. 

EEmm  qquuee  mmoommeennttoo  uummaa  aaggêênncciiaa  ddeevvee  bbuussccaarr  uummaa

ffuussããoo  ccoomm  oouuttrraa??  

Acho que ideal é fazê-lo naquele momento que duas

empresas têm possibilidade de crescer em todos os

aspectos, mas que individualmente não conseguirá

alçar um vôo mais alto.
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Se o primeiro pensamento sobre o

Nordeste era de que a região renderia

férias maravilhosas, hoje os empresá-

rios já o reconhecem como excelente

destino para investimentos e negócios

ao longo de todo o ano.

Transformado num verdadeiro can-

teiro de obras públicas os estados que

compõem a região (Alagoas, Bahia,

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambu-

co, Rio Grande do Norte e Sergipe)

tiveram seu mercado de consumo tam-

bém potencializado pelos investimen-

tos sociais com programas que aumen-

taram a renda da população.

E a iniciativa privada se viu estimula-

da a intensificar os investimentos em

distribuição e produção.

Segundo estudo da Nielsen, a velo-

cidade de consumo no Nordeste foi

cinco vezes maior do que a média

nacional, indicando uma particularida-

de do nordestino: a busca pelo preço e

por promoção, além da grande força

de venda porta-a-porta.

Se lá 64% do consumo vem de con-

sumidores de baixa renda, com famí-

lias maiores, muitas crianças e donas

de casa mais jovens, no restante do

Brasil apenas 36% do total do consumo

vem deste segmento. 

O estudo também apontou que o

peso da cesta básica no Brasil é maior

no Nordeste do que no restante do

país. O consumo de 130 categorias de

produtos cresceu 40% no Nordeste

enquanto no Brasil a média de cresci-

mento foi de 26%. As categorias mais

fortes são bebidas alcoólicas, mercea-

ria doce, higiene e beleza, água mine-

ral, iogurtes e refrigerantes. Enquanto

o uísque é a 37ª categoria em valor no

país, no Nordeste é a 15ª. 

Enquanto o crescimento médio de

algumas categorias de produtos de

consumo é de apenas um dígito, o

incremento de marcas de água regio-

nal é da ordem 87%; de 68% para café

em pó, 63% para aguardente e 57%

para biscoitos nordestinos.

Segundo o presidente da Nielsen,

Eduardo Ragasol, as marcas regionais

souberam trabalhar melhor a região,

estabeleceram preços e embalagens

adequadas, e 57% delas são predomi-

nantes na classe C.

PPAARRAA  IINNGGLLÊÊSS  VVEERR

O crescimento virtuoso da região,

registrado também pelo Projeto Inter-

Meios, de que o Nordeste abocanhou

12,3% dos R$ 16,5 bilhões da verba

publicitária investida na mídia televi-

são, não passou despercebido e levou

para Salvador um dos mais importan-

tes eventos do mercado publicitário,

promovido pela ABAP, o “Nordeste, A

Bola Vez”.

A saga do crescimento da região

Nordeste também ganhou páginas in-

ternacionais no último mês. A revista

inglesa The Economist abordou o as-

sunto dizendo que “A região mais po-

bre do país está diminuindo a distância

com o próspero Sul”.

Para dar ainda mais relevância à

situação atual, o texto faz referência ao

ano de 1983 quando a seca castigava o

Nordeste e a população apela para ali-

mentação com calangos e ratos. 

Segundo a The Economist, o Nordes-

te tem se tornado uma região de desta-

que no País. Com taxa média 4,2% de

crescimento do PIB na década passada,

enquanto o país cresceu 3,6%.

O Bolsa Família, programa do

Governo Federal, teria sido importante

mas outras políticas públicas contribuí-

ram para o aumento do poder aquisiti-

vo da região, além de facilidades tribu-

tárias para instalação de indústrias e

empresas. É o caso da Kraft Foods, que

abriu sua primeira fábrica no Nordeste,

e do Pão de Açúcar, que está amplian-

do sua rede, conforme matéria na

revista.

A construção da rodovia Transnor-

destina, ligando Recife/Porto de Suape

a Eliseu Martins (PI), com um braço até

Fortaleza/Porto de Pecém, é citada co-

mo investimento que tende a puxar

também o desenvolvimento da região

NORDESTE, O NOVO 
DESTINO DOS NEGÓCIOS

NORDESTE

IInnvveessttiimmeennttooss  ppúúbblliiccooss  ee  pprrooggrraammaass  ssoocciiaaiiss  aappoorrttaamm  nnaa  rreeggiiããoo
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Embora a matéria enfatize a pujan-

ça vivida pela região também põe o

dedo numa ferida que atinge todo o

país: a educação. Segundo a The

Economist, “as grandes empresas es-

tão treinando os trabalhadores mas o

Nordeste ainda gasta menos em esco-

las que a média nacional, e possui pro-

fessores mais fracos e desinformados.

Para que a próxima geração obtenha

benefício do que está sendo cons-

truindo agora, as escolas precisam de

um upgrade também”, diz a matéria.

OOBBSSEERRVVAADDOORR  BBRRAASSIILL  22001111

A 6.ª edição da pesquisa Observa-

dor Brasil 2011, uma radiografia do

mercado de consumo executada pelo

instituto Ipsos Public Affairs, a pedido

da Cetelem BGN, do grupo financeiro

francês BNP Paribas, aponta que 31

milhões de brasileiros subiram de clas-

se social em 2010 fazendo com que o

formato de distribuição de renda dei-

xasse de ser uma pirâmide e se tornas-

se um losango, figura geométrica que

se aproxima de uma distribuição socio-

econômica mais equilibrada entre os

estratos sociais e frequente em países

desenvolvidos.

A mudança de formato da distribui-

ção das classes socioeconômicas entre

2005 e 2010 ocorreu em razão do

ganho de renda que levou a uma gran-

de mobilidade social. Só no ano passa-

do quase 31 milhões de brasileiros

ascenderam socialmente. Desse total,

cerca de 19 milhões saíram das classes

D/E e engrossaram a classe média, a

classe C. E perto de 12 milhões de pes-

soas pularam da classe C para as clas-

ses de maior poder aquisitivo A/B.

Outro resultado relevante da pes-

quisa é que em 2010 houve ganho de

renda disponível para os brasileiros de

todas as classes sociais e especialmen-

te para os estratos mais pobres. A

renda disponível é aquela que sobra

no orçamento das famílias depois de

pagas todas as despesas e é basica-

mente sinônimo de consumo para as

classes sociais de menor renda. 

No ano passado, sobraram, em

média, R$ 368 por mês no orçamento

das famílias, cifra 60% maior que no

ano anterior. Mas foram as classes D/E

que registraram os maiores ganhos de

renda disponível no período. “Em 2010,

a renda disponível dos mais pobres

superou R$ 100”, observa Miltonleise

Carreiro Filho, vice-presidente da Cete-

lem BGN. 

