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uas entre as quase 4 mil agências de publicidade certificadas pelo Cenp encontram-

se envolvidas no chamado “escândalo do mensalão”. 

A bem da verdade, não são as duas agências que estão envolvidas, mas um dos seus sócios,

recém-chegado ao mercado publicitário. Ao que se sabe, apenas ele envolveu-se nas

negociações escusas. Os demais sócios das agências, pelo que se declarou até agora, por con-

veniência ou inocência, pouco ou nada sabiam do que se passava. E muito provavelmente

nenhum dos funcionários, salvo uns poucos encarregados de serviços próprios de tesouraria,

tinha conhecimento ou envolvimento nas operações subterrâneas das agências.

Estes fatos resumem toda e qualquer culpa que a publicidade como atividade possa ter tido

no lamentável episódio que devassa os mecanismos de financiamento de

campanha no Brasil. Mas, ainda que por vias tortas, as denúncias abrem

uma boa oportunidade para a discussão pela sociedade de um problema

latente: o processo de contratação de agências de publicidade por entes

estatais de todos os tipos. Há um grave erro a reparar: o fato de a

contratação de serviços de publicidade ser regida pela Lei de Licitações, a

mesma que regula a contratação de um empreiteiro ou a compra de materiais.

A Lei estabelece dois campos para determinar a escolha de um fornecedor: a proposta

técnica – algo totalmente abstrato na publicidade – e a financeira.

O passado da agência, seu histórico, o currículo das suas equipes, as propostas de solução

do problema proposto pelo cliente precisam ganhar relevo na decisão.

Um bom começo seria estabelecer a separação das agências de marketing político das de

publicidade e vedar às primeiras participarem de concorrências públicas já que existem para ser-

vir aos políticos e aos partidos políticos, e não empresas privadas, estatais, ministérios, autar-

quias etc. Desta forma, se elimina na raiz a possibilidade de contaminação tão comum no

Brasil.

Esta separação, porém, não é simples de ser feita pois, no mais das vezes, o publicitário que

possui ou presta serviços à empresa de marketing político também está ligado a uma agência

de publicidade da mesma forma que grupos de comunicação têm braços em diferentes mídias.

E seria injusto impedir que o publicitário que participou de uma campanha política

simplesmente seja alijado da disputa por uma conta pública uma vez definidos os rumos da

eleição.

O Cenp está pronto a participar deste debate, como já tem feito em algumas concorrências

no plano federal e de vários estados. Podemos dar uma grande contribuição por nossa vasta ex-

periência em analisar estruturas de agências, além de tornar pública a tabela de preços efeti-

vamente praticados pelos principais veículos de comunicação do Brasil.

O mercado publicitário, cônscio dos bons serviços que presta à sociedade brasileira, espera

que o saldo maior da CPMI, além de punir exemplarmente os culpados, seja propor uma legis-

lação licitatória mais apropriada às peculiaridades da atividade publicitária.
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Em 1º lugar

O Cenp – Conselho Executivo das Normas

Padrão, organismo criado e mantido pelas enti-

dades nacionais de anunciantes, veículos de co-

municação e agências de publicidade, controla-

dor da aplicação das Normas-Padrão da Ativi-

dade Publicitária, legitimado nesta condição pelo

que dispõe o art. 15 da Lei no 4.680, de 18 de ju-

nho de 1965, que estabeleceu princípios e normas

para o exercício da atividade publicitária, em no-

me de seus fundadores e associados, vem a pú-

blico para dizer e protestar sobre:

A publicidade é atividade legítima e importante para as

sociedades democráticas, nas quais os homens são livres para

escolher produtos e serviços, e mais livres ainda para escolher

e julgar pelo voto os seus dirigentes;

como qualquer outra atividade, a publicidade está condicionada

ao que estabelecem as leis do país. Pela Constituição da

República, seu exercício está incluído no capítulo da Comu-

nicação Social  porque dela depende, no modelo brasileiro, a

sobrevivência de todos os veículos de comunicação;

estão certificadas no Cenp, e portanto com exercício dentro das

normas-padrão e sujeitas à fiscalização com descertificação por

desvio de conduta ético-profissional, cerca de 4 mil agências, de

pequenas unidades de cidades do interior às grandes agências

do Sudeste, reconhecidas, internacionalmente, pela capacidade

criativa e critério na administração de verbas de anunciantes;

o Cenp tem sido rigoroso na verificação das condições técnicas

das agências de médio e grande porte, verificando se têm

estrutura de pessoal qualificado e adquirem pesquisa que

permitam recomendar aos clientes a boa mídia técnica com a

escolha de veículos pela importância que têm junto à

população, seja pela circulação e audiência comprovadas por

auditoria, seja pelo respeito de que desfrutam junto a públicos

determinados que se pretende chegar com a mensagem

publicitária;

zeloso e nem sempre bem entendido, tem sido também o Cenp

com relação ao controle do que faz a agência com o desconto-

padrão – que pode variar de 20% a 15%, de acordo com o vo-

lume do investimento anual publicitário – evitando que a remu-

neração paga pelo veículo de comunicação seja repassada ao

cliente, dando-lhe condição privilegiada com relação aos seus
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concorrentes no mercado. Pune os desvios com a

descertificação;

entende o Cenp ser legítimo o programa de bonificação de

volume mantido por alguns veículos, premiando agências

que se esmerem na qualidade dos anúncios que farão parte

de sua programação ou das suas páginas impressas e que

cumpre com rigor o chamado del credere – que é a obrigação

de cobrar, a cada mês, e sem permitir atraso, as faturas

resultantes da veiculação da publicidade. O incentivo, efe-

tivamente, reduziu o elevado índice de inadimplência;

o Cenp, no entanto, entidade privada, não tem poder nem o

requer para analisar a contabilidade da agência, ou verificar

se sua estrutura contábil, que deve tratar exclusivamente do

resultado financeiro da publicidade, está escondendo negó-

cios, legítimos ou espúrios, que não tenham nada a ver com

a publicidade;

nas concorrências públicas ou privadas, o Cenp, de forma

didática, tem sugerido, quando provocado por algum asso-

ciado ou por anunciantes, a adoção de regras que estejam

dentro do que estabelece a Lei no 4.680/65, no que diz

respeito à publicidade e à legislação que cuida das licitações; 

entende o Cenp que a agência, licitada ou não, deve prestar

serviços exclusivamente de publicidade, não podendo ser

biombo para outras atividades, porque publicitário não é

comerciante, mas alguém que, na agência, é especializado

“na arte e técnica publicitária, que, através de especialistas,

estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veí-

culos de divulgação, por ordem e conta de seus clientes

anunciantes, com o objetivo de promover a venda de pro-

dutos e serviços, difundir idéias ou informar o público a
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respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço

do mesmo público”;

é descabido, impertinente, despropositado e ilegítimo o

auto-uso do nome publicitário para qualificação de alguém

que não o seja, como vem ocorrendo nos episódios sob

apuração no Congresso, na Polícia Federal e no Ministério

Público, e absurdo que se queira amaldiçoar uma profissão

que é hoje o sonho de milhares de jovens matriculados nas

universidades brasileiras em cursos de Publicidade. Eles

foram atraídos por uma verdade que está sendo escondida:

a qualidade da publicidade brasileira.

Em nome da publicidade, o Cenp reafirma a confiança nas

instituições do país e espera que os fatos apurados sirvam

de inspiração aos bons legisladores para aprimoramento da

legislação que trata das concorrências públicas e dos

sistemas de controle de execução de contratos de

publicidade, começando por excluir de sua alçada tudo o

que não seja publicidade. Como organismo de controle das

Normas-Padrão, compromete-se o Cenp a ajudar no

cotidiano controle de normas e princípios que valorizem a

comunicação publicitária.

