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s agências de publicidade que atendem, por força de licitação pública, o governo

federal, como todos os demais entes públicos do país, são remuneradas pelos

veículos de comunicação. Percebem, no caso federal, 15% do valor das veiculações, sendo

responsáveis junto aos veículos pelo chamado “del credere”, isto é, a obrigação de cobrar e

pagar ao veículo de comunicação. Podem, em raros casos, perceber pela criação de peças

publicitárias, com preços fixados em tabelas dos sindicatos, praticados também para o setor

privado, com descontos que, na maioria dos casos, torna o serviço prestado na criação de valor

inexpressivo.

Esta verdade precisa ser dita neste momento em que se levantam suspeitas contra um sócio

de uma agência de publicidade, e não contra a agência, que estaria atuando como agente

receptor de verbas destinadas a campanhas políticas, o que, evidentemente, não faz parte de

nenhuma boa prática no campo de atuação da publicidade. Não se deve, no entanto,

condenar antes de verificados os fatos e comprovadas as denúncias, e, mesmo nesta hipótese,

separando os fatos e definindo as responsabilidades. Sem esta preocupação, estaremos todos

prestando um desserviço ao país.

O Cenp acompanha as licitações públicas desde a sua criação, há mais de um período

administrativo, procurando sempre incentivar a aplicação das Normas-Padrão, das quais é, em

nome de veículos, anunciantes e agências, o executor. Não há, no aspecto formal, o que

reclamar, verificando-se isenção e lisura nas licitações.

Em realidade, trata-se de escolha de prestador de serviço diferenciado, que não permite

regra fixa de pontuação, ficando a escolha sempre sob o ponto de vista subjetivo de apreciação

de trabalhos hipotéticos apresentados pelos concorrentes em resposta a problemas de

comunicação pontuais.

Insisto: quem remunera a agência que trabalha para o governo são os veículos de

comunicação, o que está rigorosamente dentro da lei.  E remuneram pelo que entendem seja

o justo para que a agência tenha uma estrutura técnica que permita a boa distribuição da

mídia e um setor de criação que assegure, no caso brasileiro, a qualidade comprovada pelas

premiações internacionais.   

Os veículos que criaram o Cenp e apóiam o seu trabalho de fiscalização não permitiriam

que o seu dinheiro fosse transferido a terceiros, mesmo que se tratasse de causa justa e

defensável.

Não é, portanto, a publicidade que corrompe, ou as agências biombos de negócios escusos.
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Em 1º lugar

Leis – muitas leis – e mais

diferentes fases de discussão

projetos de lei em

pelo Legislativo,

segmentos – remédios,

projet
os d

e l
ei 

ou PLs
 – 

de interesse
 da propaganda, 

às quais devem

alimentos etc.”, diz Luiz Lara, 

além de uma montanha de

impostos. 

Só depois de se entender com

todos – impostos e leis – é que a

publicidade pode pensar em conquis-

tar e manter clientes. O que deveria ser

o mais importante vem depois de uma

luta cruel e muitas vezes mortal contra

pressões que, a rigor, poderiam ser

menores ou, no mínimo, mais lógicas.

Não se trata de nenhuma novi-

dade. Afinal, todos os segmentos da

economia brasileira estão sujeitos a

luta semelhante, mas no dia em que se

organizar um Grande Prêmio de pres-

sões fiscais e legais, a publicidade cer-

tamente vai largar nas primeiras filas.

“Há uma preocupação crescente da

sociedade com o papel da propaganda.

Todos reconhecem a forte influência da

propaganda na vida contemporânea e

cobram dela uma atitude de respon-

sabilidade social. Esta preocupação se

reflete no Congresso Nacional, que

quer regular a propaganda de diversos 

presidente do capítulo paulista da

Abap e diretor da Lew, Lara. 

Daniel Barbará, membro do Con-

selho Executivo do Cenp e diretor da

DPZ, raciocina de maneira semelhante:

“A propaganda ganhou, através dos

meios de comunicação, grande visibi-

lidade, até mesmo notoriedade, e mos-

trou a sua capacidade de transformar

alguém em celebridade em menos de

um mês. Os políticos  procuram isso e

viram aí uma grande oportunidade de

se tornarem mais conhecidos, a ponto

de algumas leis até ganharem o nome

de seus autores”.

E TOME PROJETOS DE LEI

Um levantamento concluído pela

Abap em setembro do ano passado

identificou nada menos do que 357 pro-

posições legislativas – os chamados

outras vinte pro-

posições, que, embora não digam

respeito diretamente à atividade publi-

citária, passam a ter interesse, em fun-

ção de acolher, pelo chamado apen-

samento, proposições que tratam da

propaganda.

Desde então, algumas dessas pro-

posições deixaram de ameaçar a pu-

blicidade, como é o caso, por exemplo,

da finada Medida Provisória no 232,

que majorava os patamares de tribu-

tação das chamadas empresas por

lucro presumido. Ao cabo de um pro-

cesso de forte pressão popular e

empresarial, a Medida Provisória foi

retirada pelo governo, mas este é um

caso raro. O mais provável é que uma

atualização do estudo da Abap mostre

um acréscimo ao já tétrico número

apurado no ano passado.

Por que, afinal, esta fúria em

legislar? 

Aqui as interpretações de Lara e

Barbará convergem. “Depois da san-

ção da Lei no 4.680, em dezembro de

2002, o mercado publicitário acreditou

AATTÉÉ  OONNDDEE  

DDÁÁ  PPAARRAA

AAGGÜÜEENNTTAARR??
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ser adicionadas

5

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA



6

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

que todos os seus problemas estavam

resolvidos e não ampliou o seu rela-

cionamento com o Congresso. Abriu

espaço, assim, para tornar-se vítima de

todo tipo de aperto, principalmente na

área fiscal, onde várias categorias

conseguiram se proteger de alguns

arrochos. Já a nossa categoria...”, diz

Barbará.

Para Lara, é importante que depu-

tados e senadores se informem melhor

sobre a atividade do Conar. “Nós,

publicitários, temos de informar a eles

de maneira ainda mais contundente que

o setor, de forma madura e responsável,

há mais de 25 anos criou e mantém o

Conar, coibindo qualquer tipo de

excesso da propaganda brasileira. Ao

saberem disso, tenho certeza de que

certamente vamos melhorar a nossa

relação com o Legislativo, reduzindo as

pressões sobre a atividade”, diz ele.

“Por outro lado”, prossegue Lara,

“temos de assumir mais responsabili-

dades sociais. Se o século passado foi o

do consumo, este  deve se pautar por

um comportamento mais ético, trans-

parente e calcado numa relação sadia

com os consumidores. Nossas cam-

panhas têm de propor um crescimento

sustentável, em sintonia com a Agenda

21 e as Metas do Milênio.” 

Lara tem certeza de que os consu-

midores vão preferir marcas que te-

nham responsabilidade social. “Esta

postura já foi adotada por alguns dos

mais importantes anunciantes do país,

empresas como Natura, Banco Real,

Banco Itaú, entre muitas outras. Acre-

dito que ações desta natureza também

vão contribuir para inibir mais projetos

de lei.” 

á de tudo um pouco no mar de

projetos de lei que envolvem a

publicidade. 

Proposições que ajudam a atividade

são raras. Na absoluta maioria dos ca-

sos, os projetos de lei visam cercear a

liberdade de expressão comercial ou en-

tão regular o que ninguém pediu que fos-

se regulado. Há uma profusão de

propostas que proíbem ou suprimem

drasticamente categorias inteiras de

produtos de serem divulgados, como se

fosse um crime consumi-los. 

O legislador, muito comumente, con-

funde a publicidade com o ato do con-

sumo, entendendo que o

consumidor se deixará

levar por qualquer tipo de

apelo, sem discernir se

tem condições ou não de

adquirir aquele bem ou serviço, se ele lhe

é útil ou inútil, se lhe faz bem ou não. “O

mais grave é que esta pressão não se

justifica em relação à publicidade, princi-

palmente devido à existência do Conar”,

afirma Luiz Lara. “Há leis que pegam e

leis que não pegam. O Conar pegou há 25

anos. Fiquemos com o que deu certo e

com a capacidade de os publicitários

construírem uma publicidade respon-

sável e auto-regulamentada”, declara ele.

ONZE ANOS EM DISCUSSÃO

Entender os meandros da tramitação

de uma proposição legislativa é coisa

para especialistas ou masoquistas. Não é

por acaso que existem proposições que

vagam pelo Congresso como almas pe-

nadas há mais de dez anos. 

O Projeto de Lei no 4846/94 é um

deles. Proposto em 1994 pelo deputado

Francisco Silva (que não se reelegeu de-

putado federal), estabelece medidas

restritivas ao consumo de bebidas al-

coólicas, incluindo fortes restrições à

publicidade dos produtos. 

Desde então, à proposta original jun-

taram-se nada menos do que 124 outros

projetos de lei de teor semelhante,

levando-a a transitar por quatro comis-

sões. No momento, o Projeto de Lei no

4846 aguarda manifestação da Mesa da

Câmara, autorizando a instalação de

Comissão Especial. Não

há nenhuma perspectiva

de quando a proposta

possa ir à votação.

Apenas como parale-

lo, o Conar, num espaço de poucos me-

ses, reuniu anunciantes do setor de

bebidas alcoólicas e suas agências, além

de médicos e especialistas no assunto,

estudou a legislação nacional e interna-

cional e revisou os anexos que tratam da

publicidade de bebidas no Código

Brasileiro de Auto-regulamentação

Publicitária. 

As propostas foram aprovadas e en-

traram em vigor num intervalo de sema-

nas. A ação da monitoria do Conar ou as

denúncias de consumidores não deixa-

ram brechas no cumprimento das reco-

mendações.

Tudo isso sem tomar um minuto do

tempo dos deputados e sem custar um

real aos cofres públicos. 

H

OS BENEFÍCIOS DA 
AUTO-REGULAMENTAÇÃO

“O legislador costuma
confundir a

publicidade com o ato
do consumo.”
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s comemorações dos 25 anos do Conar prometem

festa, vigilância redobrada e uma ponta de preocu-

pação quanto ao futuro. “As pessoas cobram mais e mais

responsabilidade social da propaganda, e a atividade não pode

se omitir”, diz Gilberto Leifert, presidente do Conar.

Por isso a vigilância redobrada. “A sociedade se move mais

rápido, as pressões surgem e ganham corpo em curtos inter-

valos de tempo, gerando demandas que precisam ser en-

frentadas, seja para afastar a censura e as restrições desme-

didas, seja para aprimorar as normas éticas em simetria com

os avanços no campo do direito do consumidor”, explica

Leifert. Para ele, o risco da imobilidade é enorme: “não pode-

mos ser ultrapassados pelos acontecimentos”.

Esta é a explicação para a preocupação do Conar. “Os pro-

jetos de lei, as iniciativas do Executivo e as decisões isoladas do

Judiciário em relação à publicidade se avolumam. Muita gente

insiste em desconhecer os esforços da comunidade publicitária

e os avanços proporcionados pela auto-regulamentação”, diz

Leifert. “Precisamos continuar lutando.” 