No ano passado, a renda disponível

desse estrato social atingiu R$ 104,

com crescimento de 70% ante 2009.

Nas contas de Carreiro Filho, a maior

renda disponível entre as camadas

mais pobres equivale a um total de

recursos de cerca de R$ 1,4 bilhão livre

para o consumo. Em 2009, a renda dis-

ponível da classe C era de R$ 204 e

subiu para R$ 243 no ano passado,

com acréscimo de 19%.

Entre os 13 países pesquisados, o

Brasil foi o mais bem avaliado em 2010,

observando sua população. De zero a

dez, o País obteve nota 6,8 e ficou um

ponto à frente da Alemanha.

AA  BBOOLLAA  DDAA  VVEEZZ

Reconhecendo como atrativos os

indicadores do ponto de vista demo-

gráfico e econômico, a ABAP escolheu

o Nordeste para realização do congres-

so “A bola da vez” no mês de abril e

levou para Salvador mais de uma cen-

tena de anunciantes, publicitários e

renomados especialistas para refletir

sobre o potencial da região e a valori-

zação da linguagem regional no de-

senvolvimento da indústria de comuni-

cação no Brasil.

Para Luiz Lara, presidente da ABAP,

POPULAÇÃO BRASILEIRA* - CLASSE C CLASSE D/E

53%

População brasileira em 2010 
191,7 milhões de pessoas

2010

2009

2005

2010

2009

2005

49%

34%

25%

35%

51%
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se a comunicação é uma das forças

que faz girar a roda da economia,” é

legítimo que as agências de propagan-

da, os anunciantes e veículos estejam

interessados em se comunicar com

esta nova sociedade consumidora

emergente”.

“O Nordeste virou vedete do Brasil,

com destaque para os estados de

Bahia, Ceará e Pernambuco, que con-

centram as principais agências, indús-

trias, empresas de serviço e do merca-

do imobiliário”, afirma, lembrando que

nos últimos dez anos, o País cresceu

economicamente 32%, enquanto a

região atingiu a marca dos 37%. O

Nordeste foi responsável por 25,7% da

arrecadação do país no período. E o

mercado de consumo dessa região

também cresceu com a incorporação

de milhões de famílias beneficiadas

por meio de programas sociais.

A cerimônia de abertura do evento

teve como anfitriões Luiz Lara, presi-

dente da ABAP; de Renato Tourinho,

presidente da ABAP-BA e do governa-

dor Jacques Wagner e contou com as

presenças de diversas autoridades do

setor como o presidente da ABAP Nor-

deste, Queiroz Filho; o secretário de

Comunicação da Bahia, Robinson

Almeida; o presidente do Conselho

Nacional da ABAP, Dalton Pastore; pre-

sidente do CENP, Caio Barsotti; presi-

dente da TV Aratu, Nei Bandeira; presi-

dente da Central de Outdoor, Luiz

Roberto Valente; o diretor geral da Abril

Mídia, Rogério Gabriel Monteiro; Yuri

Leite, diretor da Globo Nordeste; o dire-

tor de Marketing Institucional da

Braskem, Amauri Bekman; diretor do

SBT Nordeste, Chagas Vieira e o supe-

rintendente do Banco do Nordeste/

Bahia, Nilo Meira.

Enquanto Lara defendeu a liberda-

de da criação publicitária, a descentra-

lização dos mercados e o fortalecimen-

to dos mercados regionais que ajuda-

rão a construir uma nova história do

mercado publicitário, o governador

Jacques Wagner destacou o programa

Bolsa Família que injeta líquido na eco-

nomia do estado, mais de R$ 2 bilhões

por ano.

De acordo com o governador, a exe-

cução orçamentária do estado fechou

2010 com R$ 24 bilhões. Wagner citou

ainda, novos investimentos no Nor-

deste, como ampliação da fábrica da

Nestlé, implantação da fábrica da

Pepsi, investimento de R$ 200 milhões

da Sadia na construção de uma fábrica

e uma central de distribuição em

Pernambuco, investimento da ordem

de R$ 500 milhões da Perdigão no

maior polo industrial para processa-

mento de carne e leite na região, den-

tre outras obras nos setores de teleco-

municações, transportes, mercado

imobiliário, indústria petroquímica e de

infraestrutura.

CCOONNSSUUMMIIDDOORREESS  PPRRIIVVIILLEEGGIIAADDOOSS

Abrindo a sequência de palestras

Francisco Garcia, gerente de marketing

Centro/Sul da Nestlé abordou o tema

da logística de distribuição no Nor-

deste do alto de sua representativida-

de no assunto já que o escritório regio-

nal de marketing está em Pernambuco

e a única fábrica do mundo que pro-

duz vários produtos da marca está na

Bahia. “A Nestlé é a única marca que

consegue estar através de seus produ-

tos em todas as residências brasileiras”

afirmou, dizendo que o rigor na regio-

nalização da comunicação e da distri-

buição é tão grande que há até um

supermercado/barco que visita comu-

nidades carentes nos entornos da Ilha

de Marajó em Belém levando alimen-

tos e nutricionistas. Ou do leite em pó

Ideal, exclusivo para a região Nordeste. 

MMAAÍÍLLSSOONN,,  UUMM  CCIIDDAADDÃÃOO  NNOORRDDEESSTTIINNOO

Nascido na cidade paraibana de

Cruz do Espírito Santo, a 25 quilôme-

tros de João Pessoa, o ex-ministro

Maílson da Nóbrega estava bem à von-

tade para dizer que o Nordeste vive o

melhor momento no período recente

da história do Brasil.

Segundo Nóbrega, o cenário inter-

nacional desfavorável, mesmo depois

da superação do quase colapso do sis-

tema financeiro, não preocupa o Brasil

por conta da solidez da economia

nacional. Maílson chegou a brincar

com o fato de o País ser hoje credor

externo. “O mundo deve mais ao Brasil

do que o Brasil ao mundo”, afirmou.

O país hoje possui selo de qualida-

de para a gestão macroeconômica. “É

como um edifício que foi construído

por todos os governos nos últimos 26

anos de democracia”, comemorou o

consultor e sócio da empresa Tendên-

cias Consultoria Integrada, que exer-

ceu longa carreira no Banco do Brasil e

no setor público federal.

Para João Ciaco, diretor de publicida-

de e de marketing de relacionamento

da Fiat, empresa que detém 26, 8% do

market share do mercado nordestino e

é líder há 15 anos computando a

venda de 122 mil carros por ano, o Nor-

deste é especial. O executivo também

anunciou a construção de uma fábrica

em Pernambuco e que vai consumir R$

3 bilhões até ficar pronta em 2014. 