A diretoria do Cenp

A10

A11



2255  aannooss  ddoo  CCoonnaarr

SSeemmiinnáárriioo  IInntteerrnnaacciioonnaall

8

crescimento da economia

em 2005 pode não ser “ne-

nhuma Brastemp”, como disse no fi-

nal de agosto o presidente Lula, mas,

para a publicidade, o primeiro semes-

tre foi muito bom.

Segundo levantamento do Projeto

Inter-Meios, divulgado na última se-

mana de agosto, os investimentos em

publicidade foram 18% maiores do que

em igual período em 2004, ultrapas-

sando os R$ 7 bilhões.

Dias antes, o Ibope Monitor havia

divulgado resultado semelhante, com

um incremento da verba da ordem de

20%.

De acordo com o Inter-Meios, que

contabiliza dados jurados de fatura-

mento fornecidos pelos veículos de

comunicação, o meio que mais cres-

ceu no primeiro semestre foi a TV por

assinatura, com 30%, seguido pelas

revistas e emissoras de TV abertas.

A publicação Meio & Mensagem,

ao divulgar os dados do Projeto Inter-

Meios, ouviu veículos e anunciantes

sobre as perspectivas para o segundo

semestre. 

Sua conclusão: ainda que os veícu-

los mantenham uma expectativa con-

servadora de crescimento para 2005,

os anunciantes ouvidos disseram-se

dispostos a manter seus investimen-

tos, apesar da crise política.
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VERBA CRESCE 18%

Acontece

� Adilson Xavier, diretor da Gio-

vanni, FCB, assumiu em meados de

julho a presidência da Associação

Brasileira de Propaganda, ABP. Pe-

dro Feyer, da NBS, Cláudio Prado,

da MTV, e Leonardo Monteiro de

Barros, da Conspiração, integram a

diretoria.

Xavier substitui Armando Strozen-

berg, que esteve à frente da ABP por

quatro anos.

XXaavviieerr  aassssuummee  AABBPP

� O Conar vai comemorar os 25 anos

da sua fundação com solenidade em

29 de setembro, em São Paulo, quan-

do será lançado o livro sobre a tra-

jetória da entidade e prestada home-

nagem aos seus pioneiros, entre eles

o presidente do Cenp, Petrônio

Corrêa, um dos publicitários que assi-

naram a ata de fundação do Conar,

tendo sido o seu primeiro presidente.

Os outros homenageados são: Caio A.

Domingues (in memorian), Carlos

Alberto Nanô, Dionísio Poli, Geraldo

Alonso (in memoriam), Ivan Pinto,

João Luiz Faria Netto, José Maria

Homem de Montes, Luiz Celso de

Piratininga, Luiz Fernando Furquim,

Mauro Salles, as Organizações Globo,

Pedro Kassab e Saulo Ramos.

� Ainda como parte das comemo-

rações, o Conar promove em 20 de

outubro seminário internacional so-

bre auto-regulamentação publicitária,

com representantes das entidades

congêneres da Inglaterra e Espanha.

Na mesma data, será aberto ao pú-

blico o Centro de Referência sobre Li-

berdade de Expressão, iniciativa con-

junta do Conar e da ESPM.

Para mais detalhes, consulte o site

www.conar.org.br.

� Prêmio criado pela Rede Bahia para

homenagear o mercado publicitário

baiano, o Bahia Recall a partir da sua

11a edição só acolherá inscrições de

agências de publicidade devidamente

certificadas pelo Cenp. “Esta iniciativa

tem por objetivo preservar cada vez

mais o mercado publicitário baiano,

valorizando a conduta ética, além de

incentivar as agências a se credencia-

rem junto ao Cenp”, disse Marcelo

Lyra do Amaral, diretor da Rede Bahia.

BBaahhiiaa  RReeccaallll

O SHARE DO SEMESTRE,
SEGUNDO O INTER-MEIOS

TV 61,7%
Jornal 17,5%
Revista 8,3%
Mídia Exterior 4,4%

Rádio 4,3%
TV por assinatura 2,1%
Internet 1,7%
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Quem pode abrir um 
processo de concorrência?
• Qualquer empresa ou instituição pode

escolher a sua agência por meio de con-

corrência. No serviço público, a possi-

bilidade é obrigação, e, salvo exceções

expressas na Lei 8666/93, toda contrata-

ção de obras e serviços, inclusive publi-

cidade, de todos os órgãos públicos da

administração direta e indireta, dos três

níveis (federal, estadual e municipal) se

faz através de licitações públicas, asse-

gurado o princípio da publicidade e da

eqüidade entre concorrentes. Neste

caso, a concorrência é uma modalidade

de licitação (as outras são: tomada de

preço, convite, concurso, leilão e pre-

gão). No caso da publicidade, será de

acordo com o valor da contratação, isto

é, a Lei determina que conforme o valor,

a modalidade é uma. Não se trata,

portanto, no serviço público, de quem

pode, mas de quem deve. A participação

é livre porque a chamada é feita por

edital público. No setor privado, no en-

tanto, normalmente a empresa convida

as agências que vão participar, de acor-

do com o entendimento de cada em-

presa e, em geral, pela visibilidade que a

concorrência de mercado assegura.

Quais são as regras a serem
seguidas para a participação de
agências em concorrências?
• No setor público, as regras são estabe-

lecidas no edital, não podendo conter

qualquer tipo de discriminação ou favo-

recimento a participantes, devendo ser

respeitado o que estabelece a Lei

8666/93. Na área privada, quem faz as

regras é quem está selecionando a agên-

cia, existindo inclusive, em São Paulo,

uma empresa especializada na seleção

de agência para grandes clientes de

publicidade e que recomenda ou não a

concorrência.
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Quais critérios devem ser se-

guidos para a escolha de agência?
• No setor público, a modalidade de

licitação para a contratação de agência é

a de “melhor técnica” ou “técnica e

preço”, jamais a de “melhor preço” ou

“pregão”. O preço deve ter menor peso

na avaliação, pois não se pode mensurar

um trabalho intelectual, como é o pres-

tado por uma Agência de Propaganda,

pelo seu custo, mas sim pela sua qua-

lidade. Sendo assim, tanto na “melhor

técnica” quanto na “técnica e preço”, a

pontuação da proposta técnica é a deter-

minante para a escolha da Agência de

Propaganda. No setor privado, os crité-

rios variam de acordo com quem está

contratando, respeitadas as legislações

pertinentes.

Existe algum termo que pro-
tege as agências para não vazar
informações?
• No setor público, as concorrências, por

lei, são públicas, o que equivale a dizer

que qualquer pessoa pode assistir aos

atos da comissão no julgamento das

propostas. Não há sigilo. Na área pri-

vada, as regras são estabelecidas em

cada caso.

Quais são as empresas da área
de comunicação que mais abrem
concorrências no Brasil?
• Parece que a pergunta se relaciona ao

setor privado, que pode fazer a escolha

de sua agência por meio de concorrên-

cia, o que ocorre no mundo inteiro e vem

causando discussão sobre a ética do

procedimento, já que se pede simu-

lações de campanhas, com idéias

publicitárias, que, às vezes, são inde-

O Cenp vem recebendo de seus associados, ao longo do 

tempo, uma série de indagações sobre as licitações públicas 

e concorrências do setor privado, muito comuns atualmente.