Ele demonstra especial preocupação com a avalanche de

projetos de lei que ameaçam a liberdade de expressão comer-

cial e tem se desdobrado num trabalho de difusão dos bene-

fícios da auto-regulamentação para a propaganda e para a

sociedade. “Estou convencido de que o país já tem leis sufici-

entes. O Código do Consumidor, por exemplo, é extremamente

rígido e impõe multa e detenção a quem cometer publicidade

enganosa, ofensiva ou abusiva.”

Não deixa de ser irônico que o Conar, 25 anos depois de

sua fundação, continue lidando com ameaças no ambiente

regulatório. Afinal, a motivação imediata para a criação do Có-

digo e da entidade  foi preservar a atividade de um projeto de

lei que instituía censura prévia.

Leifert, porém, nota um reconhecimento do trabalho da

entidade pela adoção, por parte da sociedade, de bandeiras que

o órgão levantou, como, por exemplo, a proibição da venda de

bebidas alcoólicas e cigarros a menores de idade, antes de se

atacar a publicidade do produto.  

O Conar, que foi inspirado no modelo britânico, exerce

influência sobre vários outros órgãos congêneres, mais recen-

temente os do Chile e do México.

Leifert historia os muitos sucessos do Conar e a férrea per-

severança nos fundamentos da entidade: a defesa da liberdade

de expressão comercial, o trabalho voluntário dos mais de cem

membros do Conselho de Ética, a agilidade extrema no proces-

samento das representações propostas por autoridades, con-

sumidores ou pelo próprio Conar, a partir do trabalho da sua

monitoria (desde a sua fundação, a instituição analisou mais

de 5.300 representações), o amplo direito de defesa às partes e

a enérgica repulsa à censura. 

As comemorações dos 25 anos do Conar serão assinaladas

com um livro que narra a trajetória de sucesso da instituição.

“Pouca gente sabe, mas o Código e o Conar nasceram separa-

damente”, lembra Leifert. “Acreditava-se  que a edição do Códi-

go seria suficiente para fazer valer normas éticas da publici-

dade. Mas as entidades de agências, anunciantes e veículos se

mobilizaram para delegar a um único organismo as tutelas da

liberdade de expressão comercial e do direito do consumidor à

informação honesta e verdadeira.” 

Leifert foi o primeiro diretor executivo da entidade, de 1980

a 1985. Foi eleito presidente em 1988 e exerce seu quarto man-

dato consecutivo. Antes dele, Petrônio Corrêa, Luiz Fernando

Furquim e Ivan Pinto dirigiram o Conar. No período imediata-

mente anterior à sua fundação, quando não tinha, ainda,

personalidade jurídica, o embrião da entidade foi “a Conar”,

Comissão Nacional de Auto-regulamentação Publicitária,

dirigida por Geraldo Alonso.
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CONAR, 25 ANOS
OO  JJUUBBIILLEEUU  DDEE  UUMMAA  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDAA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  BBRRAASSIILLEEIIRRAA

Acontece

Leifert, entre Geraldo Alonso Filho e Edney Narchi,  
preside sessão plenária do Conselho de Ética do Conar.
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oi um bom Dia do Mídia, o co-

memorado em 21 de junho. 

Pudera: depois de três anos com verbas

estagnadas, o bolo publicitário cresceu

com vigor em 2004, crescimento man-

tido nos primeiros meses do ano,

contribuindo para a reposição de boa

parte das equipes de mídia das agências

de publicidade, equipes que, a exemplo

de outras áreas, haviam sido sacrifi-

cadas a partir de 2001, seja por cortes de

pessoal, seja por aumentos cavalares no

volume de trabalho para os remanes-

centes – uma grande agência reduziu a

sua equipe de mídia de cinqüenta para

quinze profissionais e em várias grandes

agências a área de pesquisa de mídia foi

simplesmente extinta. “Com o cresci-

mento dos investimentos em publici-

dade, estamos repondo nossas vagas”,

comemora o presidente do Grupo de

Mídia São Paulo, Paulo Stephan, diretor

de mídia da Talent.

Se os tempos difíceis parecem ter fi-

cado para trás, novos desafios surgem

com a retomada dos investimentos. Um

deles é repor a inteligência inevitavel-

mente perdida e que beneficiou muitos

veículos de comunicação, que atraíram

para as suas equipes os profissionais

dispensados pelas agências. Outro

desafio é aumentar a densidade de expe-

riência das equipes. “Um exército de jo-

vens ingressou na profis-

são. Isto tem muitas van-

tagens, mas também al-

guns problemas próprios

de quem tem menos vi-

vência no ambiente de

trabalho”, diz Stephan.

Não é coincidência

que o Grupo de Mídia venha assina-

lando recordes de inscrições em seus

cursos de aperfeiçoamento profissional

e também que já se registre entre as

agências uma discreta mas persistente

movimentação de profissionais, jovens

ou não tão jovens assim.

A injeção de verbas por parte dos

anunciantes ajuda, mas, para Stephan,

também o Cenp tem papel importante

nesta retomada da atividade. “O Cenp

veio para dar certa lógica e estabi-

lidade à nossa ativida-

de, valorizando muito,

por diferentes inicia-

tivas, a área de mídia,

principalmente a pes-

quisa de mídia, certa-

mente a mais sacrifi-

cada pelos cortes nas

agências”, diz ele.

Stephan está otimista quanto ao fu-

turo, mantendo-se, claro, o crescimento

do mercado. “A mídia sai desta crise re-

juvenescida, e sangue jovem sempre faz

bem a uma atividade. Veremos uma ex-

plosão nos próximos anos, com melhor

aproveitamento do arsenal de novida-

des que estão saindo dos institutos de

pesquisa e das invenções das empresas

de software. A publicidade vai ganhar

muito com isso.”

F

DDIIAA  DDOO  MMÍÍDDIIAA

EEXXÉÉRRCCIITTOO  JJOOVVEEMM

MÍDIA DADOS 2005 
JÁ À VENDA
Como em anos anteriores, o Dia do Mídia é comemorado

com o lançamento do Mídia Dados, o anuário de infor-

mações do Grupo de Mídia São Paulo.

São quase seiscentas páginas com dados estatísticos

sobre todas as mídias e onze mesas-redondas que

envolveram mais de setenta profissionais de veículos de

comunicação de todo o país.

A edição 2005 do Mídia Dados custa R$ 70 e pode ser adquirida pelo

telefone (11) 3846-1203.

Stephan: mídia rejuvenescida

Acontece
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oncorrência é uma coisa boa.

Ela aguça a empresa, a coloca

para funcionar com força total, faz com

que as equipes se unam e produzam

mais. Num ambiente competitivo, a

criatividade flui melhor, as pessoas se

sentem mais motivadas, o trabalho de

cada um e de todos ganha maior

relevância. 

É boa para as pessoas, para as

empresas, para o país. Também a eco-

nomia como um todo ganha com a con-

corrência, que alavanca o crescimento e

os benefícios para a sociedade. Uma

sociedade madura, por definição, tem de

ser competitiva, e desde os tempos de

Adam Smith não se descobriu nada

melhor para estimular a competitividade

do que a concorrência.

É melhor ainda quando ela se dá

dentro de bases comerciais éticas, quan-

do os concorrentes se respeitam e res-

peitam os limites que, em última instân-

cia, têm a ver com sobrevivência no lon-

go prazo, mesmo porque melhor do que

concorrer hoje é concorrer sempre.

Esta constatação surge, acima de tu-

do, de uma série de movimentos e mani-

festações do mercado publicitário brasi-

leiro nas últimas semanas, a partir do 6o

Ebap – Encontro Brasileiro de Agências

de Publicidade, realizado em maio, em

Brasília. Em sua maior parte, esses mo-
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CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  ÉÉ  UUMMAA  CCOOIISSAA  BBOOAA
––  EE  ÉÉ  MMEELLHHOORR  AAIINNDDAA  QQUUAANNDDOO  SSEE
DDÁÁ  DDEENNTTRROO  DDAA  ÉÉTTIICCAA

AA  HHOORRAA  DDAA
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CCOOMMEERRCCIIAALL

Por Eduardo Correa

Capa
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vimentos e manifestações sublinham a

importância do Cenp no estabe-

lecimento e na arbitragem de parâme-

tros de concorrência comercial ética na

publicidade, por mais aquecidos que

sejam os níveis de competitividade do

segmento. 

Próximo de completar sete anos,

reconhecido, consolidado e atuante, o

Cenp não poderia ter recebido de ex-

pressivas lideranças do mercado publi-

citário brasileiro endosso mais explíci-

to e que o coloca no epicentro de um

processo, o qual, levado ao seu limite,

tem repercussões profundas na pró-

pria democracia brasileira. 

Sim, porque promover e preservar

a sanidade comercial do mercado pu-

blicitário brasileiro vai muito além da

calçada da atividade. No Ebap e em

outros eventos recentes emergiu, cris-

talina, a compreensão de que a publi-

cidade é uma das mais importantes fia-

doras da liberdade de expressão e, por

conseqüência, da própria democracia,

da mesma forma que é forte promotora

do crescimento econômico. “A comu-

nicação é um dos pilares da democra-

cia, e a publicidade é importante ala-

vancadora da economia e do desenvol-

vimento do país”, disse o ministro Luiz

Gushiken durante o Ebap.

O presidente do Grupo

Abril, Roberto Civita, discor-

reu, no mesmo evento, so-

bre a importância da multiplicidade dos

meios de comunicação como sustentá-

culo da democracia, ao garantirem a li-

berdade de expressão, já que, compro-

vadamente, os veículos não sobrevive-

riam apenas pelas vendas em bancas e

assinaturas. Nada resume melhor o

assunto do que a afirmação de Civita:

“Os veículos não existem sem a publi-

cidade. Então, todas as agências de

publicidade, todos os anunciantes, es-

tão contribuindo não só para a saúde

financeira dos veículos, mas também

para as instituições democráticas”.

O raciocínio que decorre destas e

de outras declarações recentes resu-

me-se aproximadamente a: a democra-

cia só é possível com liberdade de ex-

pressão; liberdade de imprensa de-

manda veículos de comunicação sóli-

dos; veículos de comunicação sólidos

dependem do trabalho das agências

de publicidade; as agências só podem

prosperar num ambiente comercial

ético, em que os níveis concorrenciais

podem ser acirrados ao máximo, mas

guardando, sem-

pre, as regras pre-

estabelecidas, de

forma que não po-

nham em risco a

sobrevivência e a

qualidade do trabalho publicitário.

“É imperativo preservar nossa in-

dústria”, resumiu Dalton Pastore, pre-

sidente da Associação Brasileira de

Agências de Publicidade, entidade pro-

motora do 6o Ebap. Segundo ele, são

350 mil profissionais trabalhando na

área, gerando um recolhimento de im-

postos da ordem de R$ 3 bilhões ao

ano e atraindo um contingente de 150

mil jovens que estudam no momento

para ingressar na profissão. 