“A fábrica no Porto de Suape terá

capacidade de produzir 200 mil carros

por ano. A Fiat vende mais no Nordes-

te do que as montadoras francesas,

japonesas e coreanas juntas”, apontou.

NORDESTE



CENP EM REVISTA - JUNHO / 2011 43

CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE  CCOOMM  DDEENNDDÊÊ

Celeiro de talentos da propaganda

brasileira, a Bahia é pródiga em inserir

seus filhos no mercado da comunica-

ção, contando com centenas de em-

presas que desenvolvem trabalhos de

primeira qualidade. As 18 agências

associadas da ABAP-BA, por exemplo,

possuem estruturas capazes de aten-

der qualquer cliente, em qualquer

lugar do mundo. Muitas com escritó-

rios em outros Estados e países.

Baiano radicado em São Paulo, An-

dré Torreta, sócio presidente da agên-

cia Ponte Estratégia também se apre-

sentou no evento pintando um pano-

rama de consumo da classe C nordes-

tina. Torreta chamou a atenção dos

anunciantes para o fato do Nordeste

deixar a lanterninha da pobreza em

todo o hemisfério sul e se tornar a bola

da vez no consumo. 

“Deixaram-nos esquecidos por 500

anos e por causa disso criamos nossa

própria cultura. Temos prédios e hotéis

de luxo, o maior parque tecnológico

do Brasil, a maior plantação de frutas

do mundo, um restaurante japonês

que serve queijo coalho com melaço,

somos os responsáveis por 13% da

fabricação de artigos de moda do país

e o concorrente direto do McDonalds é

o acarajé”, desafiou Torreta.

Para o CENP é sempre honroso e distintivo

participar de encontros que reúnam líderes

de elevado nível de responsabilidade e compromisso

com o desenvolvimento do negócio da publicidade do

Brasil, característica esta sempre presente nas atividades

promovidas pela ABAP, atualmente muito bem liderada

pelo amigo Luiz Lara, a quem saúdo, estendendo esta

saudação a todos os demais dirigentes da ABAP, e espe-

cialmente aos capítulos do Nordeste pela realização

deste importante evento. Parabéns!

É oportuno destacar que, o “Nordeste, A Bola da

Vez”, reúne dirigentes e profissionais de todo o trade:

Agências, Anunciantes e Veículos de comunicação, o

que por si, já é garantia de que conhecimentos e expe-

riências relevantes serão apresentados e debatidos, com

o propósito de conhecer, entender e fixar estratégias

gerais de atuação neste novo mercado representado

pelo Nordeste brasileiro. É a penúltima fronteira interna

conquistada pelo desenvolvimento. Penúltima porque

sempre esperamos, no país das diversidades e multipli-

cidades em que vivemos, que o engenho e arte do

homem brasileiro inove e mostre novos caminhos.

Novas fronteiras.

Nunca é demais lembrar, até em nome dos que pen-

saram e trabalharam ao longo da história pelo desenvol-

vimento do Nordeste, que hoje, quando líderes de

comunicação discutem esta nova realidade, estamos de

fato entrando no sonho de Celso Furtado, que nos anos

50 do século passado, imaginou uma ação integrada e

permanente para a valorização do Nordeste, desde sem-

pre um exportador de cultura, mas também, infelizmen-

te pelo drama da natureza, um exportador de gente que

são, em todas as hipóteses, o melhor que existe na

natureza.

A boa propaganda advém de muita transpiração, mas

também de inspiração. 

E foi um dos tantos destacados nordestinos na cultu-

ra, Luiz Câmara Cascudo, que, considerado o maior fol-

clorista brasileiro e conhecedor das qualidades do seu

povo espalhado pelos rincões de nosso país, criou a

frase: “O melhor produto do Brasil é o Brasileiro”. Foi

esta formulação que inspirou e deu concretude ao con-

ceito de comunicação da memorável campanha de ele-

vação da autoestima do brasileiro,  criada pela Lew,Lara

para a ABA: O melhor do Brasil, é o brasileiro!

Hoje, passados alguns anos, seu bordão, “Eu sou bra-

sileiro, e não desisto nunca!” continua a ecoar em mani-

festações das pessoas e personalidades. 

A qualidade deste seminário, pelos nomes dos pales-

trantes, honra sobremaneira os que imaginaram o futu-

ro com o Nordeste desenvolvido.

Temos, nós da comunicação, um desafio pela frente,

imenso compromisso com a técnica e a ética, que é o

de valorizar o mercado do Nordeste, não apenas como

novo centro de consumo, mas, efetivamente, como

uma parte da engrenagem de tecnologia e produção de

nosso país. Uma região onde se cria e consome.

Devemos ser o instrumento de aproximação de pes-

soas, de indicação de virtudes e de exibição da realida-

de que se apresenta extraordinariamente promissora.

Começamos bem. 

Estamos unidos – anunciantes, agências e veículos –

no compromisso de saber o Nordeste para aprimorar a

comunicação publicitária, elevando-a de fato a ser o ins-

trumento imprescindível de aproximação de quem pro-

duz, comercializa e consume produtos, e de quem cria

e utiliza serviços, com respeito estrito às boas normas

que devem guiar as relações comerciais nas sociedades

de pessoas que, possuindo elevado grau de

cidadania, são livres para escolher e viver.

DDiissccuurrssoo  ddoo  pprreessiiddeennttee  ddoo  CCEENNPP,,  CCaaiioo  BBaarrssoottttii,,  nnoo  eevveennttoo
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RÁDIO

Em tempos de marcas assumindo

frequências de rádio para se aproximar

ainda mais de seus consumidores e de

movimentos sugerindo o padre brasi-

leiro Landell de Moura como o real

inventor do rádio, aconteceu em São

Paulo, no mês de maio, o Brasil Rádio

Show e AES Brasil Expo reunindo mais

de seis mil pessoas para conhecer os

principais fornecedores de equipa-

mentos e tecnologia para radiodifusão

e refletir sobre as tendências do setor.

Vítima de profecias apocalípticas, o

rádio não morreu com a chegada da

TV e é hoje um dos veículos que tira

melhor proveito da relação com a inter-

net. Com 9.500 emissoras espalhadas

pelo Brasil, incluindo as grandes redes

o rádio está presente em 100% dos

lares brasileiros mas abocanha apenas

10% das verbas publicitárias. 

Do rádio digital ao futuro do AM,

novas plataformas e regulamentação,

os empresários, representantes do

governo, radialistas, engenheiros e téc-

nicos de áudio, estudantes e profissio-

nais de comunicação analisaram diver-

sos temas e chegaram à conclusão

unânime de que o rádio está mais vivo

do que nunca.