Perguntas e respostas são do interesse comum de anunciantes

e agências, razão por que devem ser do conhecimento geral:

LLIICCIITTAAÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS::

PPEERRGGUUNNTTAASS  &&  RREESSPPOOSSTTAASS
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vidamente utilizadas pelos clientes; ou,

prática recente e deletéria, pede estudos

de mercado relacionado com marca/

produto objeto da concorrência, o que

custa muito dinheiro e será, fatalmente,

por mais agostinianos que sejam as

pessoas da empresa contratante, utili-

zado de forma incorreta por quem está

contratando, incluindo nisso o trabalho

da agência vencedora e de todas as

outras participantes.  Para participar de

uma concorrência, a agência gasta

muito dinheiro em pessoal e material, e,

no caso brasileiro, não é remunerada

por essas despesas. Nos Estados

Unidos, a agência convidada para uma

concorrência ganha, e bem, pelo

trabalho que realiza, cedendo os

direitos, quando perde, porque foi

remunerada.

Ainda não chegamos a este estágio,

embora já exista um documento pre-

liminar da Associação Brasileira de

Anunciantes (Aba) e Associação Brasi-

leira de Agências de Publicidade  (Abap)

tratando de ressarcimento de despesas

das participantes, o que nem sempre é

seguido, e, quando o é, é de valor

irrisório.

E o roubo de idéias que sem-
pre ocorrem? 
• Pela lei, não existe furto de idéias. A

Lei no 9.610/98, que trata dos direitos

autorais e dos que lhe são conexos, diz

no art. 8o, inc. I que “não são objeto de

proteção como direitos autorais de que

trata a lei as idéias, procedimentos nor-

mativos, sistemas, métodos, projetos

ou conceitos matemáticos como tais”.

No caso da publicidade, o que é cha-

mado de “idéia publicitária” na reali-

dade é a peça publicitária em si,

protegida como expressão de propa-

ganda, e que contém bens sob proteção

da lei autoral (fotografia, texto etc.). A

ABP – Associação Brasileira de Propa-

ganda, criou e opera um depósito da

criação publicitária, instituído para pro-

teger agências que participam de con-

corrência e depositam as peças com as

quais participarão para, depois, fazer

prova de uso indevido, caso ocorra.

Pregão pode ser utilizado na
contratação de agência de
publicidade?

• O pregão é uma forma de licitação

instituído pela Lei no 10.520, de 17 de

julho de 2002, para facilitar e moralizar

a aquisição de “bens e serviços co-

muns”. A própria lei define o que sejam

serviços comuns: “aqueles cujos pa-

drões de desempenho e qualidade pos-

sam ser objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especificações

usuais de mercado”. A publicidade é

serviço atípico, porque nasce da criação,

que não se limita a especificações de

mercado, e tem um componente de lei

muito diferente de outros serviços – é

executada por ordem e conta do cliente-

anunciante, no caso o poder público.

Na licitação, o contratante não está

buscando o melhor preço porque a

fixação de preço do trabalho publicitário

independe da vontade da agência,

sendo fixado pelos veículos e produ-

tores, que não participam da licitação. É

bom lembrar que espaço publicitário

não é commodity que a agência possa

adquirir para revender posteriormente.

Não é ela, na execução do contrato,

quem compra o espaço. Ele é adquirido

pelo cliente anunciante, por intermédio

da agência, e faturado em nome do

mesmo cliente anunciante. No pregão,

para definir objetivamente o que está

sendo contratado, deveria constar, se

fosse o caso, a criação, a produção, o

custo do estudo de mídia e a veiculação,

o que implica dizer, por atos certos,

inclusive no que diz respeito a datas. O

trabalho de publicidade é continuado,

“se mantém e se renova no decurso do

tempo”, para usar a expressão do

professor Marçal Justen Filho – nasce

no momento de necessidade de comu-

nicação identificado pelo cliente, sem

previsão de tempo, ou possibilidade de

previsibilidade de vezes ou que tipo de

veículo vai ser usado para atingir o

público-alvo desejado. 

Da mesma forma, não permite que

previamente, no momento da contrata-

ção, se possa definir o quanto vai custar.

As concorrências de publicidade indi-

cam apenas a verba a ser administrada

em determinado período, para necessi-

dades conhecidas e desconhecidas,

previsíveis e imprevisíveis, indispen-

sáveis ou meramente recomendáveis.

Por tudo isso, na relação com o cliente

poder público, a agência exerce uma

função que merece cuidados especiais e

muita fiscalização, porque está atuando

por ordem e conta de quem contrata,

mas, como contratada do setor público,

está obrigada, também, a respeitar os

dogmas da execução dos contratos

públicos e o princípio da moralidade,

sem esquecer da transparência, exi-

gindo o mesmo dos fornecedores que

seleciona com critério crítico e obje-

tivando a eficácia da comunicação.
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O mesmo documento recomenda,

de forma clara, que os profissionais da

propaganda “nos limites de sua com-

petência”, assegurem por ações, por

sua autoridade e influência, o cumpri-

mento dos princípios éticos, “devendo

empenhar-se pela neutralização dos me-

nos escrupulosos que comprometem a

seriedade da profissão” (claro que o grifo

é meu e uma exigência deste estranho

tempo de mentiras e engodos). 

Dentro dos limites legais e éticos, é

o que pretendemos continuar fazendo,

nós do Cenp, que temos cerca de 4 mil

agências certificadas em todo o Brasil,

pois o vendaval que se abateu sobre a

publicidade brasileira foi apenas isso:

obra de uma parcela ínfima, quase in-

visível a olho nu, de “menos escrupu-

losos”, atingindo a herança de credibi-

lidade tão duramente acumulada pelos

profissionais, aqueles que têm raízes e

compromissos verdadeiros com a ati-

vidade e que, por isso, merecem ser

chamados de publicitários. 

O que precisa ser dito é que a

agência de propaganda é uma em-

presa que, do total da verba que opera

em nome de seus clientes, tem, no

máximo, uma receita bruta de 21%

sobre ela e um lucro final de 3% a 4%.

Das agências certificadas pelo Cenp,

cerca de 85% são de pequeno porte,

com receitas brutas de até R$ 500 mil

por ano, operando em todos os esta-

dos brasileiros; quatro delas estão lo-

calizadas no Acre.

As grandes agências, com receita

bruta anual acima dos R$ 20 milhões,

compõem um universo de apenas 21

empresas, a grande maioria multina-

cionais, que operam exclusivamente a

partir de rígidos princípios orientados

pela legislação de seus países de

origem. 

Já as agências de capital nacional

deste bloco são empresas com um his-

tórico de seriedade, através de anos e

anos de existência. 

Os bons serviços prestados pelas

elo tom e boa redação, se vê

que a frase-princípio não foi

retirada de manual moderno de mar-

quetagem – que não é marketing. De

fato, ela é anterior ao discutível modis-

mo atual. Trata-se da 27a recomenda-

ção feita pelos publicitários brasileiros

reunidos no pioneiro congresso reali-

zado em 1957 na gloriosa Associação

Brasileira de Imprensa, presidida por

Hebert Moses, como parte do Código

de Ética que, dez anos mais tarde, foi

incorporado à legislação que regula-

mentou a atividade publicitária no país.
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POR UMA PUBLICIDADE

ÉTICA E PROFISSIONAL

Capa

“A utilização da propaganda deve ser incentivada, pois o ideal seria
que todas as idéias, todos os serviços e todos os produtos fossem 
simultaneamente apregoados em todos os pontos do país, na mais
livre concorrência, para a mais livre escolha dos cidadãos.”

P

Petrônio Correa
Presidente do Cenp
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agências, grandes e pequenas, de São

Paulo ou do Acre, são inúmeros e bem

conhecidos, posicionando a atividade

como uma das mais profícuas e com-

petitivas do país. Carnaval, futebol e

também a boa publicidade fazem do

Brasil um país reconhecido no exterior. 

É sob esta perspectiva que precisa

ser visto o caso das agências pilhadas

prestando, na verdade, pseudo-ser-

viços publicitários que alimentaram

os tristes escândalos com verbas

públicas. 

O calor do momento, as paixões e

generalizações naturais nestas cir-

cunstâncias acabam por nublar o fato

de que desvios, quando ocorrem, on-

tem como hoje, não têm existência

condicionada pela forma ou canal.