A responsabilidade do Cenp neste

cenário foi destacada de forma explí-

cita pela Carta de Brasília, o documen-

to que resumiu as conclusões do 6o

Ebap: “A publicidade brasileira está re-

gulamentada pela Lei no 4.680 e pelas

Normas-Padrão do Conselho Executi-

vo das Normas-Padrão, estas juridica-

mente sedimentadas no Decreto no

4.563 e aceitas pela administração pú-

blica e pelo poder federal. Possuem,

assim, força legal e são consideradas

pelo Conselho Administrativo de Defe-

sa Econômica consoantes às nossas
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OS VEÍCULOS 
NÃO EXISTEM SEM A 
PUBLICIDADE

“A publicidade é
importante
fiadora da

liberdade de
expressão e da
democracia.”
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jurista Maurício Corrêa pro-

porcionou aos presentes,

durante o 6o Ebap, uma interessante

aula sobre a sustentação legal do Cenp

e das Normas-Padrão. Alguns trechos

da sua exposição:  

“Anunciantes, agências e veículos

formam uma tríplice aliança de resulta-

dos, produzindo um raro fenômeno, em

que o melhor resultado auferível por um

deles estará na razão direta do melhor

resultado auferível por todos. O veículo

precisa do anunciante; o anunciante, da

agência; e a agência, do veículo.”

“A reunião das três partes forma

uma comunhão de propósitos que só

se sublima se permanentemente uni-

dos em torno das regras de auto-regu-

lamentação, que estão bem ordenadas

no conjunto normativo que rege as

atividades comuns de todos na busca

de resultados. Neste ponto, não vejo

alternativa senão o respeito absoluto

às normas que regulamentam as rela-

ções de todos nesta aliança de interes-

ses mútuos.”

“De pouco adianta que as leis se-

jam boas se não são cumpridas ou se

não pegam. De tudo que depreendi da

leitura das Leis nos 4.680, de 1965, e

4.563, de 2002, além de decretos e

outros documentos, sem dúvida as

Normas-Padrão, tornadas obrigatórias

por esta última, ganham uma contex-

tura de capital relevância na conse-

cução dos objetivos visados por todos.”

“O tripé anunciante-agência-veí-
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MAURÍCIO CORRÊA DEFENDE O CENP

O

leis, devendo ser cumpridas e respeita-

das por todos os agentes envolvidos

no processo”.

A Carta de Brasília refletiu o pen-

samento unânime de líderes do seg-

mento, que expressaram sua crença na

importância da preservação no longo

prazo daquilo que chamaram de “mo-

delo brasileiro de publicidade” e a sua

defesa frente à ameaça dos denomi-

nados bureaux de mídia. “Os negócios

de anunciantes, agências e veículos

PRESERVANDO 
O MODELO 
BRASILEIRO

continuam interligados, interativos e

interdependentes. No Brasil, até agora,

graças à ação de um grupo de grandes

veículos e também de abnegados, con-

seguimos impedir a implantação dos

famigerados bureaux de mídia, que ten-

dem a ‘comoditizar’ os veículos de co-

municação e aviltar os seus preços”,

disse Roberto Civita.

Segundo ele, é preciso que anun-

ciantes, agências e veículos continuem

unidos para continuar crescendo e

abrindo novos mercados, manter a

qualidade da propaganda brasileira e

zelar pela qualidade, integridade e

independência dos veículos, contri- O Ebap aconteceu no começo de maio, em Brasília.

Para o jurista, Normas-Padrão 
têm força legal.
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culo precisa estar coeso e unido para a

grande arrancada de crescimento que

está chegando. Pelo que já acontece e

vai acontecer, esta aliança não pode se

afastar do estrito cumprimento das

normas que regulam as suas relações.

Aliás, é o primeiro dos considerandos

das Normas-Padrão: anunciantes,

agências e veículos de comunicação

são parceiros indissociáveis em uma

atividade de fundamental importância

para a economia de mercado.”

ORIENTADOR DOS 

AGENTES DE MERCADO 

“As Normas-Padrão, em face da dinâ-

mica neste mundo de gerenciamento

globalizado, não devem estar fechadas

de forma hermética, mas sim abertas

para adaptações e aperfeiçoamentos.” 

“Neste contexto, destaca-se o Cenp,

orientador dos agentes de mercado e

executor das suas políticas. Preconiza

a primeira disposição nas relações

entre agências, anunciantes e veículos,

que são a um só tempo de natureza

profissional, comercial e têm como

pressuposto o alcance da excelência

técnica por meio da qualificação pro-

fissional e da diminuição dos custos,

observados os princípios disciplinados

nessas Normas, a ética e as boas prá-

ticas de mercado, incentivando a plena

concorrência em cada segmento.”

“Dentro das Normas-Padrão se in-

sere algo de extraordinária importân-

cia, que é a questão relativa à ética, a

qual deve reger todos os passos na

publicidade.”

“Do que pude conhecer do con-

junto normativo, não tenho dúvida de

que o sucesso dos negócios de todos

os envolvidos no processo depende do

exato cumprimento dos atos norma-

tivos em vigor. Enfatize-se que a Nor-

mas-Padrão foram formal e juri-

dicamente sedimentadas pela Lei no

4.653/02 e por isso têm força legal. A

consulta ao Cade referendou o Cenp.”

“Se todas estas regras estão mais

do que definidas nas Normas-Padrão,

não há dúvidas de que têm de ser

cumpridas por todos os agentes. O

fortalecimento desta união de pro-

pósitos só se tornará mais efetivo se

acima de qualquer idiossincrasia pes-

soal prevalecer a lei, que é o norte do

sucesso dos negócios que se entre-

laçam com os negócios publicitários.”

buindo assim diretamen-

te para uma melhor edu-

cação e o fortalecimento

das instituições. “Isso

tudo depende de nos

unirmos, não para cobrar

preços artificialmente

altos da sociedade e dos

anunciantes, mas para dialogarmos

abertamente visando a constituição de

um sistema racional que assegure

margens que permitam a manutenção

e a qualidade da ética dos nossos

meios de comunicação pela pu-

blicidade que o sustenta”, afirmou

Civita. “As agências sempre foram e

“O tripé anunciante-
agência-veículo precisa 
estar coeso e unido para
a grande arrancada 
de crescimento que 
está chegando.”
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continuarão sendo parte integrante da

comunicação. É do interesse de todos

que continuem criando e abrindo

novos caminhos.” 

“Veículos e agências têm de ser par-

ceiros. As agências não podem abrir

mão das suas remunerações legais. Se

cada um respeitar a sua remuneração, o

maior beneficiado será o anunciante”,

declarou Álvaro Teixeira da Costa, presi-

dente dos Diários Associados.

Octávio Florisbal, diretor-geral da

Rede Globo, lembrou que os grandes

mercados de publicidade podem se

aventurar sem a auto-regulamentação

devido ao seu porte. “O mercado bra-

sileiro é competente sob todos os as-

pectos, mas ainda tem verbas peque-

nas”, disse ele. “Foi com a parceria de

anunciantes, agências

e veículos que cons-

truímos o Cenp. Preci-

samos do modelo bra-

sileiro, que não pres-

cinde das Normas-

Padrão. Este modelo

vai nos proporcionar o

crescimento no longo prazo. Há um

crescimento potencial fantástico pela

frente. Temos um mercado, um mo-

delo muito vantajoso e muito rentável

para todos os parceiros, e na medida

em que o mercado consumidor cres-

cer, todos vão se beneficiar mais”,

salientou Florisbal.

Ele lembrou a diferença abissal nos

custos da publicidade no Brasil e em

outros países. Enquanto em mercados

desenvolvidos o custo de alcance de

mil pessoas varia entre US$ 7 a 13, no

Brasil não passa de US$ 1 ou 2.

Outro aspecto que favorece o

anunciante, segundo Florisbal, é a pre-

sença tanto de veículos de massa

quanto segmentados de excelente qua-

lidade, sem a fragmentação extrema

de audiência, própria dos grandes

mercados. “No exterior, o anunciante

tem de investir muito mais para atingir

a mesma audiência”, disse ele.

“O Cenp e as Normas-Padrão cons-

tituem um anteparo à entrada dos

bureaux no Brasil, resguardando o

mercado e evitando a sua depau-

peração em benefício do setor finan-

ceiro, que geralmente banca a ação

dos bureaux, enfraquecendo agências

e veículos e reduzindo a importância

deles como agregadores do mercado

nacional e difusores da cultura, da li-

berdade e da democracia”, afirmou

Florisbal. “Nosso mercado, não obs-

tante as dificuldades, apresenta cená-

rios promissores em todas as áreas”,

prosseguiu. “É da maior importância

que o Cenp continue existindo e possa

ser aperfeiçoado. Esperamos que o

anunciante reconheça o nosso traba-

lho, já que somos fornecedores estra-

tégicos dos anunciantes na formação

das suas marcas. As Normas-Padrão

estão aí para garantir uma remunera-

ção justa para as agências e os veícu-

los, olhando mais para a qualidade e

menos para os descontos. Não há des-

conto que construa uma marca”, de-

clarou Florisbal.

Para o diretor da Rede Globo, os

veículos devem definir uma política co-

mercial transparente e de preços justos,

com respeito às Normas-Padrão. As

agências devem respeitá-las e resistir às

tentações do curto prazo. “Se todos ti-

vermos coragem e vontade política de

seguir as Normas-Padrão e enquadrar

as nossas políticas comerciais dentro

EVITANDO A  
DEPAUPERAÇÃO 
DO MERCADO 
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“As agências sempre
foram e continuarão

sendo parte integrante
da comunicação.”

Roberto Civita
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delas, tenho certeza de que podemos

perenizá-las”, ressaltou Florisbal.

“Todo esforço será pequeno para

evitar os bureaux”, prosseguiu. “Te-

mos condições de vencer esta luta. O

Brasil é o único mercado médio onde

os bureaux não operam, porque tive-

mos a capacidade criar o Cenp e as

Normas-Padrão, depois incorporadas

ao Decreto-lei no 4.680. Depende da

gente e só da gente continuar evitando

a existência dos bureaux de mídia, o

que seria muito danoso para agências

e anunciantes. Com eles, um número

enorme de pequenas e médias agên-

cias estaria condenado. E certamente

milhares de veículos teriam suas recei-

tas cortadas pela força de concentra-

ção de compra dos bureaux”, afirmou

ele. “Temos de atuar de forma coesa

para evitar as intervenções de fora que

ponham em risco a liberdade. Temos

de nos pautar pela auto-regulamen-

tação”, concluiu Florisbal.

De Brasília, o Cenp não saiu fortaleci-

do apenas no plano político. Também

do ponto de vista jurídico a entidade

ganhou ainda mais músculos, como

deixam claro as exposições dos juris-

tas Paulo Brossard, Maurício Corrêa e

Fábio Nusdeo.