Se no passado o rádio era limitado

ao que estava disponível nas frequên-

cias AM e FM hoje a tecnologia abre

possibilidades para ouvi-lo em diferen-

tes plataformas como Internet, players

de MP3, celulares, satélite e rádio digi-

tal. Estima-se que 33 milhões de ameri-

canos sintonizem uma estação de

rádio pela Internet semanalmente,

chegando a 54 milhões se tomar por

base a audiência mensal, segundo

estudo da Arbitron e Edson Media

Research realizado em 2008 nos

Estados Unidos. 

NNOOVVOOSS  FFOORRMMAATTOOSS

O produtor Tula Minnasian propôs

um novo formato para os spots de

rádio dizendo que só no Brasil eles

têm 30 segundos. “Em todos os luga-

res do mundo os spots tem o tempo

que devem ter, de acordo com o seu

roteiro e com, o principal motivo da

existência do rádio, o poder da imagi-

nação. Ou seja, para entreter num veí-

culo que atinge a imaginação das pes-

soas é preciso sensibilidade e isso não

tem tempo, tem feeling”.

Com mais de 30 anos de carreira na

produção de peças publicitárias para o

rádio e hoje proprietário da produtora

Play It Again, Tula Minnasian reclama

que o mercado publicitário criou um

“gesso” para si mesmo ao definir o

tempo de 30 segundos já que os ou-

tros meios se adaptaram às inovações.

“Os jornais se deixam embalar em

sobrecapas, TV faz merchandising, a

mídia exterior se aprimora”. E o rádio?

A proposta dele é mudar o jeito de se

produzir para o rádio, com roteiros

mais inteligentes, feitos sob medida

para essa geração que lida com a infor-

mação através da imagem. “É preciso

mais imaginação e menos business

para que a secundagem seja compatí-

vel com os objetivos de comunicação

do cliente”, afirmou.

OO  MMEERRCCAADDOO  AAPPRROOVVEEIITTAA  OO  MMEELLHHOORR

DDOO  RRÁÁDDIIOO??

Com a moderação do editor da

Adnews, Paulo Rosa, a relação entre o

rádio e a propaganda foi o tema do

painel que reuniu jovens referências

nas agências de publicidade, como

Ariane Denardi, planejadora de mídia

da Salles Chemistri, Moacyr Neto, dire-

tor de criação da DM9, bem como o

redator da Talent, Pedro Buzzo.

Ariane afirmou que o rádio sabe

aproveitar as multiplataformas e desta-

cou a penetração do meio com o públi-

co alvo. “O rádio representa estratégia

de mídia fundamental da Talent. Eu

vejo a chamada reinvenção do rádio na

customização, em que a influência

deste meio tradicional se apropria da

credibilidade que a marca traz”. Para

ela, as emissoras devem utilizar todas

as plataformas para envolver o consu-

midor. “O rádio precisa ter um pensa-

mento 360º para estar ainda mais

perto, e utilizar a inteligência regional

como matriz da publicidade”, explica.

AUMENTE O VOLUME
EEvveennttoo  mmoossttrraa  ppuujjaannççaa  ddoo  rrááddiioo  mmeessmmoo  eemm  tteemmppooss  ddee  iinntteerrnneett

VVOOCCÊÊ  SSAABBIIAA??VVOOCCÊÊ  SSAABBIIAA??

• Que a prática de batizar emisso-

ras de rádio com nome de empre-

sas e produtos não é nova? Antes

mesmo da Oi FM (94,1 FM), Sul

América Trânsito FM (92,1 FM) e

Mitsubishi FM (92,5 FM), houve a

rádio Philips. Em 1930!
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TECNOLOGIA

EEnnqquuaannttoo  aa  gguueerrrraa  ddooss  ffaabbrriiccaanntteess  ddee  ttaabblleettss  aabbrree  ffrreenntteess

ddee  bbaattaallhhaa  eemm  ttooddoo  oo  mmuunnddoo,,  tteennddoo  oo  iiPPaadd,,  ddaa  AAppppllee,,  ccoommoo

pprriinncciippaall  ccoonnccoorrrreennttee,,  aa  iinntteeggrraaççããoo  ddaa  ppuubblliicciiddaaddee  ccoomm  aass

ppllaattaaffoorrmmaass  ddiiggiittaaiiss  ddeelliinneeiiaa  uumm  cceennáárriioo  oottiimmiissttaa  ppaarraa  oo  

mmeerrccaaddoo  ddaa  ccoommuunniiccaaççããoo  gglloobbaall  nnooss  pprróóxxiimmooss  aannooss

As novas tecnologias digitais, como tablets, smartfhones,

games e outros gadgets, capazes de trazer ainda mais

mobilidade e interatividade aos usuários, dividem as prefe-

rências dos consumidores. Mas, entre os publicitários e exe-

cutivos de jornais e revistas, os meios digitais trazem uma

certeza em comum: a de que o bolo do faturamento publi-

citário vai crescer no Brasil e lá fora, e os tablets serão os

principais responsáveis por esse incremento. Os números

justificam esse otimismo: cerca de 60 milhões de tablets

serão comercializados no mundo até o final de 2011, estima

a indústria mundial de fabricantes de softwares. 

“A expectativa é a de que os novos meios tragam mais

dinheiro. Acredito no modelo pago de conteúdo, pois a

publicidade não será suficiente para sustentar as platafor-

mas digitais”, diz Silvio Genesini, Diretor-Presidente do

Grupo Estado. Quanto à essa questão, parece unanimidade

no mercado publicitário que o modelo negocial a ser adota-

do é o pago, ainda que o primeiro jornal brasileiro concebi-

do para IPad, e lançado há três meses, o Brasil 247, dos jor-

nalistas Leonardo Attuch e Joaquim Castanheira, siga na

contramâo da tendência, oferecendo  conteúdo gratuito e

apostando no retorno da publicidade. “Os veículos que não

cobram pelo conteúdo e pretendem viver de anunciantes

me assustam um pouco, diz o publicitário e consultor de

mídia Manoel Thomaz Mauger, porque já deram valor zero

ao seu conteúdo”. A própria Associação Nacional dos

Jornais (ANJ), orienta seus associados, segundo seu Diretor-

Executivo, Ricardo Pedreira, no sentido de que o conteúdo

seja pago. “Períodos de experiência são aceitáveis, mas a

operação será sustentada por assinaturas e pagamentos”,

enfatiza. Da mesma opinião compartilha Roberto Muylaert,

Presidente, da Associação das Editoras de Revistas (ANER),

para quem o leitor do tablet está disposto a pagar pelo con-

teúdo e é receptivo à publicidade digital.

Diante de tantas novidades técnológicas, o mercado

publicitário reconhece que há margem para a experimenta-

ção e que não existem modelos pré-determinados, nem no

Brasil e nem no exterior. “A questão da adequação está em

curso, não há modelos próprios ainda”, observa o Diretor-

Executivo da ANJ. 