Poderia ter sido uma empresa de outro

ramo qualquer – uma prestadora de

serviços de mão-de-obra, uma emprei-

teira, uma consultoria. Foi, no entanto,

uma agência de publicidade o canal do

desvio, lançando o opróbrio, a ignomí-

nia e a desonra sobre toda a atividade

e sobre os que nela e dela vivem.  

Mas, paradoxo curioso, a própria

divulgação do escândalo em tempo

real pelo rádio, TV e internet e, com a

devida reflexão, por jornais e revistas,

encerra exemplo cabal de uma das

mais importantes contribuições da pu-

blicidade para a cidadania: é ela quem

torna possível, com seus recursos fi-

nanceiros agenciados por empresas

sérias, a liberdade e a qualidade da im-

prensa brasileira. Os meios de comu-

nicação, que informam com liberdade

e independência, são mantidos quase

que exclusivamente pelas verbas da

publicidade, tornando a atividade uma

fiadora da própria democracia.

Por este e outros motivos meri-

tórios, continuo acreditando, como

acreditava quase menino naquele Con-

gresso na ABI, 48 anos atrás, que

“todas as idéias, todos os serviços e

todos os produtos devem ser apregoa-

dos simultaneamente”, e que é nossa

obrigação, mais do que nunca, “neu-

tralizar os menos escrupulosos”, gente

que presta um desserviço à democra-

cia quando mancha a atividade que

permite ao homem dar o salto para ser

cidadão – aquele que tem assegurado

o sagrado direito de optar, com li-

berdade, por tudo, de governo a pasta

de dente.

Neste momento de perplexidade,

decidimos perguntar a vários publici-

tários, de diferentes origens e com di-

ferentes graus de vivência, o que cada

um deles pensa deste período som-

brio, se a publicidade tem responsabi-

lidade sobre o que está acontecendo e

o que precisa mudar para se evitar a re-

petição destes acontecimentos.

O retrato que emerge deste mo-

desto painel, descontadas as feridas

ainda cruentas, é que a publicidade

brasileira, de talento e técnica, é maior

do que a mentira e a esperteza. A

publicidade foi digna, é digna, seguirá

sendo digna.

Veja, a seguir, os depoimentos

de outros profissionais da área. >>>
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“O vendaval que se abateu sobre a
publicidade brasileira foi apenas isso: obra
de uma parcela ínfima, quase invisível a
olho nu, de menos escrupulosos.”
Petrônio Corrêa
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publicidade brasileira vive

um momento delicado, mas

que vai passar. Infelizmente, a cor-

rupção é tão endêmica, tão incrustada,

que todos compreendem que o que es-

tá ocorrendo não acontece por causa

da publicidade nem é um defeito ge-

nético da atividade. É triste dizer, mas

somos apenas a bola da vez. O esque-

ma de corrupção, por acaso, foi mon-

tado em torno de uma agência de pu-

blicidade, porém apenas por acaso.

Marcos Valério, pelo que li, não é

um publicitário – é um empresário que

episodicamente está na publicidade. É

um engano dizer “o publicitário Mar-

cos Valério”. Ele entrou na atividade

como quem compra ações na Bolsa.

Mudar? Claro que precisa, come-

çando pelo sistema político brasileiro,

A

Carlos Chiesa
Sócio e diretor de criação da 440V, 
34 anos de experiência profissional

culpa que recai sobre os

publicitários é a mesma que

recai sobre a sociedade brasileira em

geral, que é a da omissão, a do pouco

conhecimento e interesse pelo sistema

que é indissociável de muito dinheiro e

de manobras escusas e obscuras. 

Quanto à publicidade, não vejo

necessidade urgente de mudança.

Temos uma boa imagem, principal-

mente pelas premiações recebidas.

Somos competitivos, e a sociedade

valoriza isso. A publicidade virou uma

espécie de cinema. As pessoas vêem os

comerciais e reparam na qualidade de-

les. Tornou-se assunto cotidiano. Esta

imagem positiva vai prevalecer. Só es-

pero que nada mais seja identificado

que atinja as agências de propaganda.

Num sentido mais amplo, porém, é

preciso deixar claro que a publicidade

tem de evoluir sempre. Estamos num

momento de transição que nada tem a

ver com a crise. O mundo não pára

nem anda para trás. É preciso renovar

sempre, e é importante que nesta

renovação a ética seja mais e mais

valorizada.

político brasileiro. Eu, como cidadão,

deveria policiar mais o meu voto. Neste

sentido, toda a sociedade foi omissa. 

O escândalo não atinge profunda-

mente a atividade. O pivô da crise não

é um publicitário de tradição e parece

que entrou no setor já para atender

contas de governo. Vendo o depoi-

mento dele, percebi baixo conhe-

cimento do negócio da publicidade. Ele

não sabia falar sobre as campanhas

que tinha feito, sobre as estratégias das

empresas a que atende. 

Sempre me incomodou o fato de se

usar as autarquias para desenvolver

campanhas institucionais e políticas,

em vez de promover exclusivamente

seus produtos e serviços. Isso é uma

coisa que não está correta e que vem

piorando muito. 

Nos anos 80, trabalhei na MPM

que, naquela época, tinha muitas con-

tas públicas, como a da Caixa Econô-

mica, por exemplo. Mas não se pedia

do publicitário mais do que promover

os produtos e serviço da Caixa, como a

sua caderneta de poupança, por

exemplo, que era altamente compe-

titiva, por sinal. Isso meio que acabou.

Hoje, há uma grande mistura, que cer-

tamente pouco agrega à publicidade

competente. Como as verbas são imen-

sas, muita gente acaba se aprovei-

tando, entrando na dança e deixando

rolar. O resultado deste descaso é que

o nível da publicidade institucional é

ruim, prestando um desserviço à ativi-

dade. As pessoas que estão mandando

não estão preocupadas com o consu-

midor. O chefe delas não é o mercado.

É sempre mais fácil quando não se tem

o acionista cobrando resultados.

A

Pedro Feyer
Sócio e diretor de criação da NBS, 
do Rio de Janeiro, e diretor da ABP, 
33 anos na profissão

“É triste dizer, 
mas somos apenas
a bola da vez.”
Carlos Chiesa
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a dengue, e os focos da doença, em

95% dos casos, estão nas casas das

pessoas. O papel da publicidade para

debelar a doença era central, e ela, as-

sociada a todas as ações do Ministério

da Saúde, saiu-se extraordinariamente

bem, a ponto de praticamente zerar os

focos domiciliares. Nesta hora, é im-

portante lembrar este e outros casos

onde a publicidade de governo é

imprescindível.

Acho que a forma de fazer as

campanhas eleitorais deveria mudar,

para que houvesse mais controle e fis-

calização. Só a reforma política é capaz

de efetuar esta alteração, de forma a

não deixar os candidatos reféns de  dí-

vidas para com marketeiros, publicitá-

rios e financiadores de campanha. Mas

isso é competência do Congresso fazer.

as últimas semanas, muitos

colegas deixaram de se apre-

sentar como publicitários – eu não.

Toda a sociedade brasileira precisa

rever a sua matriz ética, e não só a

publicidade. Não somos, afinal, muito

diferentes do resto do Brasil. Sob este

prisma, aliás, a crise é ótima, pois

obriga todos, publicitário e não-

publicitário, a refletir.

Nós, profissionais da publicidade,

não somos culpados por nada em es-

pecial mas acho que temos a obrigação

de perseverar e mudar o país, o mer-

cado, a publicidade. Eu falo isso desde

sempre. A crise é uma chance de

reflexão, para pensar com mais cuidado

nosso trabalho junto à sociedade.