Brossard, ex-minis-

tro da Justiça e ex-mi-

nistro do Supremo Tri-

bunal Federal, autor do

parecer que conclui

pela subordinação da

atividade publicitária à

Lei no 4.680 e às convenções ce-

lebradas pelos interessados, lembrou

a tradição de auto-regulamentação da

atividade, já que antes mesmo do sur-

gimento da Lei no 4.680, em 1965, o

Congresso Brasileiro de Propaganda,

realizado em 1957, havia proposto nor-

mas para a atividade e que foram, de-

pois, incorporadas à lei. Brossard afir-

mou também que nunca houve uma

ruptura entre o Código proposto em

1957 e as leis de 1965 e 1998.

Para Maurício Corrêa, também ex-

ministro da Justiça e ex-

presidente do Supremo

Tribunal Federal, o a-

catamento ao Cenp é a

base do êxito dos ne-

gócios de todos os que

se acham dedicados à

propaganda. “Subme-

ter-se às Normas-Padrão é a melhor

forma de se chegar ao bem de todos”,

declarou Corrêa. Veja outros trechos

da sua fala durante o 6o Ebap no box

das páginas 16 e 17. 

Para o Professor Titular da Fa-

culdade de Direito da USP, Fábio

Nusdeo, a auto-regulamentação repre-

senta uma evolução do sistema eco-

nômico. “O Cenp é pioneiro no Brasil,

na esteira do que há de mais moderno

no campo legal. A qualidade é um fator

da essência da publicidade e não deve

decorrer de uma única empresa, mas

de todo o setor. Quando uma das

unidades discrepa, ela repercute sobre

todo o setor. É a fruta podre que conta-

mina a boa”, afirmou ele.

Da mesma forma que apoiaram o Cenp,

as lideranças do setor publicitário cer-

raram fileiras frente às pressões contra

a liberdade de expressão, presentes em

várias iniciativas recentes do Poder

Executivo e mais de três centenas de

UM FORTE  
MOVIMENTO 
ANTICENSURA

JURISTAS  
DEFENDEM 
O CENP
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“A comunicação
é um dos pilares
da democracia.”

Luiz Gushiken
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projetos de lei que vi-

sam principalmente a

liberdade de expressão

comercial.

“A liberdade é o

grande sustentáculo da

nossa atividade. Por isso

precisamos nos manter

vigilantes contra todas as pressões con-

tra as liberdades de imprensa e de ex-

pressão comercial, e elas são muitas no

momento no Brasil. Necessitamos de

um mutirão para, por meio de uma ação

coordenada, derrubar todas as amea-

ças”, salientou Nelson Sirotsky,

presidente da Associação Nacional de

Jornais. “Não precisamos de mais leis;

precisamos, com responsabilidade,

exercer a nossa atividade a partir da

auto-regulamentação. Nossa sobrevi-

vência depende da nossa capacidade de

nos auto-regulamentar. É papel de

todos nós prestigiar e fortalecer ainda

mais o Conar, que, nos seus 25 anos, é

um orgulho da atividade publicitária no

Brasil, e o Cenp.” 

Os rumos da ética comercial na publi-

cidade deixam um saldo de otimismo.

“Por mais que eu me esforce, não con-

sigo me preocupar com o futuro das

agências”, disse Roberto Civita. “Nada

e ninguém vai substituir o trabalho das

agências. A essência do que elas fazem

continua e vai continuar essencial.”

Para ele, só uma boa agência pode

ajudar o anunciante a ver o mundo

com olhos diferentes. “Todos precisam

disso para não cair na armadilha de

olhar apenas para o próprio umbigo”,

disse Civita, que considera também

que só as agências são capazes de

identificar, desenvolver e estimular os

talentos necessários para a criação da

publicidade que funciona, da mesma

forma que ninguém pode concentrar

tantos conhecimentos sobre o mer-

cado, os consumidores e os veículos

de comunicação. “Estou convicto que

além do nosso papel de informar e

servir como sustentáculos da liberda-

de e da democracia, agências e veícu-

los continuarão sendo necessários.

Não há melhor maneira de chegar até

o público”, declarou Civita.

“Nossa profissão ainda está sob

ameaça”, afirmou Dalton Pastore. “To-

da a indústria da comunicação está

sob ameaça, e não só as agências, um

elo nesta corrente – e nenhuma cor-

rente é mais forte do que cada um de

seus elos. O que temos a defender me-

rece ser defendido. Este mercado foi

capaz de fazer o Conar e será capaz de

fazer o Cenp”, disse ele.
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“Este mercado 
foi capaz de 
fazer o Conar 
e será capaz
de fazer o
Cenp.”
Dalton Pastore

“Todo esforço
será pequeno
para evitar

os bureaux.”
Octávio Florisbal

UM  
TRABALHO 
ESSENCIAL
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esumir no espaço de umas

poucas páginas a situação

geral do rádio brasileiro é brincar com

um quebra-cabeça muito, muito in-

trincado.

Segundo o Ministério das Comuni-

cações e o Grupo de Profissionais de

Rádio, GPR – os dados são de janeiro

de 2004 –, há exatas 3.401 emissoras

de rádio espalhadas pelo Brasil, ope-

rando em ondas médias e freqüência

modulada.

Neste universo, cabem emissoras

de vanguarda, com programações al-

tamente profissionais e sofisticadas, e

também emissoras que têm como

única finalidade o proselitismo político

e religioso; cabem emissoras que

definem como público-alvo um seg-

mento ultra-específico de público –

por exemplo adultos de alto poder

aquisitivo, fãs de determinado sub-

gênero musical –, ou ainda optam por

um gênero único de programação –

notícias 24 horas por dia –, ou então,

simplesmente, atiram a esmo, na

busca de uma receita de audiência ou

R

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

Mercado

TODAS AS PEÇAS
DO QUEBRA-CABEÇA

RÁDIO
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faturamento publicitário que muda ao

sabor do vento.

É claro que todo este universo

conhecido precisa ser ponderado con-

forme a sua localização geográfica.

Importante, todos sabemos que o

rádio é, em qualquer lugar do Brasil,

tanto assim que é o único meio de

comunicação a rivalizar com a TV em

penetração junto à população.

Mas é preciso ponderar o mercado

em que ele opera, e aí também temos

um oceano de diferenças entre re-

giões geográficas, capital e interior,

interior das grandes cidades e das pe-

quenas etc. Deve-se considerar ainda

que esse universo, já de difícil men-

suração, está pejado de emissoras

fantasmas ou piratas, que simples-

mente se lançam no ar à revelia de

qualquer controle oficial, controle

mais do que justificado, uma vez que

o espaço para a radiodifusão, segundo

a Constituição Federal, depende de

autorização, concessão ou permissão.

Algumas vezes confundidas como

manifestos de rebeldia jovem, as

chamadas rádios piratas pouco têm a

ver com esta imagem romântica. São,

no mais das vezes, a ação inescru-

pulosa de quem simplesmente passa

por cima da legislação e atravessa o

mercado, vendendo publicidade e se

apresentando ao público como uma

emissora regular. E é claro que as

piratas apenas aviltam preços e

políticas comerciais, prejudicando as

emissoras profissionais.

“Independentemente do aspecto

financeiro no tocante à publicidade

em emissoras piratas, também é por

demais nocivo o impacto que elas pro-

vocam na qualidade do sinal e, conse-

qüentemente, na qualidade do áudio

das emissoras oficiais, vizinhas da

freqüência em que transmitem, levan-

do o ouvinte a trocar de estação”, diz

José Luiz Nascimento Silva, diretor de

mercado e novos negócios do Sistema

Globo de Rádio. “É uma interferência

direta na opção de escolha do ouvinte,

além de danos às empresas formais e

socialmente comprometidas com o

seu papel na sociedade e

comunidades.”

Como resumir

um universo tão

complexo? Como ao

menos esboçar um

quebra-cabeça 

tão complexo e, a

partir daí, tirar uma

conclusão minimamente

válida?

700 E NÃO 3400

Por complicada que pareça, a tarefa

não é impossível. Em primeiro lugar, é

preciso separar emissoras comerciais

das exclusivamente proselitistas, já

que as primeiras têm de viver às

custas das suas receitas publicitárias

enquanto as demais podem simples-

mente repassar as contas para um

partido político ou igreja que as

sustentam.

Levando-se em conta que, uma

vez feitos os investimentos iniciais, e

graças a tecnologias inimaginavel-

mente simples, uma emissora de rádio

pode se manter com importâncias

comparativamente pequenas – talvez

uns R$ 10 mil por mês –, não fica

difícil perceber por que o proselitismo

político e religioso prosperou tanto e

tão rápido no meio, tanto mais me-

diante a prática contumaz de con-

cessões de licenças de operações por

meios exclusivamente políticos até

uma década atrás.

Um dos primeiros empresários do

setor a levantar esta diferenciação

elementar, mas não ne-

cessariamente óbvia –

e assim dando um

passo gigantesco para

um retrato mais afi-

nado do meio –, foi

João Lara Mesquita,

da Rádio Eldorado, de

São Paulo, no começo

dos anos 1990.

Partindo de informações que co-

lheu junto à Rede Bandeirantes de

Rádio e também da própria expe-

riência ao liderar, na época, uma

campanha contra a obrigatoriedade

da exibição da Voz do Brasil, Mesquita

projetou que apenas 20% das emis-

soras de rádio do Brasil tinham fina-

lidades explicitamente comerciais.

Este número, hoje, é largamente acei-

to pelo meio.

Devemos, portanto, olhar para um
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Apenas 20% das 3.400 rádios brasileiras têm abordagem profissional.



universo de menos de setecentas

emissoras, e não mais de 3,4 mil, o

que reduz de forma considerável as

peças do quebra-cabeça.

O que se vê emergir desse quadro

mais limitado é um retrato inegavel-

mente otimista do meio, um retrato

que externa muitas dificuldades e

lutas na busca do público ouvinte e

das verbas publicitárias, mas que, ao

mesmo tempo, sugere um meio de

comunicação especialmente vibrante

e aguerrido, capaz de propor soluções

inovadoras e ousadas para se integrar

de forma efetiva às comunidades que

servem, um meio que vem se reno-

vando de forma vigorosa do ponto de

vista tecnológico e de conteúdo e que

tem dado exemplo de profissionalis-

mo comercial, mesmo disputando

verbas publicitárias bastante arredias

e naturalmente pulverizadas, seja com

outros meios, seja entre as próprias

emissoras.

“Entre as mídias tradicionais, o

rádio é o mais competitivo, o mais

equilibrado de todos”, afirma Claudio

Toigo, diretor-geral da área de rádios

da RBS. Ele conta que apenas na Gran-

de Porto Alegre há trinta emissoras de

rádio disputando a atenção do público

e dos anunciantes, seis delas especia-

lizadas em jornalismo e esportes, qua-

tro em programação pop/rock. “É um

mercado quase tão concorrido quanto

o da Grande São Paulo”, completa.

Esta situação se repete pelo Brasil

afora, inclusive em muitas cidades do

interior. No Rio Grande do Sul, informa

Toigo, pouco menos da metade dos

investimentos no meio vem do inte-

rior, Santa Maria e Caxias sendo

os dois maiores mercados.

“Algumas praças reproduzem a

concorrência feroz das capitais, com

várias emissoras seguindo a progra-

mação das cabeças de rede, um

fenômeno que se expande com

rapidez. Há, inclusive, algumas redes

regionais, competitivas e altamente

profissionais”, declara Toigo.