Assim, permanecerão intocados os valores fundamentais

do meio impresso, como imagem, credibilidade e capacida-

de de aprofundamento, e serão exploradas a criatividade e

as novas possibilidades trazidas pelo som, imagem e intera-

CRESCIMENTO E OTIMISMO 
NO MERCADO GLOBAL DA
COMUNICAÇÃO
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tividade dos meios digitais. “O futuro é digital e experien-

cial, mas as grandes marcas dos veículos serão preserva-

das”, concorda Mauger.

A ausência de parâmetros comerciais e de mecanismos

de mensuração de audiência nos tablets ainda impede uma

precificação exata, mas os institutos de pesquisa já estão

trabalhando em novos métodos de avaliação, que em breve

serão anunciados, informa Genesini.

À medida que os departamentos de criação, mídia e

comercial de agências, veiculos e anunciantes adaptam-se

aos desafios de um consumidor cada vez mais irriquieto,

exigente e fragmentado, outras questões, como a disper-

são da atenção do internauta e a possível canibalização dos

anunciantes em mídia impressa e de Internet, além da

regionalização da publicidade, ocupam o centro das discus-

sões. “A dispersão no IPad, por exemplo, é um dado que

precisa ser monitorado”, acredita Ricardo Pedreira, pois “é

uma característica do meio digital”, completa também Silvio

Genesini.

A concorrência dos meios digitais, entre os próprios

anunciantes, faz parte dessa fase de transição, no entanto a

expectativa é a de que a fragmentação do mercado seja

uma possibilidade adicional de receita e não de migração.

“Não acredito que o meio e os anunciantes serão canibali-

zados. A edição digital pode conviver com a edição impres-

sa. O resultado é um número maior de leitores, seja no

impresso, seja no digital”, diz o presidente da ANER. Quanto

à publicidade regional “vai sempre existir; e uma das possi-

bilidades da Internet é saber onde o nosso usuário está,

depois virão as aplicações regionais”, conclui Genesini, Di-

retor-Presidente do Grupo Estado.

O cenário das novas mídias digitais, especialmente os

tablets, aponta para um horizonte realmente promissor.

Estima-se que, até 2015, mais de 250 milhões desse equipa-

mento estejam em uso no mundo. O Brasil aprovou, no últi-

mo dia 20 de maio, a inclusão dos tablets na Lei do Bem

(11.196/95) o que na prática resultará na redução de até 36%

em impostos nos produtos fabricados no país. “O custo do

tablet no Brasil será igual ao custo lá fora. De modo que

torna o Brasil atraente para a fabricação, disse o ministro da

Fazenda, Guido Mantega. Tal medida classificou os tablets

como computadores pessoais, a serem beneficiados pela

isenção total de PIS (Programa de Integração Social), Cofins

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), e

desconto de até 80% na alíquota do IPI (Imposto sobre

Produto Industrializado).

Diante desse quadro, as taxas de crescimento do merca-

do publicitário brasileiro e mundial devem variar em torno

de 6% a 7% ao ano. “Nunca se leu tantos jornais como hoje,

no mundo e no Brasil, levando-se em conta informações

em mídia impressa e digital. Em alguns países emergentes,

a circulaçao de jornais populares cresceu muito em razão do

aumento das demandas das classes que estão em ascen-

ção, e pela transferência de renda”, resume Pedreira. O

mesmo vem se dando no mercado editorial de revistas que

está em plena transformação, segundo Muylaert, “evoluin-

do as editoras para empresas de mídia multiplataforma,

criando e gerando conteúdo  digital”.

Para aqueles que acreditaram no fim da mídia impressa,

e principalmente no fim dos jornais e revistas, os tablets

estão aí para sinalizar que a informação escrita não morre-

rá, apenas mudará de forma. E, mais do que nunca, é hora

de recordar a célebre frase de Marshall Mcluhan: “ o meio é

a mensagem”.
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CRIATIVOS

Que o brasileiro gosta de propaganda não é novidade.

Pesquisa do Ibope realizada no ano passado afirma que 87%

dos brasileiros gostam de propaganda e que 67% declararam

que ela tem um papel importante em suas vidas. 

O modelo de negócios que integra os departamentos de

planejamento, criação, mídia e atendimento no suporte aos

clientes em suas necessidades globais de comunicação está

tão consolidado que garante sustentabilidade às agências e

liberdade de expressão comercial aos veículos, ferramenta

legítima da livre iniciativa e fundamental para a independên-

cia financeira e, portanto, editorial. Assim, não é de se estra-

nhar que a propaganda brasileira há muito tempo chame a

atenção em mercados internacionais que não só levam nos-

sos profissionais para outros países como também aportam

por aqui.

Indicadores como qualidade das universidades e um

corpo docente egresso, muitas vezes, da vivência em agên-

cias de propaganda ou de atividades de marketing nos veícu-

los ou anunciantes contribuem sobremaneira para profissio-

nais preparados e atualizados na teoria e também na prática.  

Sem contar as iniciativas de entidades do setor como a

APP que promove há mais de 20 anos o Fest’Up - Festival

Universitário de Propaganda, evento consolidado como um

dos mais tradicionais e pioneiros do Brasil na integração de

jovens estudantes de publicidade e propaganda com as

feras do mercado, profissionais de produtoras, agências, veí-

culos e anuncintes. 

Durante um final de semana, anualmente, mais de 1.200

jovens se confraternizam em uma intensa programação de

palestras, concurso de peças para mídia impressa e Festival

de Jingles. Enquanto uma equipe de professores de dezenas

de faculdades de comunicação reúnem-se para discutir as

necessidades curriculares e as perspectivas do mercado de

trabalho.

Por estas e outras o Brasil e seus criativos merecem reco-

nhecimento em importantes premiações e faz do país um

celeiro de talentos que muitas vezes fazem carreiras interna-

cionais. Sem contar o interesse de grandes grupos de comu-

nicação em atuar em terras brasileiras e através de fusões,

aquisições ou parcerias com criativos de destaque acabam

jogando âncora em terras brasilis.

Se durante muitos anos os publicitários brasileiros partici-

pavam como jurados em concorridos festivais internacionais,

mais recentemente quem está liderando as equipes do júri

são os criativos tupiniquins.

Só no mês passado, por exemplo, enquanto Celso

Loducca, presidente da Loducca comandou o The Cup em

Istambul, na Turquia, Washington Olivetto, chairman do

W/McCann presidia a 14ª edição do Festival de Publicidade

da Asia, na Tailândia. 

E agora em junho, Sergio Valente, sócio da DM9DDB,

estará ao lado de ícones como Erik Vervroegen, diretor de

criação da agência Goodby, Silverstein & Partners, e Richard

Ting, vice-presidente da R/GA, presidindo o júri de filmes do

festival americano Clio Awards. Enquanto Ruy Lindenberg, da

Leo Burnett Brasil integrará o júri de comerciais e anúncios

impressos do El Sol, festival de publicidade ibero-americana. 