N

Nadia Rebouças
Sócia da Rebouças&Associados,
especializada em planejamento, 
33 anos de experiência
profissional

inevitável o questionamento

à publicidade depois das de-

núncias do mensalão. O escândalo

atingiu a credibilidade da publicidade

de forma forte e inegável, e sinto o

desalento das pessoas e dos meus alu-

nos para com a atividade, assim como

É

Mariangela Toaldo
Professora e coordenadora de
pesquisa acadêmica dos cursos de
publicidade e administração da
ESPM de Porto Alegre, sete anos de
experiência profissional

publicidade não tem culpa

pelos acontecimentos, mas o

conceito que as pessoas fazem da ativi-

dade fica muito afetado. O fato de Mar-

cos Valério ser chamado o tempo todo

de publicitário – independentemente

de se mostrar claramente que havia um

abismo entre os negócios publicitários

das suas agências e as suas relações

com partidos políticos – atinge o nosso

negócio, levando à discussão da

propaganda política e de governo,

quanto se gasta, como se gasta. Esta

discussão é até positiva, mas no con-

texto de uma CPMI há, indiscutivel-

mente, um desgaste.

Nesta hora, considero importante

lembrar da publicidade de utilidade

pública, da publicidade que salva vidas,

como as campanhas de vacinação

contra a paralisia infantil e combate à

dengue.

Estive envolvida na campanha con-

tra a dengue, numa mobilização de

guerra, já que era preciso conscientizar

cada cidadão do seu papel na luta

contra a doença. Ao contrário da para-

lisia infantil, não há uma vacina contra

A

Monica Rebello
Vice-presidente da Publicis 
em Brasília, 27 anos de experiência
profissional, tendo começado 
no atendimento

“A culpa que recai
sobre os publicitários
é a mesma que recai
sobre a sociedade.”
Pedro Feyer



18

CE
N
P 

EM
 R

EV
IS

TA

com a ética profissional. Mas ainda é

cedo para avaliar qual o nível, qual a

profundidade do estrago.

Como pessoa, não me sinto cul-

pada. Trabalho junto a jovens que se

tornarão publicitários e sempre enfa-

tizei a eles a importância da ética na

profissão e os problemas decorrentes

pela falta dela. Afinal, o mercado publi-

citário vive de credibilidade. O descré-

dito é o fim da publicidade; a credi-

bilidade é um dos maiores patrimônios

da atividade, ao lado do talento e da

criatividade dos profissionais.

Não sei dizer até que ponto o mer-

cado publicitário tem culpa pelo que

está acontecendo, mas acho que se de-

ve ter mais atenção e cuidado com a

questão da credibilidade. Me preocupa

que cada profissional na área esteja en-

volvido com a preservação e a elevação

da ética profissional, com a criação de

barreiras éticas para que acontecimen-

tos como este não se repitam. Preocu-

pa também o fato de estes aconte-

cimentos virem tão pouco tempo de-

pois do episódio Zeca Pagodinho, que

deu um testemunhal sobre uma cer-

veja, que deve, necessariamente, ser

verdadeiro, como é da essência do tes-

temunhal – e depois o desdisse.

ara quem trabalha sério, a-

credito que a crise não trará

maiores conseqüências. Toda profissão

tem os seus bons e maus elementos.

Claro que pessoas pouco informadas e

que têm o hábito de generalizar podem

ficar mal impressionadas com a grande

quantidade de matérias negativas nos

jornais e na TV, mas acredito que, no

médio e longo prazos, as coisas se

normalizam, tanto mais para quem

atua com seriedade. 

No geral, não acho que a publici-

dade precise mudar, a não ser, talvez, a

forma de atuação das agências que têm

Independentemente das razões merca-

dológicas para tanto, perdeu a

publicidade mais um pouco da sua

credibilidade.

O valor da credibilidade é ainda

maior nos dias de hoje, quando os pu-

blicitários assumem mais responsabili-

dades junto aos seus clientes, respon-

sabilidades que ultrapassam a técnica

publicitária e atingem o coração do ne-

gócio dos clientes. O negócio publici-

tário tornou-se ainda mais complexo e

dependente da credibilidade e da ética.

P

Suedis Gonzaga Silva da Costa
Gerente de mídia da Quadra
Comunicação, de Florianópolis, 
13 anos de experiência
profissional

ão tenho a percepção de que

a publicidade como um todo

tenha sido contaminada – ainda que

isso não seja consenso nem aqui na

minha agência. Em meu grupo de rela-

cionamento, não chego a notar uma

grande mudança na maneira como as

pessoas percebem a publicidade, muito

menos a sua relação com os políticos. 

É chato ver alguém como Marcos

Valério ser chamado todo o tempo de

publicitário, quando ele é, mais apro-

priadamente falando, um empresário.

Seria ótimo se fosse tratado assim

pelos meios de comunicação. Ele está

na publicidade como poderia estar em

qualquer outro ramo. A sensação que

tenho é que não preciso me explicar às

pessoas que eu não pratico as coisas

que ele pratica. Quando um médico é

acusado de cometer um erro no con-

contas públicas, sendo mais rigorosas,

privilegiando a seriedade e a qualidade.

Pessoalmente, não vejo culpa dos pu-

blicitários. Quem não deve não teme.

Mas como cidadã, concordo que é pre-

ciso cobrar mais dos políticos.

N

Joca Sousa Leão
Um dos sócios da Ítalo Bianchi, do
Recife, atua em criação,
atendimento e planejamento. Conta
41 anos de experiência profissional

“Toda a sociedade
brasileira precisa rever
a sua matriz ética, e
não só a publicidade.”
Nadia Rebouças
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sultório ou na sala de cirurgia, isso não

contamina a profissão. 

Mas o negócio da propaganda para

o setor público vai passar por severas

mudanças e, como cidadão, considero-

as mais do que necessárias. Todos

sabemos que as concorrências públicas

para escolha de agências de publici-

dade são uma moeda de compensação

permanente, juntando as campanhas

políticas com as verbas estatais. Vivi

quatro anos na Inglaterra e não tenho a

mínima lembrança de uma empresa

estatal fazendo proselitismo político.

Na minha opinião, isto é promiscui-

dade com dinheiro público. É justifi-

cável que uma empresa como a Petro-

bras anuncie seus produtos e serviços,

já que ela concorre com empresas

privadas, mas não que faça proselitis-

mo do partido que está no poder.

Nossa esperança é que a CPMI

promova mudanças na legislação e na

prática das concorrências. Isso não po-

de continuar. Ajuda se a propaganda

eleitoral gratuita – que de gratuita não

tem nada – também mudar.

ão vejo culpa nenhuma da

publicidade, muito menos de

cada publicitário individualmente. Nem

todo mundo virou careca e carrega

malas recheadas. Continuamos fazen-

do boa publicidade, resolvendo proble-

mas dos nossos clientes, cumprindo

com nossas obrigações. Sou represen-

tante da Abap em Campinas e subs-

crevo o que Dalton Pastore falou sobre

a crise. Fomos atingidos sim, não há

dúvida, mas precisamos separar quem

está envolvido e quem não está.

Apurados os fatos, é preciso punir os

culpados, evitando generalizações.

Antes de se fazer alguma mudança

na propaganda, deveria haver uma

grande mudança na política. O pro-

blema começa nos políticos, indepen-

dentemente dos partidos, e não nos

publicitários.

N

Cleuri de Freitas
Diretor da Produto Propaganda, 
de Campinas, tendo começado 
como mídia, 48 anos 
de experiência profissional

ulpa? É complicado fazer es-

te julgamento. A culpa seria

da ferramenta? Sim, porque a publici-

dade foi apenas a ferramenta de um

operador. A pá seria culpada pelo bu-

raco? Temos conhecimento de outros

casos como este, em que não há publi-

citários envolvidos.