É assim também em Minas Gerais.

“No interior, fiquei agradavelmente

surpreso com o nível de concorrên-

cia”, diz Carlos Rubens Doné, diretor

de operações da Rádio Itatiaia. “Afi-

nal, hoje, é mais fácil para as emis-

soras menores absorver as boas expe-

riências das rádios maiores. Em Minas,

nas cidades pequenas, o rádio conti-

nua sendo mais companheiro, daquele

tipo onde se podem passar recados. Já

em cidades grandes, a coisa funciona

mais ou menos como nas capitais,

com muita competitividade e disputa

aguerrida pelas audiências e verbas

do mercado anunciante.”

ACEITAÇÃO E IDENTIDADE

Os níveis de aceitação e identi-

dade entre público e emissoras de

rádio mantêm-se elevados. “A acei-

tação é excelente, e a qualidade do

conteúdo é que acaba sendo determi-

nante na percepção positiva por parte

do ouvinte e do anunciante”, afirma

Nascimento Silva. "Comparando com

as audiências de outros estados,

segundo o Ibope, a Rádio Jornal está

entre as emissoras de maior audiência

do Brasil. São catorze anos seguidos

em primeiro lugar, o que pode dizer

tudo quanto à aceitação da nossa

programação, que é de prestação de

serviço, informação e esportes", diz

Paulo Fernandes, diretor da Rádio

Jornal, do Recife.

Vantagem expressiva para o rádio

é a possibilidade de consumo simul-

tâneo a outras atividades, inclusive
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"Entre as mídias tradicionais, o rádio é a mais competitiva."
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enquanto se trabalha (poucos chefes

se opõem hoje ao hábito, inconcebível

no passado recente), lê, navega pela

internet etc. “O consumo nos auto-

móveis – consumo que o Ibope come-

çou a medir recentemente – é extra-

ordinário”, lembra Doné. “O rádio é o

único meio que permite este tipo de

consumo. Há aparelhos de rádio

ligados o dia todo nas salas de espera,

elevadores, supermercados, lojas e

bares, numa progressão geométrica

enorme, difícil até de medir. O ouvinte,

se quiser, ouve rádio o dia

todo.”

O mercado do Sul do

país, assim como

acontece em re-

lação a outras

mídias, também

se destaca no

consumo de rádio,

gerando números

marcantes: a Rádio

Farroupilha AM, de

Porto Alegre, por exemplo, com pro-

gramação popular adulta, tem a maior

audiência relativa do Brasil (audi-

ência/população), segundo dados do

Ibope. A Rádio Gaúcha, com progra-

mação de talk news e esporte, tem o

segundo maior faturamento do Brasil

no meio rádio, disputando a liderança

com a Band, de São Paulo, afirma

Toigo.

“Um dos segredos da RBS é uma

operação muito sinérgica com as

emissoras de TV e os jornais do

grupo”, explica ele. “Os

principais nomes da mí-

dia do Sul do país

estão na rádio,

principalmente na

Gaúcha, assim como nas

emissoras de TV e jornais do

grupo RBS. É um cruzamento

de talentos quase que único. E

esta é uma via de mão dupla. Eventos

surgidos nas rádios, como o Planeta

Atlântida, por exemplo, ganham força

e acabam atraindo os outros veículos

do grupo, além de alavancarem o

retorno para os anunciantes. Hoje, o

Planeta Atlântida, um

megafestival de música

nas praias do Sul, é um

evento nacional”, diz

Toigo.

Como alguns dos

principais concorren-

tes das emissoras da

RBS seguem modelo se-

melhante, ele vê aí uma

boa explicação para a pujança do

meio na região.

QUESTÃO DE SHARE

Olhando mais de perto para o

universo das emissoras de rádio profis-

sionais, vemos um faturamento pu-

blicitário da ordem R$ 600 milhões em

2004, equivalente a 4,4% do investi-

mento publicitário brasileiro bruto,

segundo dados do Projeto Inter-Meios.

Esta fatia do bolo é a que tem sido

conseguida pelas emissoras de rádio,

com pequenas variações

ao longo da última

década, de um  má-

ximo de 4,9% em

2000 a 4% em 1998.

Não é incomum, porém,

ouvir discretas reclamações

do meio sobre estes dados.

Alegam os radiodifusores que o meio

é ainda sub-representado no Projeto

Inter-Meios. No Sul do Brasil, por

exemplo, um dos mais fortes mercados

para o meio, graças, principalmente, à

pujança do interior dos estados, havia,

até pouco tempo atrás, apenas uma

grande cadeia de rádio que cedia seus

números ao Projeto.

Imaginando que metade da receita

do meio se “perca” no caminho entre

as tesourarias das rádios e os com-

putadores onde são tabulados os

dados do Projeto, teríamos um share

do meio da ordem de 9%, mais

adequado aos padrões internacionais.

Nos Estados Unidos e Canadá, por

exemplo, o share do rádio é de mais de

13%, segundo dados da Zenith

Optimedia, chegando a 22% no

México. “A culpa por esta distorção

não é do Inter-Meios, mas dos próprios

radiodifusores, que, em muitos casos,

ainda têm uma compreensão distor-

cida sobre a importância de operar

num mercado mais transparente. Não

vejo nos demais meios este viés

distorcendo de forma tão sensível os

dados de faturamento”, salienta um

executivo de agência.
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No interior, a concorrência entre as emissoras é igualmente forte.



Mais do que uma firula estatística,

uma eventual sub-representatividade

do rádio no Projeto Inter-Meios pode

impactar de forma decisiva o espaço

que é reservado ao meio por agências

e anunciantes.

Não é uma prática descabida que

anunciantes alinhem automaticamen-

te a sua verba de publicidade segundo

o share de cada meio, de forma que,

se o rádio tem 5% de share, ele rece-

berá 5% dos investimentos. Da mes-

ma forma, um profissional de agência

não poderia despender muito mais do

que 5% do seu trabalho para o meio,

o que resulta em três horas semanais,

por mais aplicado que seja o publi-

citário. Ora, como pensar convenien-

temente num meio tão amplo, pulve-

rizado e diversificado em tão pouco

tempo?

Profissionais de propaganda con-

testam este argumento, considerando-

o mesmo a antítese do profissiona-

lismo e da melhor técnica publicitária.

Eles têm toda a razão, mas certa-

mente esta é uma das explicações

para o aparente raquitismo do meio

frente às verbas publicitárias, tanto

mais em mercados onde a técnica é

menos desenvolvida.

AS REDES AVANÇAM

O mais recente episódio a indiciar

a audácia empresarial do meio rádio

foi anunciado no começo do ano, em

São Paulo, com a incorporação pelo

Grupo Bandeirantes de Comunicação

das rádios Nativa FM, Alpha FM e 89

FM, que pertenciam ao Grupo Camar-

go. O fechamento do negócio reforçou

a posição da Bandeirantes com

um dos dois maiores grupos de

rádio do Brasil. Seu concorrente

direto neste ranking é a RBS.

José Ernesto Camargo, o Neneto,

vice-presidente da operação, explicou

que o objetivo maior do negócio foi

fortalecer o projeto de trabalhar com

redes nacionais de rádio.

A iniciativa pode ser emblemática

de uma nova fase do meio, com a

formação de megarredes, a exemplo

do que aconteceu nos Estados Unidos

a partir da vigência da nova regula-

mentação do setor, nos anos 1990,

maximizando ganhos de escalas pela

ampliação da cobertura do mercado e

de um atendimento comercial forte e

unificado, com muito poder de fogo

nas negociações com agências e

anunciantes, além de enormes redu-

ções de custo pelo uso de tecnologias

de vanguarda.

O fortalecimento das redes tam-

bém é apontado por Claudio Toigo.

“Quanto maior a rede e mais inte-

grada for, mais fácil será atrair os

anunciantes”, afirma ele, explicando

que a Itapema FM, a terceira rede da

RBS, por exemplo, praticamente

quadruplicou a sua receita a partir do

momento em que se converteu em

uma rede que hoje tem cinco emis-

soras no Rio Grande do Sul e Santa

Catarina. “Temos de ganhar escala,

seguindo o modelo americano e

aumentando o reach de cada veículo.”

Toigo acredita que, para o mer-

cado publicitário, é diferencial impor-

tante poder comprar o meio rádio de

forma unificada, evitando tanto

quanto possível a pulverização carac-

terística do meio. “Investimentos

publicitários tornam possíveis cober-

turas melhores, fortalecendo o meio

junto ao público, o que atrai mais in-

vestimentos”, enfatiza Toigo.

Em Pernambuco, a Rádio Jornal

desenvolve uma rede estadual. “No
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O share do rádio é de 4,4%; nos Estados Unidos, é de mais de 13%.
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futuro, a rede

poderá significar

a sobrevivência

para as peque-

nas emissoras,

ainda mais sa-

bendo que a concor-

rente poderá che-

gar lá primeiro“, diz

Paulo Fernandes.

Para Nascimento Silva, é inevitável

a expansão e maior estruturação de

redes de rádio, seja por racionalização

dos custos em busca de melhor qua-

lidade de conteúdo, seja pela melhor

administração dos recursos físicos e

financeiros. “Não podemos esquecer

que, a reboque desta estruturação,

vem também a qualificação profis-

sional daqueles que operam o negócio

em todas as suas facetas, além de

maior demanda do mercado por infor-

mações precisas, atuais e qualifi-

cadas”, afirma ele. “Trata-se de um

processo de aprimora-

mento contínuo do mo-

delo de negócio e revita-

lização do seu conteúdo,

atendendo às necessi-

dades dos ouvintes,

anunciantes e acionistas

do negócio.”

RELAÇÃO COM AS

AGÊNCIAS

Comuns no passado, hoje não se

ouve mais queixas – ou pelo menos

com tanta freqüência –

contra a postura das

agências de publicidade em

relação ao meio.

“A relação com

agências e anunci-

antes é muito pro-

fissional e de mão

dupla. Estamos, de

maneira contínua, ofe-

recendo e dando supor-

te na busca de informações e seus

cruzamentos, de forma a aumentar a

qualidade da programação e da

eficiência dos investimentos dos

anunciantes”, diz Nascimento Silva.

Porém Doné continua conside-

rando fundamental um trabalho de

desenvolvimento junto ao anunciante.

“Ninguém pode saber mais do nosso

negócio que nós mesmos”, declara

ele. “Mas tudo é feito em parceria

com as agências, e elas sabem bem

qual veículo pode ir ao cliente delas,

sabem qual é o parceiro sério, que

quer fazer negócio. O que não pode

acontecer é o cliente

receber o plano antes

da agência. Não te-

mos problema deste

tipo. É importante

trabalhar em par-

ceria, de forma

clara. Autorização

não sobe escada.” Na

Itatiaia, hoje, os clientes di-

retos são muito poucos – menos de

2%.

E os investimentos de fora da

praça de atuação das emissoras flui

atualmente em quantidade considerá-

vel. “Na rádios Gaúcha e Farroupilha

estamos próximos de gerar um terço

do nosso faturamento a partir de

anunciantes de fora da região”,

afirma Toigo.