Embora o reconhecimento internacional seja expressivo,

é no cenário das premiações nacionais que o Brasil avalia

suas peças publicitárias, conceitos e formatos que alcança-

rão melhores resultados nas pelejas além-mar. Veja no box

ao lado a lista de concursos e premiações que o mercado

tem a disposição para mostrar a qualidade de seus trabalhos.

Olhando pela lente do negócio da propaganda, setor que

movimenta 64 bilhões segundo estudos Ibope Monitor

(2009) a presença dos criativos em festivais internacionais só

confirma a capacidade do povo brasileiro destacar-se em

qualquer ramo de atividade ou profissão.

A auto-regulamentação do setor e a fortaleza de suas enti-

dades reitera o benefício que melhores práticas comerciais

PUBLICITÁRIOS BRASILEIROS
NAS PARADAS INTERNACIONAIS
MMooddeelloo  ddee  nneeggóócciiooss  ee  ccrriiaattiivviiddaaddee  ggeerraamm  iinntteerreessssee  ppeelloo  PPaaííss



resultam para todas as empresas do setor e seus clientes. E

se reflete no reconhecimento internacional por meio dos

prêmios e das lideranças nos júris.

Além do CENP e do CONAR, entidades atuantes, respeita-

das e representativas de toda categoria, em maio do ano pas-

sado, a publicidade brasileira conquistou também um avan-

ço extraordinário do ponto de vista institucional, com a apro-

vação da lei nº 12.232, que regulamenta definitivamente os

parâmetros para a contratação de agências de publicidade

em todas as esferas do poder público. 

Enquanto o mundo se arrefecia com a crise mundial, o

Brasil seguia seu curso, estimulado pela propaganda que

não só cria hábitos de consumo como também educa, entre-

tém, informa e constrói marcas.

Trata-se de uma alavanca que movimenta-se harmônica

aos passos da economia e da produção de bens e serviços,

alimentando uma imprensa livre e democrática conforme

acredita o presidente do CONAR e conselheiro do CENP,

Gilberto Leifert.

“É por meio das verbas publicitárias que os veículos de

comunicação sustentam sua independência na expressão

das ideias e, assim, estimulam uma permanente e vigorosa

defesa da democracia. Vivemos tempos de maturidade na

indústria da publicidade brasileira”, finaliza.
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Durante dois dias o mercado anun-

ciante brasileiro refletiu sobre o tema

"O que realmente dá certo" e como as

marcas devem interagir nas diversas

plataformas de comunicação.

O ENA – Encontro Nacional de

Anunciantes, promovido pela ABA,

buscou oferecer cases que valorizaram

não só as melhores e mais modernas

práticas como também os resultados

conquistados para as marcas. 

Desde a abertura do evento, feita

pelo presidente da entidade, João

Ciaco, da Fiat, até a entrega do prêmio

Libertae, encerrando o evento, a 15ª

edição do ENA foi surpreendente em

informação e conteúdo, sugerindo for-

mas novas para o fortalecimento de

marcas, ativação de negócios e cons-

trução de reputação.

A programação do evento, desen-

volvida pela diretoria e conselho da

entidade, escolheu entre 100 cases de

empresas associadas, parceiros estraté-

gicos e outros líderes de mercado os

24 mais completos que foram apresen-

tados em oito painéis. 

"Neste ano organizamos um progra-

ma de cases que dessem um panora-

ma atual do mercado e remetessem às

perspectivas das marcas para o futuro.

Mostramos que realmente está dando

certo e a maneira pela qual as muitas

alternativas disponíveis estão sendo

utilizadas com maior eficiência e eficá-

cia", comenta Rafael Sampaio, Vice-Pre-

sidente Executivo da ABA. 

Os organizadores aproveitaram a

audiência de anunciantes para incorpo-

rar solenemente um nono objetivo à

missão da entidade: a sustentabilidade.

O texto afirma que "o impacto das

ações de marketing e comunicação

devem considerar suas consequências

para o meio ambiente, evitando des-

perdícios e adotando práticas sustentá-

veis de longo prazo, em todas as suas

atividades endógenas e exógenas, rea-

lizadas diariamente ou por sua cadeia

de provedores, que devem assumir

solidariamente essa responsabilidade,

pois o que importa é a soma do impac-

to de todas as ações realizadas".

Ilustrando o tema, Antonio Fadiga,

da Fischer+Fala dissecou o movimento

SWU e ainda Amanda Felício, da Leo

Burnett promoveu a Moda Reciclada

MorumbiShopping.

O segundo dia do evento começou

com casos sobre promoção de vendas

e de geração de experiência com a

marca através das apresentações do

Avião do Faustão, por Paulo Koelle da

Procter&Gamble, de Ricarco Buckup,

da Skol República Redonda e de

Brenda Fukuta para Colírios Capricho,

que arrancou risos da plateia ao infor-

mar que a promoção ofereceu chapi-

nhas e secadores para os meninos.

A comunicação corporativa não

ficou de fora e chamou a atenção com

os casos apresentados por Carlos

Ferreirinha, da MCF para BB Alta

Costura; de Marcus Brier, da Peugeot

para Lançamento do modelo 408 e

Natanael de Castro, da Brasilcap e

Afonso Champi da Cargill sobre o Lixo

Extraordinário.

PPRRÊÊMMIIOO  LLIIBBEERRTTAAEE

Criado em 1990 com o objetivo de

reconhecer pessoas que tenham con-

tribuído de modo excepcional com o

conjunto de sua obra para a elevação

da qualidade da comunicação brasilei-

ra, além de defender seu atributo de

maior valor, a liberdade, o Libertae foi

entregue no segundo dia do ENA 2011.

A cerimônia do Libertae – Prêmio

ABA de Contribuição à Propaganda

marcou a entrega de troféus aos

empresários Pedro Cabral, CEO da

Isobar e agência Click, João Carlos

Saad (Johnny), presidente do Grupo

Bandeirantes e Orlando Lopes, diretor

da OLMC Media Consultant.

ENA

ENA 2011: O QUE REALMENTE
DÁ CERTO?
AAnnuunncciiaanntteess  aannaalliissaamm  ppllaattaaffoorrmmaass  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo
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Cerca de mil profissionais reuniram-

se no Congresso Mega Brasil de

Comunicação Corporativa para assistir

11 conferências, das quais cinco interna-

cionais e 50 palestras, além da entrega

do Prêmio Personalidade da Comunica-

ção que contemplou o jornalista José

Marques de Melo e homenageou, in

memorian, Sidney Basile, executivo da

Editora Abril falecido em março e que

deixou um imenso legado no campo

do Jornalismo Corporativo.