A comunicação como um todo não

foi e não pode ser envolvida, pela sua

eficiência, pelos serviços que presta à

sociedade. É por meio da comunicação

que a sociedade tomou conhecimento

do que está acontecendo. Já em relação

à publicidade, precisamos ver o princí-

pio ético da coisa e lembrar o compro-

misso de investir as verbas públicas da

melhor maneira possível, com a finali-

dade de estabelecer contato entre as

autoridades e os cidadãos e repelir o

desvio da função, em anunciar em pro-

veito de determinado segmento. Todo

mundo – empresas e governo – precisa

se comunicar.

Não podemos esquecer a utilidade

das campanhas públicas e das empre-

sas estatais promovendo seus produ-

tos, serviços e marcas – e isto tem um

C

Itamar Suave
Sócio da Suave Propaganda,
de Ribeirão Preto, 24 anos
de experiência profissional, tendo
começado no atendimento

“Importante lembrar da publicidade de
utilidade pública, da publicidade que salva
vidas.”
Monica Rebello



20

CE
N
P 

EM
 R

EV
IS

TA

publicidade foi atingida sim,

na medida em que uma pes-

soa que não usa da ética e da trans-

parência, ao se apresentar como publi-

citário, jogou uma luz ruim sobre a

nossa atividade, transformando-a em

piada e desgastando a todos nós.

Precisamos agora reconquistar este

espaço. A publicidade gera empregos,

gera lucros, abre e desenvolve merca-

dos, contribui para a sociedade. Nós

somos construtores de bons hábitos,

de valorização de atitudes, produtos e

valor de veiculação, criação, planeja-

mento etc. O que não pode é agregar

coisas estranhas à publicidade a este

“etc”.

No interior, onde o contato com os

clientes e veículos é mais direto, não

tenho visto questionamento sobre a

responsabilidade da publicidade.

A

Ricardo Nabhan
Sócio da ZN Marketing, 
de Campo Grande

marcas que, por vezes, se tornam o

principal patrimônio da empresa. A

verdadeira publicidade gera desen-

volvimento para o país. Isso precisa ser

dito e repitido, tanto mais num mo-

mento como este.  

As licitações públicas para contra-

tação de serviços de propaganda estão

reguladas por lei, mas acho necessário

alguma coisa mais apropriada para a

nossa atividade. Nosso trabalho é

muito diferente de uma obra civil. Não

se trata da questão da remuneração –

que já está bem clara na lei. O que pre-

cisa mudar é a forma como se analisa o

nosso trabalho.

Mas não é isso o que vai evitar prá-

ticas desleais. Só a transparência salva.

É preciso reafirmar os valores da propa-

ganda e da indústria da comunicação

como um todo. A publicidade é um dos

pilares da comunicação. Sem a publi-

cidade, como os veículos seriam livres?

A publicidade faz com que eles tenham

condições de se manter livres, se man-

ter fortes. E isso, em última instância,

sustenta a democracia no país.

m Poços de Caldas, não che-

gamos a sentir reflexos desta

crise de Brasília, mas isso não refresca

muito as coisas, pois sentimos a pres-

são das grandes agências de Belo Hori-

zonte, inclusive aquelas envolvidas no

escândalo, na disputa da conta da pre-

feitura local. E que pressão!

Eles vêm aqui, abrem uma sala com

uma recepcionista, um micro e um fax,

e levam embora a conta inteira para

Belo Horizonte, num jogo de cartas

sempre marcadas. Já era assim antes

da Lei de Responsabilidade Fiscal e,

depois dela, a coisa ficou ainda pior,

pois agora sequer podemos participar

da concorrência, dada a exigência de

capital social mínimo muito acima da

nossa realidade.

Não deveria ser assim. É injusto.

Deveria pesar a experiência e o compro-

metimento da agência com a região.

Estou aqui há mais de dez anos, crio

oito empregos, recolho os meus im-

postos, assumo os meus compromis-

sos, comprovo minha competência e

não posso nem disputar a conta que,

para a realidade da minha agência,

seria “a” conta. Já as grandes agências

E

Patricie Petit
Sócia da Incentivo Propaganda, de
Poços de Caldas, tendo começado
na mídia e planejamento, 13 anos
de experiência

“Para quem trabalha sério, acredito que 
a crise não trará maiores conseqüências.”
Suedis Gonzaga Silva da Costa



21

CE
N
P 

EM
 R

EV
IS

TA

o ponto de vista do homem

comum, a imagem da publici-

dade foi inegável e profundamente

afetada. O que sobra de tudo o que se lê,

ouve e vê sobre o assunto é: a publi-

cidade está metida até o pescoço nesta

lama toda. Não importa que apenas um

segmento da atividade – a propaganda

política – esteja envolvido no escândalo.

Todos acabamos pagando o pato.

chegam com seus portfólios imensos,

cheios de peças que nunca foram vei-

culadas, ganham a verba e depois pas-

sam a tratar a conta como apenas mais

uma, inclusive com materiais pouco

adequados, quando não com erros

grosseiros. E, em muitos casos, a pre-

feitura corre até nós para resolver pro-

blemas urgentes. A publicidade deveria

mudar o seu relacionamento com as

autoridades, que deveriam valorizar as

agências locais.

D

Valdir Batista de Siqueira

1o vice-presidente da Abap, sócio da 
VS Propaganda, tendo começado na 
área de atendimento/planejamento

Nossa responsabilidade no caso é a

de todo cidadão. Sabemos que a grande

maioria dos candidatos não declara

corretamente aquilo que investe em

suas campanhas. Assim, todos aqueles

que trabalham no segmento da propa-

ganda política ficam expostos – e aí ex-

põem o setor inteiro. É nesse momento

que nos tornamos responsáveis. Neste

sentido, o depoimento à CPMI de Duda

Mendonça foi um divisor de águas, na

medida em que admitiu sem subter-

fúgios tudo o que aconteceu.

Mas uma reversão deste quadro

negativo é possível. Eu, por exemplo, re-

cebi dezenas de manifestações de apoio

depois de entrevistas que dei, falando

sobre o caso. As manifestações de apoio

vieram de profissionais e não-profis-

sionais da propaganda.

Vejo necessidade urgente de uma

reforma política, incluindo a lei eleitoral.

Mas não podemos voltar aos tempos da

Lei Falcão. Fazer boa propaganda não

pode ser a vilã da história.

O que resolve o problema é uma

regra eleitoral clara, que permita aos

candidatos arrecadarem de forma trans-

parente os meios para fazer boa pro-

paganda. Campanhas bem-feitas podem

ser caras ou baratas, mas precisam ser

transparentes, não empurrando os can-

didatos e seus prestadores de serviços

em direção à economia informal.

publicidade é culpada e es-

tá comprometida como ati-

vidade a partir das denúncias envol-

vendo as agências mineiras. Culpada

porque sempre teve proximidade e in-

fluência junto ao poder, inclusive as-

sumindo papéis de relevo no Poder

Executivo.

Reforçou e muito esta influência

da publicidade, a mudança de eixo

das campanhas eleitorais, da infor-

mação jornalística para a informação

publicitária – e, a este respeito, basta

ver o papel desempenhado pelos pro-

fissionais de publicidade nas mais

importantes e decisivas campanhas

eleitorais brasileiras. 

Mudanças são necessárias, mas

temo que acabem ficando apenas na

superfície. A busca da influência por

meio da publicidade continuará sen-

do objetivo dos políticos.

A

Fátima Pacheco Jordão
Diretora de Pesquisa da TV Cultura

“É chato ver alguém como Marcos Valério 
ser chamado todo o tempo de publicitário.”
Joca Sousa Leão



22

CE
N
P 

EM
 R

EV
IS

TA

egar a contaminação seria

como negar tudo aquilo que

é a base da nossa profissão: o poder da

comunicação.