Está aí uma bela forma de fechar o

quebra-cabeça.
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O FATURAMENTO E O SHARE DO RÁDIO
Sobre faturamento bruto, em milhões. Fonte: Projeto Inter-Meios

1999 R$ 379,2 4,8%

2000 R$ 482,4 4,9%

2001 R$ 447,4 4,8%

2002 R$ 433,6 4,5%

2003 R$ 497,6 4,5%

2004 R$ 594,2 4,4%

"A relação com anunciantes e agências é profissional e de mão dupla"
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om quatro anos de vida, a cearense Verve

Comunicação já surgiu tendo que enfrentar um

mercado em baixa. Nos últimos anos, o mercado do Ceará

perdeu parte dos anunciantes locais com a privatização de

estatais e o fechamento de empresas privadas.

Hoje, 40% dos clientes estão concentrados

em contas públicas e outros 40%, no varejo.

O mercado profissional também dá sinais

de saturação, em parte devido à profusão de escolas de pu-

blicidade. Paradoxalmente, há grande carência de profissio-

nais. “Esse é um desafio que precisa ser encarado em conjun-

to – empresas e faculdades de comunicação. O mercado co-

mo um todo também precisa tratar o negócio como deve ser:

um negócio”, analisa Francisco Gualbernei, diretor da Verve. 

Apesar de tudo, a Verve tem uma carteira forte de clientes.

O executivo prevê um cenário melhor e destaca o papel das

agências: “O mercado dá sinais de melhora. Cabe às agências

ter responsabilidade e não deixar que as oportunidades pas-

sem, com práticas predatórias e autofágicas”, diz Francisco.

Um exemplo dessa atitude pode ser encontrado na pró-

pria Verve. Recentemente, a agência foi vistoriada pelo Cenp e

notificada por irregularidades no relacionamento com dois

clientes. Depois da notificação, a Verve conse-

guiu adequar um deles. O outro cliente

resistiu e acabou indo para o mercado. “A

vistoria do Cenp acabou sendo um ótimo

negócio para nós. Conseguimos ampliar o faturamento da

agência e ainda ganhamos mais

tempo para trabalhar nossos

clientes”, relata Francisco. 

Ele afirma que a empresa quer

conquistar clientes no Ceará e em

outros estados, agindo sempre com responsabilidade: “A

opção é por uma atuação ética, onde se trabalha com bons

clientes, oferecendo um atendimento com muita qualidade”,

resume.
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VVEERRVVEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  PPRREEVVÊÊ  MMEELLHHOORRAASS  PPAARRAA  OO  MMEERRCCAADDOO  CCEEAARREENNSSEE

escobrir novos nichos e formar novos anunciantes.

É esse o maior desafio da publicidade carioca na

avaliação de Clóvis Speroni, vice-presidente da Agência 3.

“Muitas empresas saíram do Rio, as

grandes contas nacionais na maioria

estão concentradas em São Paulo. Para

sobreviver, uma agência carioca tem que formar novos

clientes. Se todas as agências ficarem brigando pelos

mesmos clientes, o bolo não cresce”, diz Speroni.

Ao Cenp, ele atribui o papel de “tábua de salvação”.

“Num momento muito con-

turbado, enxergou-se no Cenp

uma luz no fim do túnel. Acho

que é a grande salvação para o

negócio. O Cenp é o nosso

avalista”, diz Speroni.

O mercado carioca é caracterizado por alguns segmentos

mais fortes – telecomunicações, varejo e empresas pe-

trolíferas. Hotelaria e turismo também

são setores fortes para a publicidade.

Para o executivo, o talento dos profis-

sionais da região é um diferencial: “O Rio é um grande celeiro

de talentos criativos. Isso faz a diferença”.

Fruto da fusão de três agências, a Agência 3 virou um case

no mercado publicitário carioca. De uma estrutura de 44

funcionários passou para 75 e vem conquistando novos

clientes — só em 2004, foram doze. O reconhecimento

também veio por meio do prêmio de Agência do Ano da ABP

e dos mais de 75 prêmios nacionais e internacionais rece-

bidos no ano passado.

D
AAGGÊÊNNCCIIAA  33  AAPPOOSSTTAA  EEMM  NNOOVVOOSS  HHOORRIIZZOONNTTEESS  PPAARRAA  OO  MMEERRCCAADDOO  CCAARRIIOOCCAA

“A vistoria do Cenp 
acabou sendo 

um ótimo negócio 
para nós.”

“O Rio é um grande 
celeiro de talentos 
criativos. Isso faz 

a diferença.”

Regionais
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mercado catarinense de propaganda está em plena

ascensão: em 2004, um total de R$ 410 milhões foi

investido em mídia. Deste total, R$ 75 milhões foram prove-

nientes de agências e anunciantes de Santa Catarina. O esta-

do conta com 150 agências certificadas pelo Cenp, das quais

81 também são associadas ao sindicato patronal. O maior

volume de agências e anuncian-

tes está concentrado nas cidades

de Florianópolis, Joinville, Blume-

nau, Chapecó e Criciúma.

Mesmo com os registros positivos, ainda há espaço para

crescer. “A maior parte dos grandes anunciantes de Santa

Catarina ainda não conhece totalmente o potencial de nossas

agências e trabalham com algumas ‘de fora’. O cenário está

mudando, é verdade, mas o processo deveria ser mais

rápido”, analisa Saulo Silva, diretor da Quadra Comunicação,

localizada em Florianópolis (SC), e presidente do Sindicato

das Agências de Propaganda do estado de Santa Catarina.

No mercado há 31 anos, a Quadra Comunicação conta

com uma equipe de 25 profissionais e uma sólida carteira de

clientes. Em 2004, a agência aumentou em 104% sua receita

em relação ao ano anterior, conquistando novas contas e vá-

rios prêmios. O principal deles foi recebido no Fórum Social

Mundial, realizado em Porto Alegre, em que concorreram

agências de todo o Brasil. Para o futuro, a Quadra Comuni-

cação pretende consolidar ainda mais sua marca e presença

no mercado, conquistando pelo menos três contas fortes.

Para o mercado catarinense crescer ainda mais, Saulo

destaca a importância do Cenp: “O Cenp veio para deixar

claro ao mercado quais as re-

gras básicas para o relaciona-

mento entre anunciante, agên-

cia e veículo. Com a repactua-

ção que está em andamento,

teremos maiores benefícios para nossas agências”.

ssim como o próprio estado, a publicidade em

Tocantins ainda está em formação. Concentrado

em poucos clientes privados, o mercado tem no setor público

os principais anunciantes com capacidade de investimento.

Apesar do crescimento do agronegócio, especialmente da

cultura da soja, o setor ainda não

adquiriu uma escala para movimentar o

mercado publicitário nos períodos

específicos de plantio e colheita.

Fundada em 1995, contando com

dezoito funcionários, a Talento Comunicação, de Palmas, tem

na propaganda governamental e de instituições sua principal

atividade. “Também temos nossos clientes da área privada,

todos pequenos, e procuramos atendê-los da melhor forma,

pois fazemos questão de mantê-los, mesmo que com uma

margem de rentabilidade menor”, destaca César Carneiro,

presidente da agência. “O grande desafio é atuar em um

mercado ainda em construção sem abrir mão dos princípios

profissionais e éticos. Isso,

é claro, nos traz a obriga-

ção de trabalhar para a for-

mação desse mercado. E é

também uma satisfação participar desse processo desde o

momento de largada”, analisa o executivo.

O Cenp é definido como um fator importante na profis-

sionalização e fiscalização do mercado. “Uma das maiores

vantagens do Cenp é que ele nasceu dentro de uma menta-

lidade de auto-regulamentação, sem imposições externas,

seja de uma agência governamental ou de um conselho for-

mado a partir da iniciativa de pessoas estranhas ao meio”,

define Carneiro, acrescentando que as normas devem ter a

flexibilidade necessária para acompanhar as diversas

realidades regionais. “Queremos crescer de uma forma com-

patível com os princípios éticos, o padrão de qualidade e a

cultura empresarial que a Talento vem construindo desde sua

fundação”, garante Carneiro.

O A

TTAALLEENNTTOO  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EE  OOSS
PPRROOGGRREESSSSOOSS  DDOO  MMEERRCCAADDOO
PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOO  DDEE  TTOOCCAANNTTIINNSS

QQUUAADDRRAA  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  CCOOMMEEMMOORRAA
BBOONNSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  JJUUNNTTOO  CCOOMM  
OO  MMEERRCCAADDOO  CCAATTAARRIINNEENNSSEE

“O Cenp veio para 
deixar claras 

as regras básicas 
da publicidade.”

“Queremos crescer
de uma forma 

compatível com 
os princípios éticos.”
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onsiderada o 13o mercado de propaganda do Brasil,

Uberlândia passou recentemente por uma cam-

panha para conscientizar todas as agências da necessidade de

certificação pelo Cenp. A iniciativa, liderada pela Rede Inte-

gração e pela APP, foi vista como uma forma de profissiona-

lizar as relações entre anunciantes, fornecedores, agências e

veículos. Os resultados foram imediatos.

Considerada a capital nacional do atacado, Uberlândia tem

nos atacadistas seus principais anuncian-

tes. O mercado publicitário também é

formado por indústrias e empresas presta-

doras de serviços, comércio varejista e agro-

business. “Somos um mercado novo e em

constante movimento. Por isso, atraimos bons profissionais

dos grandes centros. A publicidade se desenvolveu aqui com

uma qualidade muito

acima de mercados se-

melhantes”, explica Vitor

Lima, um dos sócios da

Publicitários Associados.

Criada há doze anos, a agência tem entre seus clientes

Peixoto Atacado-Distribuidor, Rede Valor de Supermercados,

que conta mais de 250 lojas, Icatril, Refrigerantes do Triângulo

e a Drogalider, com dezenove lojas. 

O publicitário destaca a atuação do Cenp para acabar com

o que ele considera o maior desafio do mercado: a concor-

rência desleal. “Com o Cenp, temos visto um caminho mais

limpo. A certificação veio dar um tom profissional ao nosso

negócio. O mercado passou a enxergar a propaganda como

um negócio organizado e com regras claras”, analisa Lima.
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Regionais

C
PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOOSS  AASSSSOOCCIIAADDOOSS  DDEESSTTAACCAA  PPAAPPEELL  DDOO  CCEENNPP

ara Luiz Gonzaga Jr., presidente da Genius Publici-

dade, o maior desafio do mercado de Cuiabá, que

conta com mais de oitenta agências, é adaptar-se à realidade

econômica da região. “As agências precisam

entender os limites do mercado e do investimento.

Trabalha-se muito para conseguir um faturamento

limitado. Mesmo assim, conseguimos fazer tra-

balhos fantásticos e criativos”, explica. 

Há 25 anos no mercado, a Genius está abrindo

uma agência em São Paulo. Com cinqüenta

pessoas na equipe e uma sólida cartela de clientes,

a agência acompanhou o desenvolvimento da pu-

blicidade em Cuiabá. “Temos anunciantes que es-

tão conosco há 23 anos”, relata Gonzaga. 