Yole Mendonça – secretária adjunta

de Comunicação da Secretaria de Co-

municação da Presidência da República

desenvolveu o tema “Revolução na au-

diência - Como se informa a sociedade

brasileira?”

A pesquisa idealizada para facilitar o

direcionamento dos investimentos de

mídia foi desenvolvida pela Meta

Pesquisas de Opinião, em dezembro

de 2010 e está disponível na íntegra no

site http://www.secom.gov.br/sobre-a-

secom/planejamento/pesquisa

O estudo quantificou os hábitos de

consumo de mídia em todo o Brasil de

forma a facilitar a comunicação do go-

verno com 190 milhões de habitantes

espalhados por um território com dife-

renças gritantes entre áreas urbanas e

rurais e tantas outras particularidades.

Realizada com uma amostra de 12.000

domicílios, totalizando a realização de

12.000 entrevistas em 930 pontos de

540 municípios em todos os Estados da

Federação.

A televisão continua sendo a grande

vedete dos meios e a quantidade de

horas assistidas ainda chama atenção,

concluindo que para se comunicar com

todo o País, o melhor meio ainda conti-

nua sendo a televisão, atingindo indis-

tintamente a população jovem e madu-

ra, de manhã à noite. 

Segundo Yole, cabe uma reflexão no

tocante a captação do sinal de TV.

Tirando a TV aberta, 30% do sinal é cap-

tado por antenas parabólicas - aquelas

que funcionam em sítios - no interior e

que atingem uma população não aferi-

da pelos índices do Ibope. “Estamos

estudando para entrar no sinal destas

parabólicas naqueles breaks em que

fica tudo preto e daí fazer campanhas

com a população rural”, disse.

Quando o assunto é rádio a audiên-

cia da FM ainda é maior que a de AM.

São quase 70% contra 30%, sendo que

o ouvinte busca muito mais música do

que informação, contrariando o resulta-

do da pesquisa realizada em 2009 quan-

do ouvir informação era prioridade.

Revela a pesquisa que o maior percen-

tual de ouvintes está em casa e não no

carro como se imaginava.

A Internet no Brasil manteve a ten-

dência de crescimento mundial no

número de usuários e, em 2010, o Brasil

apresentou 49,1% de internautas em

sua população. Foi possível verificar que

a utilização da Internet está diretamente

relacionada à idade e renda familiar,

pois há uma diferença acentuada de

concentração de internautas de acordo

com estes dois dados socioeconômicos.  

Em geral, a população brasileira se

considera informada (52,6%) ou muito

informada (10,3%), acompanha as notí-

cias em geral (92,1%) e acredita nos

meios de comunicação (91%). 

Para os brasileiros, a fonte mais im-

portante para formar opinião sobre o

Governo Federal são os telejornais

(75%). A lembrança espontânea foi

mais baixa do que o percentual verifica-

do na pesquisa realizada em 2009

(23,2%). Este fato pode ser decorrente

do período sem veiculação de propa-

gandas governamentais durante o

período eleitoral. No entanto, quando

estimulados sobre os temas das propa-

gandas do Governo Federal, a lembran-

ça apresentou-se consideravelmente

mais elevada, especialmente com rela-

ção ao Programa Minha Casa, Minha

Vida (69,4%). Esta tendência havia sido

observada também na pesquisa realiza-

da em 2009. 

Yole em todo o seu discurso não per-

deu o norte de dizer que conhecer as

mídias é importantíssimo para nortear

os investimentos em campanhas so-

ciais e atendimento da população.

REVOLUÇÃO NA AUDIÊNCIA

MÍDIA

YYoollee  MMeennddoonnççaa,,  ddaa  SSeeccoomm,,  aapprreesseennttaa  eessttuuddoo  eemm  SSããoo  PPaauulloo
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CRÔNICA

Um dos primeiros clientes da pequena agência que mon-

tei com uma amiga, a Mutirão de Profissionais de

Propaganda, foi a Ática a maior editora de livros didáticos do

país, para quem fizemos anúncios memoráveis. 

Foi uma relação de muito respeito, amor e confiança, mas

como no aspecto comercial não há amor que dure sempre, a

editora foi vendida e então, o célebre “agora sob nova direção”

parou tudo. Nunca mais se viu um anúncio com a sua marca.

Em compensação, nossa experiência com esse tipo de

cliente fez com que outra editora, sabendo que já não estáva-

mos com a grande concorrente, nos procurasse para entregar

sua conta. Foi uma negociação dificílima: havia um diretor que

não conversava em outros termos que não fossem: finanças,

custos, descontos etc., etc. Era reunião pra lá, reunião pra cá e

nada se definia, porque o homem achava que não deviam

pagar criação e com muito favor, aceitariam trabalhar conosco

se baixássemos nossos honorários de veiculação em 50%, ou

mais. É claro que não topamos, e nem toparíamos: pela falta

de ética, pela falta de vergonha, por respeito ao nosso ofício

e finalmente, porque foram eles que “encostaram o umbigo

em nosso balcão” e não nós no deles.

Acho que pelo fato de nos terem procurado, somente por

isso, o homem resolveu aceitar nossas condições e nos enca-

minhou para o setor de vendas que também respondia pela

propaganda, e como primeiro trabalho, nos passaram uma

urgente lição de casa: um anúncio em homenagem aos escri-

tores no “Dia do Escritor”. Um briefing simples e lacônico: “é

preciso valorizar o Escritor, porque é daí que vem o nosso

ganha pão”. Nós completamos com educação, cultura e saber. 

Criamos um ótimo anúncio (modéstia à parte), cujo título

era um trecho do poema “O livro e a América” de Castro Alves:

“Oh bendito o que semeia livros, livros a mancheias e

manda o povo pensar...”

Brilhante ideia, porque semear livros a mancheias e fazer

o povo pensar, além de ser um dever de cada um é o verda-

deiro papel do escritor, dos livreiros e das editoras...

Conscientes disso e com toda aquela empolgação de agên-

cia nova, fomos apresentar o trabalho para o pessoal de ven-

das. Eles vibraram com a peça, mas tiveram que chamar um

diretor para ajudá-los a tomar a decisão e não deu outra.

Quem veio? Aquele diretor que queria cortar nossos honorá-

rios. Era o homem do dinheiro e também da palavra final.

O que não sabíamos era que ali estava um racista daqueles

de filme da Ku Klux Kan, antissemita e defensor intransigente

do III Reich, do Santo Ofício, do Apartheid, anticomunista até a

medula, era quem diria se a empresa faria ou não o anúncio. 

Após nossa reapresentação, durante a qual ele não moveu

um único músculo da dura face, puxou o texto de minha

mão, dando uma lida bem superficial e, com uma expressão

iradíssima e a voz rouca de ódio, sentenciou: “esse poeta de

merda, proxeneta e comunista, dava o rabo para os negros e

corria atrás das negras, por isso os defendia com tanta con-

vicção...”. E mais: “Nossa empresa jamais assinará um anún-

cio como este, enquanto eu for vivo e diretor dela. Façam

coisa melhor, se quiserem nossa conta”.