Toda essa exposição – negativa –

na mídia obviamente provoca muita

confusão na cabeça das pessoas. Se

pudéssemos contabilizar a enorme

exposição que tiveram os termos

“publicitário”, “propaganda”, “agência

de propaganda”, chegaríamos ao equi-

valente ao patrocínio de todo o horário

nobre de todas as emissoras de TV,

durante dois meses. Ou seja, um tiro

de canhão, em termos de cobertura e

freqüência.

O vocábulo “publicitário”, por

exemplo, da maneira como vem sendo

usado pela mídia, virou adjetivo. E pe-

jorativo.

Penso, também, que nos acostu-

mamos a conviver somente com

citações elogiosas à propaganda e aos

publicitários. Aquelas que nossos egos

alcançam as nuvens. Pelo que me

recordo, nunca estivemos – o segmen-

to – envolvidos ou sendo citados em

escândalos de tal vulto. Para minimizar,

somente os vários exemplos de

situações parecidas: os juízes, os

“E é aí que está a nossa oportunidade:

na grande ameaça do que estamos

vivendo. A oportunidade de enxergar e

concluir que talvez o nosso desleixo e

descontração com a ética, a permis-

sividade que oferecemos aos nossos

pequenos atos são capazes de juntos,

no todo, construir grandes catástrofes

para nossa sociedade. Enxergar que

podemos reconstruir nossa forma de

viver. Mudar atitudes. Gerar insti-

tuições novas, com novos compro-

missos. Acreditar que como indivíduos,

empresas, agências de publicidade

temos tudo a ver com o todo. Varrer

valores. Mudar nossos focos de

aplausos. Fazer comunicação para a

valorização do ser humano. Construir

na sociedade uma organização forte,

poderosa. Aí talvez se consiga ter um

governo que se possa chamar de demo-

crático.” O resto é trocar seis por meia

dúzia.

N

José Antonio Calazans
Presidente da Fenapro 
e sócio da Contemporânea

auditores fiscais, os engenheiros e

outros tantos sobreviveram aos Lalaus,

aos propinodutos, aos vampiros etc.

Tenho certeza que a “contaminação”

será passageira e brevemente volta-

remos à normalidade. Não creio que a

publicidade seja responsável pelo

acontecido.

Tudo aquilo a que estamos assis-

tindo aparentemente é decorrência de 

mecanismos diversos para cometer

atos ilícitos. Uma das formas utilizadas

envolveu agências de propaganda.

Ficando restrito aos fatos envolvendo

as agências, foram divulgadas informa-

ções de que um dos acionistas destas

agências teria participação em outras

dezesseis empresas. Imaginemos que

uma dessas empresas seja um hospi-

tal. Seria, necessariamente, esse acio-

nista um médico? Teria a medicina

responsabilidade/culpa pelos atos

desse acionista? É lógico que não. Te-

mos apenas, como já falado, a utili-

zação de várias empresas para tocar

negócios escusos. Nada a ver com uma

profissão ou um setor econômico.

Mudanças? Respondo pedindo licença

a Nadia Rebouças para usar um trecho

do seu artigo para o Meio &Mensagem:

“Continuamos fazendo boa publicidade,
resolvendo problema dos nossos clientes,
cumprindo com nossas obrigações.”
Cleuri de Freitas

Dê você também a sua opinião

sobre o momento da publicidade

brasileira. Escreva para:

cartas@cenp.com.br . Sua opinião

será publicada no site do Cenp.
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“A publicidade foi apenas a ferramenta de um operador.
A pá seria culpada pelo buraco?”
Itamar Suave

AA  IIMMPPRREENNSSAA  DDEEFFEENNDDEE  AA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE

maioria dos veículos de

comunicação tem se referido

rotineiramente a Marcos Valério como

publicitário, além de citar as empresas

das quais ele é sócio frisando que se

tratam de agências de publicidade – e

daí provocando as repercussões nega-

tivas pelas quais a atividade publicitária

trafega no momento.

Mas, da mesma forma, a maioria

absoluta dos veículos de comunicação

dedicou editoriais ou destacou comen-

taristas para lembrar o óbvio: que o fa-

to de um publicitário, tenha ele tradi-

ção ou não na atividade, estar envolvi-

do em corrupção não significa que a

atividade como um todo está.

A revista Veja, por exemplo, em edi-

torial publicado na edição de 6 de ju-

lho, escreveu que as denúncias contra

Marcos Valério jogaram uma “injusta e

irreal sombra de desconfiança sobre to-

da uma atividade”.

Segue o editorial de Veja: “Como as

demais profissões, a de publicitário

incorpora em suas fileiras pessoas de

todos os gradientes éticos. É um erro

colossal, porém, generalizar o julga-

mento negativo feito sobre a publi-

cidade brasileira tendo como base

apenas as trampolinices de Valério. Em

boa medida, os elogios que a imprensa

tem recebido pelo trabalho de faxina da

coisa pública no Brasil devem ser divi-

didos com a publicidade. A preciosa li-

berdade de expressão não existe no

vácuo. Ela precisa de uma base mate-

rial que lhe dê sustentação. Essa base é

uma sólida e variada carteira de anun-

ciantes, cujo suporte financeiro permi-

te às publicações praticar um jornalis-

mo crítico e independente”.

E prossegue: “A revista tem o orgu-

lho de reconhecer o papel fundamental

que seus milhares de anunciantes e

centenas de agências de publicidade

exercem na garantia de que Veja possa

ser a cada semana ´as vistas da nação´-

como descreveu a imprensa o jurista e

estadista Rui Barbosa”.

Também o Jornal do Brasil comen-

tou a crise, em editorial publicado em

12 de julho: “Nesse quadro, profissões

e segmentos produtivos legítimos por

vezes pagam o preço de algumas ma-

çãs podres. A duvidosa tendência à ma-

culação – injusta e injustificável – da

figura do publicitário e das agências de

publicidade constitui um exemplo

dessa conta a ser paga por desvios de 

conduta de poucos. A notoriedade que

se vem conferindo às maracutaias de

Marcos Valério pode precipitar inter-

pretações grosseiras da atividade publi-

citária junto à população como algo or-

ganicamente danoso ou lesivo à coisa

pública”.

Segue o editorial: “Publicitários e

publicidade são fundamentais a uma

sociedade aberta, à economia de mer-

cado competitiva, à própria existência

dos órgãos de comunicação. A via-

bilidade comercial de empresas de

mídia é pressuposto – e garantia – de

liberdade e independência editorial.

Todos os que conhecem o cotidiano

das agências de publicidade, na arte ou

na divulgação, no atendimento, criação

ou produção, sabem que o métier de

Marcos Valério em nada o qualifica co-

mo ‘publicitário’”.

E a Gazeta Mercantil, desde 8 de

julho, deixou de se referir a Valério co-

mo “publicitário”. “A contar desta data,

não mais atrelaremos a qualificação 

´publicitário´ àqueles que, a exemplo

de um dos protagonistas deste triste

espetáculo a que assiste o país, turvam

o conceito junto à opinião pública de

uma nobre profissão. Saibamos, nesta

como em qualquer outra atividade

humana, separar o joio do trigo.”

A
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odelo de organização para a

mídia brasileira, graças ao

trabalho da sua central, o meio

outdoor passou os anos 90 acu-

mulando boas notícias. Entre 1995 e

2000, as receitas do meio pratica-

mente triplicaram, e as tabuletas das

empresas exibidoras eram disputadas

pelos melhores criativos do país, com

mensagens que esbanjavam beleza e

inventividade, inclusive pelo acrésci-

mo das chamadas traquitanas – apên-

dices de todos os tipos que deram ao

outdoor campo quase que ilimitado

para a inventividade de anunciantes e

agências.