O varejo é apontado como o maior investidor. O agrone-

gócio também acaba por influenciar o mercado: “O agronegó-

cio não é anunciante local, mas o desempenho dele é refletido

na publicidade. Esse ano, por exemplo, houve um problema de

quebra de safra na soja. O varejo sofreu impacto, porque as

vendas caíram, assim como a circulação do dinheiro, e as

verbas para publicidade acabaram diminuindo também”,

exemplifica.

A realidade está melhorando aos poucos. As

licitações realizadas pela prefeitura de Cuiabá e as

mudanças no tratamento que o governo estadual

passou a dar para a publicidade nos últimos anos

oxigenaram o mercado publicitário. “O governo

começou a dividir a verba entre as agências. Com

essa mudança, o dinheiro passou a circular, houve

movimentação”, afirma o executivo. O crescimen-

to já é notável: há dois anos, o sindicato da cidade,

do qual Gonzaga é presidente, tinha dezesseis

afiliados. Hoje, são 25. A região tinha uma visão equivocada do

Cenp. Mas a impressão errônea foi logo desfeita. “Hoje vemos

que o Cenp é muito próximo da gente. Percebemos que se trata

de um movimento de mudança que diferencia quem é e quem

não é agência de propaganda. Com o Cenp, a publicidade

ganhou respeito”, afirma o publicitário.

P
GGEENNIIUUSS  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  DDEEFFEENNDDEE  AASS  NNOORRMMAASS--PPAADDRRÃÃOO  EEMM  CCUUIIAABBÁÁ

“Cuiabá é
um grande celeiro

de talentos
criativos.”

“Com o Cenp, 
temos visto 

um caminho 
mais limpo.”
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CCEENNPP  &&  AABBMMPP

CONVÊNIO PARA PROMOVER A 
AUTO-REGULAMENTAÇÃO NA BAHIA 

Acontece no Cenp

Associação Baiana do Mer-

cado Publicitário, ABMP, e o

Cenp celebraram convênio para atua-

rem em conjunto no estado da Bahia,

promovendo uma série de iniciativas

práticas de aprimoramento da atuação

das agências de propaganda. “Tere-

mos uma preocupação especial em

desenvolver o uso de pesquisas em

nosso mercado, aumentando a qua-

lidade e a transparência dos serviços

prestados pelas agências”, diz Marcelo

Lyra Amaral, diretor comercial da TV

Bahia e presidente da ABMP, que

congrega os capítulos baianos da Abap

e do Sinapro.

O convênio prevê um calendário

de atividades conjuntas, definido a

partir de um estudo preliminar sobre a

realidade do mercado, sempre levando

em consideração as necessidades de

respeito às Normas-Padrão da Ativi-

dade Publicitária. “Precisamos do

apoio local principalmente para o

nosso trabalho de fiscalização”,

explica Célia Fiasco, diretora executiva

do Cenp. “Nosso convênio tem caráter

experimental, e o seu modelo poderá

ser utilizado como forma de qualifi-

cação da atividade publicitária em ou-

tras regiões do país.”

Pelo convênio, a ABMP poderá,

por delegação do Cenp, e de acordo

com decisão de seu Conselho Exe-

cutivo, incumbir-se das tarefas de vis-

toria do funcionamento das agências

de propaganda da Bahia, com vistas ao

cumprimento das regras e princípios

fixados pela legislação que cuida do

setor e pelas Normas-Padrão da Ati-

vidade Publicitária, inclusive no que se

refere à compra e à utilização de pes-

quisas e do respeito à correta remu-

neração da atividade publicitária, valo-

rizando a lealdade de concorrência

entre agências e anunciantes.

O convênio prevê ainda a realiza-

ção de estudos – o primeiro deles pro-

vavelmente sobre a dimensão do mer-

cado publicitário baiano, cursos e se-

minários, estes uma rotina da ABMP,

como os que são realizados simul-

taneamente à Feira da Propaganda.

FFÓÓRRUUMM  DDEE  PPRROOPPAAGGAANNDDAA

O convênio foi celebrado em Salva-

dor, durante o Fórum de Propaganda

da ABMP, no final de abril. 

O Fórum girou em torno de uma

pesquisa que identificou o que os

anunciantes baianos acham e esperam

de suas agências. A partir dos re-

sultados da pesquisa e das discussões

que se seguiram foi redigida a Carta da

Ilha de Itaparica. O documento alude

ao que chama de uma “contradição na

percepção” pelos clientes quanto aos

avanços na qualidade dos serviços

oferecidos pelas agências de publici-

dade, fornecedores e veículos de co-

municação. “É o velho problema, que

A
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• Divulgar os avanços do mercado de propaganda.

• Reunir as faculdades da área para discutir a qualidade da formação oferecida.

• Investir em novas ferramentas e ações de reciclagem profissional.

• Revisar a Tabela do Sinapro, incluindo nela mais serviços.

• Priorizar os fornecedores locais na contratação de serviços.

• Buscar a contribuição do governo local para ampliar o mercado e discutir 

no plano federal a regionalização das contas federais.

• Fazer da criatividade responsável o elemento fundamental da atividade

publicitária como forma de fortalecimento da marca e do retorno do

investimento feito.

Algumas das 
proposições da 

Carta da 
Ilha de Itaparica:

A íntegra da Carta da Ilha de Itaparica está
disponível no site www.abmp.com.br

de forma alguma ocorre só na Bahia,

daquilo que o anunciante espera da

agência”, diz Marcelo. “Em muitos ca-

sos, ele não percebe toda a complexi-

dade do mercado publicitário e espera

estar contratando os serviços de toda

uma área de marketing. As frustrações

decorrentes são inevitáveis.” 

E, como admite a Carta, as exi-

gências dos clientes têm se chocado

com a redução progressiva das remu-

nerações praticadas. “É preciso fazer

entender ao mercado que o fato de a

agência realizar comunicação total não

é fazer o que extrapola a sua compe-

tência, mas compreender as necessida-

des do cliente, orientá-lo e encaminhá-

lo aos especialistas das áreas que não

são próprias da sua atividade”, afirma o

documento. 

Outro ponto levantado pela Carta é

a necessidade de deter a evasão de re-

ceita, causada, entre outros motivos,

pela absorção de empresas locais por

empresas nacionais e a concentração

das decisões dos investimentos de

grandes anunciantes baianos em São

Paulo e Rio de Janeiro. “O discurso da

regionalização dos investimentos não

chega até as agências”, resume Marcelo.

A partir destas considerações, a

Carta da Ilha de Itaparica propõe a di-

vulgação, junto aos clientes, dos avan-

ços do mercado de propaganda no pla-

no tecnológico, de infra-estrutura e de

qualificação pessoal. Um plano de

ações concretas e permanentes, volta-

das para os anunciantes, está sendo

discutido no momento. “A intenção é

expor o salto no profissionalismo,

incluindo na discussão os jovens que

estão sendo formados nas faculdades

baianas”, diz Marcelo. “A Carta propõe

um novo relacionamento com o mer-

cado publicitário tendo o profissiona-

lismo como ferramenta para uma nova

realidade agência–cliente. Só assim

garantiremos uma rentabilidade sus-

tentada, fundamental para a continua-

ção da atividade.”  

O Fórum reafirmou o compromis-

so do mercado local com o Cenp como

forma de garantir a qualidade crescen-

te e a evolução do mercado publicitário

baiano. “O reconhecimento do Cenp e

da sua importância é unânime”, afirma

Marcelo.

Ele avalia que o processo de cadas-

tramento das agências do estado

caminhou “razoavelmente bem”. “Pre-

cisamos, agora, dar um passo à frente,

com o mercado apontando as ques-

tões relevantes no cumprimento ou

não das Normas-Padrão”, salienta

Marcelo. “A partir de então, teremos

um marco decisório, um primeiro

momento da verdade seguido por

outro: o cumprimento estrito das

recomendações do Cenp. O convênio

será fundamental para a clareza no

fluxo das demandas éticas.”

“O reconhecimento
do Cenp e da sua

importância
é unânime.”
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CENP PARTICIPA DO CONGRESSO DA ABERT

Acontece no Cenp

diretora executiva do Cenp, Célia Fiasco, participou

do 23o Congresso Brasileiro de Radiodifusão,

realizado em Brasília, em meados de maio, pela Abert. Como

debatedora da sessão plenária “Mercado Publicitário –

desafios do crescimento”, Célia disse estar, como diretora do

Cenp, aprendendo a conhecer “um território chamado Brasil

da Publicidade, um país estranho e múltiplo, que se entende

graças à radiodifusão, mensageira desta língua maravilhosa

que é o português falado no Brasil”, disse ela.

Célia saudou os radiodifusores como “reais construtores

da nacionalidade” e defendeu a di-

versidade e pluralidade de meios e a

liberdade da informação publicitária.

“Sabemos que ela garante a liberdade

de circulação de idéias e informações e

assegura a todos, pela igualdade, o

acesso à cultura”.

Ela lembrou que quem remunera as

agências são os veículos de comunicação. “Como remu-

neradores, os veículos têm o direito de exigir qualidade da peça

publicitária e ética na relação comercial, que começa pelo

respeito à remuneração que a agência recebe, que não pode ser

transferida ao anunciante, sob pena de se estabelecer um

sistema injusto de concorrência.

Célia não perdeu de vista as dificuldades próprias ao meio

rádio, principalmente pela sua pulverização.

“O rádio está no Brasil profundo, onde o

Cenp tenta chegar, e vai chegar, defendendo

a ética nas relações comerciais”.

Para Célia, as Normas-Padrão do Cenp

não inovam, apenas asseguram o cumpri-

mento de boas práticas comerciais que têm

base na isenção das agências e na qua-

lificação para indicar o melhor meio aos seus clientes

anunciantes. 

“As Normas, que são da Abert e das demais entidades

nacionais representativas de veículos,  anunciantes e agências,

nasceram, como tudo o mais no país, deste rádio que está hoje

mais vivo e dinâmico que ontem, e parece ser, ainda, o maior

integrador das coisas brasileiras”, concluiu Célia.

A

O Cenp, por meio dos seus diretores, esteve presente também aos seguintes eventos e palestras:

• Fórum Internacional de Pesquisa –
2005, Qualidade com Rentabilidade,
evento realizado dias 27 e 28 de
junho. O Cenp, representado por
sua diretora executiva Célia Fiasco,
integrou o grupo de estudo de auto-
regulamentação. 

• Universidade Uniara, de Araraquara,
em maio, com apresentação a alunos
e professores feita por Ana Beatriz
André. 

• 6o Ebap, no começo de maio, onde o
presidente do Cenp, Petrônio Corrêa,
falou sobre o estágio atual da auto-
regulamentação comercial da
atividade publicitária. 

• Universidade Univás, de Pouso
Alegre, em março.

“O rádio está no
Brasil profundo,

onde o Cenp 
tenta chegar.”