Nossa frustração foi grande. Só não foi maior, porque

aproveitamos a oportunidade e descendo ao seu nível, man-

damos que enfiasse sua editora no rabo, e nos despedimos

em quase ritmo de Castro Alves:

“vossa senhoria, que com sua miopia,

fala sobre o que não leu, fala sobre o que não viu, 

pois que poeta safado

proxeneta e comunista é a PQP#         ” 

Vale lembrar que o homem era mulato claro, beirando a

branco e quisesse ele ou não, um ilegítimo descendente do

povo negro a quem o grande poeta dedicou seu verbo, sua

verve e sua vida.

Perdemos o cliente, mas mantivemos a dignidade.

Humberto Mendes

Vice-presidente executivo da Fenapro

O PREÇO DA 
DIGNIDADE
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Recebi a nova CENP em Revista, com projeto gráfico assinado pelo

Zara. Gostei. 

Além do projeto gráfico, o conteúdo está bom. Vai agradar os leitores.

Conte com o nosso apoio. 

Abraços.

Armando Ferrentini - Propmark

Caio, parabéns!  A  nova revista remoçou a imagem do CENP. Bonita,

inteligente, gostosa de ler. O projeto gráfico do Zara, como tudo que ele

cria, ficou ótimo, trouxe qualidade e prestígio à publicação. O conteúdo

não poderia ser melhor: líderes do mercado e formadores de opinião

tratando de temas atuais e relevantes, e mais as informações, comentá-

rios e orientações importantes. Leitura imperdível.

Longa vida à CENP em Revista.

Décio Vomero - ABAP

Ainda não pude ler com a atenção devida, o que o farei.

Fui positivamente impactado pela primeira impressão.

A revista é de alto nível.

Li o editorial, perdoe-me, aos saltos, e pude perceber inexatidões de

revisão já nas duas primeiras linhas (vírgula fora do lugar). 

Avaliando como útil, ofereço minha cooperação profissional na análise

periódica dos editoriais, daqui para a frente, o que seria, para mim, uma

grande honra e um prazer imenso. Fica a seu critério, camarada e irmão.

Desejo pleno êxito nesta sua gestão aglutinadora e mobilizadora da

categoria...bem Caio. Abraço forte.

Fernando César

Amigo Caio, em primeiro lugar  meus agradecimentos  pelo envio da

nova revista CENP em Revista muito obrigado pela deferência, tenha a

certeza que será uma das minhas preferências em leitura.

Após a leitura deste primeiro exemplar, embora já saiba da qualidade,

gráfica e do seu conteúdo ser de primeira qualidade, farei alguns

comentários. Estou às suas ordens. 

Ivo Rodrigues - Publidoor

Acabo de receber a nova revista do Cenp. Parabéns pela iniciativa e

principalmente pela forma simples do novo projeto gráfico. Aproveito

para sugerir uma pauta sobre a internet em tempo de regionalização. 

Fernando Manhães - PRIX

Vi agora o novo site que ficou bem bom, prático e objetivo. Li agora

a revista que renovou, está moderninha e mais atraente. Isso tudo é

porque vocês ficam em cima de uma academia? Abraços e parabéns! 

Geraldo Leite - Singular, Arquitetura de Mídia

Obrigada pela revista do CENP e pela matéria do Palavra Aberta.

Ficou muito boa! Grande abraço.

Patrícia Blanco - Presidente Executiva

Só agora tive oportunidade de me debruçar sobre a nova CENP em

Revista. Ficou muito bacana, boa de ler. E o site também está ótimo,

muito bem organizado. Parabéns! 

Marcelo Salles Gomes, Grupo MM

Caio, meu caro, agora sim a revista tem muito mais a tua cara. 

Ficou descomplicada, mais dinâmica e fácil de ler, com uma matéria de

maior profundidade e outras com tratamento mais rápido e fluente. Um

dia ainda espero ter um texto meu aceito pelo seu editor. Parabéns,

grande abraço.

Humberto Mendes - Fenapro

Fala Caio, melhorou e muuuuiiiiittooo o site e a revista. O site agora

sim é um site decente. E gostei também do projeto da revista. Abraço

Fernando Brettas - g3

Leciono Ética e Legislação Publicitária no Centro Universitário UNA /

Belo Horizonte.

O CENP é um dos conteúdos que abordo em meu Plano de Ensino,

todo semestre...

Além de cumprimentar-lhes pelo trabalho realizado, pelo site e pela

publicação impressa ... pergunto-lhes qual a possibilidade para que eu

possa receber os exemplares de CENP em Revista. Atenciosamente, 

Dânia De Paula - BeloHorizonte / MG

Enviamos merecidos "Parabéns" pela inovadora concepção da revista

e do site "CENP" e desejamos sucesso para a nova gestão. Abraços. 

Catarina Lattanzi Cariello - Cabo Frio / RJ

CARTAS

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



O CENP está em processo de credenciamento de mais 4

institutos que comporão junto com o Ibope, Ipsos-Marplan e

IVC o gabarito mínimo de compra de pesquisa de mídia esta-

belecido pelo referido Anexo. A solicitação de credenciamen-

to dos novos institutos passou pela avaliação da Comissão

Especial de Pesquisa de Mídia, composta por especialistas da

área locados em agências, veículos e anunciantes e foi apro-

vada pelo Conselho Executivo da entidade. Aos 3 institutos

citados, irão se juntar a comScore, a Controle da Concorrência,

a Metamidia e a PointLogic. O processo está em fase de ajus-

tes do acordo a ser assinado pelas partes. 

Ainda para atender o disposto nas Normas-Padrão, o acor-

do prevê que os institutos se comprometam a oferecer uma

tabela de preços diferenciada para as agências certificadas e

ceder gratuitamente informações básicas para as agências

dos grupos 6 e 7 (até 500 mil de receita bruta anual), informa-

ções essas que poderão ser acessadas no Banco de Dados de

Pesquisa de Mídia, por meio do site do CENP.
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ANEXO A

CCEENNPP  EEMM  RREEVVIISSTTAA é uma publicação 

trimestral, editada pelo CENP – Conselho

Executivo das Normas-Padrão. Artigos 

assinados não refletem necessariamente a

opinião desta revista, assim como 

declarações emitidas por entrevistados.

É autorizada a reprodução total ou parcial

das matérias, desde que citada a fonte.

Av Paulista, 2073 – 6o andar

Conjunto Nacional – Edifício Horsa II

CEP 01311-940 – São Paulo – SP

tel. (11) 2172.2367

site: www.cenp.com.br

e-mail: cenp@cenp.com.br

Tiragem 10.000 exemplares
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