Célia na sessão plenária do Congresso de Radiodifusão
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CENP INICIA
TREINAMENTOS

m meados de maio, o Cenp deu início à 2a etapa

do projeto idealizado desde 2002, de capacitar e

treinar profissionais de agências de pequeno e médio porte

no desenvolvimento de planos de mídia através do uso do

Banco de Pesquisa.

A primeira etapa aconteceu quando da criação desse

Banco, disponibilizado no site do Cenp pelos três insti-

tutos oficiais, Ibope, Ipsos Marplan e IVC.

De maio até o fechamento dessa edição, o Cenp já pro-

moveu quatro rodadas de treinamento: Salvador (dias 16 e

17 de maio), Bauru (em 2 de junho), Campo Grande (20 e

21 de junho) e Cuiabá (23 de junho), contando com a pre-

sença de 230 pessoas, no total, entre profissionais de

agências, anunciantes e veículos de comunicação. Os

treinamentos ministrados por Ana Lúcia Magalhães,

diretora adjunta do Cenp, e Maria do Carmo Kozma (Cacá),

profissional reconhecida no mercado por sua atuação na

área de Mídia. Cacá está contribuindo, especificamente

neste projeto, com o objetivo de acelerar o número de

cidades cobertas. 

O apoio de entidades e veículos locais tem sido de

extrema importância para a viabilização e divulgação do

projeto. Tem sido muito gratificante o grande número de

profissionais participantes do treinamento, o que confirma

a importância e necessidade de um relacionamento mais

próximo entre o Cenp e cada mercado. Exatamente por

essa razão, o Cenp abre os treinamentos com uma apre-

sentação de abordagem institucional sobre a entidade. A

divulgação do treinamento, na última edição dessa revista,

gerou um elevado número de solicitações para a realização

dos encontros.

Para o 3o trimestre, a agenda prevê treinamentos nas cida-

des de Porto Alegre, Florianópolis, Joinville, Curitiba, Lon-

drina, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Goiânia, Palmas e

Belém. A confirmação de cidades/datas estará disponível

no site do Cenp, www.cenp.com.br.

aniel Barbará, diretor do Cenp, representou a entidade

no Comtotal, Congresso Norte/Nordeste de Comuni-

cação Total, realizado em Teresina, no final de maio.

No evento, Daniel lembrou que o principal objetivo do Cenp

é defender o modelo brasileiro de propaganda e que só terá

sucesso com o apoio dos associados da Abap e da Fenapro. 

Ele informou que a entidade promoveu pesquisa junto a

profissionais das agências, cujas críticas apontadas estão

sendo estudadas e adotadas. “Nós, do Cenp, precisamos de

diálogo com todo o mercado publicitário”, disse Daniel,

sublinhando o apoio que a entidade tem recebido dos veículos

de comunicação e dos vários níveis de governo, assim com da

Aba. “No início, até tivemos resistência por parte dos

anunciantes em alguns itens das Normas-Padrão. Hoje,

porém, já temos uma convivência e um diálogo bastante

pacífico e satisfatório”.

CENP PARTICIPA DO COMTOTAL

E
D

uma iniciativa que gerou muita repercussão positiva no

mercado, a Record publicou anúncio onde declara apoio

inequívoco ao Cenp. “Apenas demonstramos a nossa preo-

cupação com o fu-

turo da publicida-

de. Vamos, junto

com as entidades

representativas do

mercado, lutar pa-

ra o reconheci-

mento e preserva-

ção da ética”, dis-

se Walter Zagari,

diretor comercial

da Record.

Dalton Pasto-

re, presidente da Abap, foi um dos que destacou a iniciativa da

Record. “Este ato tem grande valor, importância institucional e

política, tanto pelo peso da Record como pelo momento que

estamos vivendo”, disse Pastore. Manifestações de apoio

como a dele vieram do Brasil inteiro.

EM ANÚNCIO, RECORD DESTACA CENP 

N
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cara de criação é uma figura ainda a ser deci-

frada. 

Começa que ele não nasce com vocação de criador

publicitário porque, infelizmente, essa profissão não

consta no cardápio de Deus como acontece com

médico, escultor, pintor, cantor etc. Continua que a

gente jamais consegue fazer os pais entenderem o que

fazemos. Conclui que, embora gostemos de ser

chamados de criativos, o fato é que estamos devendo

à humanidade uma grande idéia que pudesse justificar

a nossa profissão e aí, sim, contribuir para a felicidade

de todos, como por exemplo, criar um jeito de ficar

bonito numa foto de carteira de identidade. 

A verdade verdadeira é que essa insatisfação

permanente faz de todos os criadores silenciosos e

mórbidos praticantes de uma mania: pescoçar a

criação alheia pra ver se o outro conseguiu a idéia big

one que não conseguimos. E, em caso positivo, auto-

flagelar-se com a dor-de-cotovelo.

Não pensem que estou dizendo isso pra sacanear

os criativos expondo seus segredos inconfessáveis.

Estou dizendo isso autobiograficamente. 

Não é pra esnobar, mas confesso que a minha dor-

de-cotovelo sempre foi importada da publicidade

norte-americana. Sou o fuçador mais dedicado e

competente que se possa imaginar. 

Num desses rastreamentos ainda na época da

Almap, meu radar descobriu uma campanha mara-

vilhosa feita pela agência Marsteller de New York, para

iogurte. Como na época a Danone era um dos nossos

clientes e tinha um iogurte como um dos produtos de

forte presença na mídia, eu encanei de conhecer o

profissional que havia criado os comerciais que eu

tinha adorado. 

Antes de continuar, deixa eu compartilhar com

vocês o meu entusiasmo com a campanha (que, aliás,

o querido Petrônio Corrêa também conhece e foi quem

me estimulou a contar esta história aqui). A campanha

era composta por vários comerciais-verdade. Ou seja

produzidos em locações verdadeiras, com atores que

não são atores mas pessoas da vida real. O lugar era

uma comunidade rural de uma distante cidadezinha

na região russa da Geórgia, fronteira com a Turquia.

Um dos comerciais mostrava uma senhora com

sólidos 104 anos cuidando de seus afazeres montada

num cavalo, um velhinho de 99 anos tocando as

ovelhas etc. A narração explicava que esse milagre de

longevidade e saúde acontecia porque um dos

alimentos tradicionais naquela região era o iogurte,

feito artesanalmente pelas próprias pessoas. No take

final, o impacto: um velhinho consumia seu iogurte

meio sem jeito, inibido diante da câmera. O plano vai

abrindo e mostra ao lado dele uma velhinha que diz

carinhosamente pra câmera: “desculpe, mas meu

filhinho sempre foi tímido”.

O impacto pelo humor delicado, pela credibilidade

e pela inteligência de criação pra mim valeria um

suicídio de inveja. Eu tinha que conhecer o criador.

Encanei na coisa.

E parti com tudo pra minha missão impossível:

O
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ZÉ, O CRIATIVO
por Alex Periscinoto

Crônica
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conhecer a agência, chegar ao

autor da idéia, ver a cara dele,

conversar, ouvir sobre os cami-

nhos criativos que o levaram

àquela formatação tão bem

amarrada.

Mexe daqui, pergunta dali,

descobri. Era uma autora: Arlene

Hoffman, diretora de criação da agência Marsteller de

New York.

A mulher era linda, chic, sofisticada, inteligente. En-

fim, tudo o que alimenta a minha insegurança. Fui à luta.

Falei com o Zé de Alcântara, energizei-o com o meu

entusiasmo e me mandei pra New York.

Superei a poderosa secretária da criativa, pedindo

míseros 5 minutos de audiência. Americanamente, ela

retornou a minha ligação e, com toda cortesia, deu a boa

notícia: a diretora-de-criação me atenderia das 11h55 às

12h quando ela sairia pontualmente para o almoço. 

Feliz da vida com os 300 segundos conquistados, lá

fui eu.

Encurtando: a empatia com a Arlene foi total. Os

cinco minutos foram devidamente atropelados e o

impossível aconteceu: ela me convidou pra almoçar. 

Fusão para um belíssimo restaurante em

Manhattan.

Eu e ela como dois velhos amigos num tête-a-tête

repleto de sorrisos, olhos nos olhos, caras e bocas,

piadas, conversas sobre campanhas famosas, enfim,

tudo o que um criativo gosta de fazer quando encontra

outro do ramo: falar de criação, bem e mal. Eu e a Arlene

sabíamos o que estávamos falando, o que não acontecia

com o mâitre que nos rondava impacientemente sem

compreender porque nem tínha-

mos tocado no cinematográfico e

aromático peixe grelhado. Pra ele

obviamente a atmosfera daquela

mesa era de um couvert clássico

pra outro tipo de refeição. 

Corta pra eu de volta na

Almap, na sala do Zé de Alcân-

tara explicando com entusiasmo

a aventura novaiorquina. O Zé só olhando, quietão. E eu

no maior pique falando do almoço não almoçado, do

mâitre p. da vida e, acima de tudo, como era sedutora,

envolvente, sofisticada e criativa a autora da campanha.

De repente, o Zé corta meu emocionante discurso e,

com seu jeito deliciosamente cínico, lasca diretamente

na jugular:

- Comeu?

Assim era a criatividade com alto poder de síntese

do Zé de Alcântara. Outra coisa pra dar inveja pois eu,

como todos caras de criação, sempre achamos que so-

mos mais rápidos no gatilho do que os mortais comuns.

(Obs.: não comi)

A mulher era linda,
chic, sofisticada,
inteligente. Enfim,
tudo o que alimenta a
minha insegurança.
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A MISSÃO DO CENP 
riado em dezembro de 1998, o Cenp, Conselho Executivo das Normas-

Padrão, tem como missão o estabelecimento de princípios éticos no

relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de

comunicação, por meio de auto-regulamentação.

O Cenp foi fundado pela Aba, Abap, Abert, ABTA, Aner, ANJ, Central de Outdoor e

Fenapro e tem como principal instrumento de trabalho o documento Normas-Padrão

da Atividade Publicitária, que estabelece as base do relacionamento comercial e ético

da atividade.

O Cenp concede a certificação para as agências, para que possam receber a

remuneração dos veículos. A certificação é concedida a qualquer agência que atenda

as Normas-Padrão.

A contrapartida à certificação é o cumprimento pelas agências das Normas-

Padrão, o que é verificado rotineiramente por meio de fiscalização pela equipe do

Cenp.

Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do

Cenp, formado por 42 membros, representando anunciantes, agências e veículos. 
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Gostaria de saber mais de-

talhes do treinamento sobre ban-

co de pesquisa. 

Muito obrigado. 

Miguel Spencer, Ratts Ratis

Comunicação, Natal

Olá Miguel 

Os treinamentos já foram ini-

ciados, como você pode ver na pá-

gina 35 desta edição, assim como a

agenda de treinamentos para o 3o

trimestre. Para confirmar datas e

locais, fique de olho em nosso site.

Lula Vieira em sua crônica

publicada na edição passada

desta revista tem toda a razão: o

Cenp deveria existir desde os

anos 60! Nossa felicidade teria

sido muito mais completa.

Geraldo Leite, Singular

Arquitetura de Mídia, São Paulo

Escreva para o Cenp em Revista:
cartas@cenp.com.br