Tamanha exuberância atraiu a

atenção de grandes grupos investi-

dores do Brasil e do exterior, que

começaram a ingressar com força no

meio, inclusive pela aquisição de em-

presas tradicionais de capital até então

100% brasileiro.

As coisas mudaram um pouco a

partir do final de 2000, quando o

crescimento da publicidade – assim

como de todo o resto da economia –

perdeu força. Em 2001, o meio

outdoor acusou queda de receitas da

ordem de 30%, penosamente recu-

peradas nos anos seguintes. 

Para piorar as coisas, dois pro-

blemas latentes do outdoor ganharam

contornos dramáticos, tornando me-

nos feliz a trajetória do meio: o aumen-

to da concorrência predatória e o
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A GUERRA PAULISTANA
O maior segmento da mídia exterior enfrenta problemas no seu mercado mais importante

Outdoor

M
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finalidade de um outdoor não é a

mesma da mídia móvel ou de um pai-

nel, mas não há dúvidas de que uma

parte de nosso dinheiro acabou mi-

grando”, diz Luiz Roberto Ferreira

Valente Filho, presidente da Central de

Outdoor e diretor da

Exibição. 

Para ele, grave mes-

mo é o problema com

as autoridades da ci-

dade de São Paulo. “É

uma situação por vezes

desesperadora, pois so-

mos acusados de algo

onde temos apenas uma pequena

parcela de responsabilidade e onde a

lei que poderia nos dar a estabilidade

almejada é flagrantemente desres-

peitada por nossos concorrentes

menores.”

CONCENTRAÇÃO E EXPLICAÇÃO

Mais até que outros meios de comu-

nicação, o segmento de outdoor tem

forte concentração na capital de São

Paulo. Empresários da área concor-

dam que cerca de 70% da verba do

meio está concentrada na cidade, e o

fato de se tratar do maior aglomerado

urbano do país pouco ajuda, pois há,

ainda, a concentração dentro da con-

centração, no caso o quadrilátero im-

perfeito formado pelas avenidas dos

Bandeirantes, 23 de Maio, Rebouças e

Marginal do Pinheiros, ora chamado

de zona sul – uma definição geográfica

equivocada –, ora de Jardins. “Já tenta-

mos várias vezes mostrar às agências

e anunciantes o potencial das outras

regiões da cidade, mas o sucesso foi

reduzido. Os anunciantes querem, a

todo custo, marcar presença neste

quadrilátero que enten-

dem ser o mais rico da

cidade”, diz Valente. 

Esta concentração

tem, provavelmente,

raízes históricas. O

outdoor, assim como

outras propriedades de

mídia exterior, era en-

tendido no passado como um meio de

forte natureza institucional e de pres-

tígio, não como promotor de vendas.

Como meio institucional, não poderia

ser alocado em bairros, tanto mais em

bairros de população com menor po-

der aquisitivo. “A cidade mudou, a pu-

blicidade também, e a força do out-

door como meio promotor de vendas

foi comprovada, mas a concentração

ainda é alta”, diz Valente.  

Segundo ele, vive-se uma fase de

transição, onde o caráter institucional

do outdoor estaria sendo transmitido

aos demais tipos de mídia exterior,

cada vez mais beneficiados pela

tecnologia, enquanto aos outdoors se

atribuiria, pela facilidade com que

podem ser trocadas as peças, uma res-

ponsabilidade mais tática, de promo-

ção de vendas. O surgimento de novas

ferramentas de pesquisa, como o Da-

choque com as autoridades na maior

praça do outdoor, a capital de São

Paulo, por conta da pecha de poluidor.

E mais: as empresas de outdoor assis-

tiram, no período, à forte valorização de

outras expressões da mídia exterior. Se

há dez anos o share do outdoor era

quase três vezes maior do que o dos

demais meios de mídia exterior, hoje a

divisão é quase em partes iguais. “Não

se pode dizer que ganhamos um

concorrente direto, uma vez que a
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“Empresários da
área concordam 
que cerca de 70%
da verba do meio
está concentrada
em São Paulo.”
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Entrevista

tafolha Cidades, por

exemplo, estão apoian-

do decisivamente esta

migração. A forte pre-

sença das grandes re-

des de varejo no meio

sinaliza para a evolução deste movi-

mento. Não por acaso, o maior anun-

ciante em outdoor em 2004 foi as Ca-

sas Pernambucanas, segundo dados

do Ibope Monitor. O Top 10 do meio

tem ainda a presença forte de facul-

dades e empresas de telefonia. 

A GUERRA

Na ponta do lápis, a Central de

Outdoor informa a existência, em

janeiro passado, de 5.315 cartazes em

1.813 pontos na capital de São Paulo.

Valente calcula que 35% destes pontos

estão inseridos no quadrilátero ou nas

suas imediações.

Tamanha concentração contribuiu

para o desencadeamento da guerra,

por vezes surda, por vezes bastante

barulhenta, que se estabeleceu entre as

autoridades paulistanas e eventual-

mente ONGs e sociedades amigos de

bairros e as empresas de outdoor. A

acusação mais comum é a de poluição

visual, secundada pela invasão de

áreas públicas ou de áreas onde a le-

gislação simplesmente não permite os

outdoors. 

São Paulo já teve, nos últimos dez

anos, duas legislações que visavam

disciplinar a mídia exterior. A primeira,

de 1996, falhou misera-

velmente em ser posta

em prática. A segunda,

promulgada em 2003,

depois que a ex-prefeita

Marta Suplicy atribuiu à

mídia exterior a maior parcela de culpa

pela poluição visual da cidade, vai

definhando, vítima de dois problemas

crônicos: a falta de poder de fisca-

lização pelas autoridades e a criação

do “Fundo da Paisagem Urbana”, que

ainda não foi regulamentado, onde as

empresas exibidoras de mídia exterior

deverão pagar uma taxa para utilizar a

paisagem urbana da cidade. Como

este fundo não foi regulamentado,

desde setembro de 2003 a prefeitura

não expede um Cadan na cidade de

São Paulo. “Um fato que se repetiu

dezenas de vezes: a partir da nova lei,

as empresas da Central de Outdoor

retiraram espontaneamente peças que

se tornaram ilegais e dias mais tarde

microempresas ocupavam o mesmo

local sem que a fiscalização nada fizes-

se”, diz Valente.

Para ele, há um erro óbvio das

autoridades em centrar fogo na guerra

à poluição nas tabuletas de outdoor. Já

se calculou que São Paulo tem mais de

5 milhões de peças publicitárias, das

quais um número estimado em 10 mil

pertencem a empresas de mídia ex-

terior, inclusive outdoor. Todo o resto

seria de sinalização comercial (anún-

cios indicativos), instalada na fachada

de estabelecimentos de comércio e

serviço de todos os tipos diretamente

pelos seus proprietários. “Querer ata-

car o problema da poluição visual só

olhando para as nossas peças é tapar o

sol com a peneira”, afirma Valente. 

De fato, sem descartar as culpas da

mídia exterior, não há como considerá-

la a maior culpada pela feiúra congê-

nita de São Paulo, dura e seguidamen-

te alvejada por uma arquitetura pífia,

“Atacar a poluição
visual só olhando
para o outdoor 
é tapar o sol com 

a peneira.”

Outdoor
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uma fiação aérea cuja massa e agres-

sividade só é superada pela sinalização

comercial abundante e abusada e pelo

raquitismo em níveis africanos das ár-

vores e do verde nas ruas, tudo

coberto por várias camadas de

pichações. 

Olhando desta forma, convenha-

mos, uma placa de outdoor ou uma

empena de prédio pouco contribui

para piorar o cenário desolador. Um

álbum de fotos produzido anos atrás

pela Central de Outdoor, colecionando

takes fotográficos em áreas de grande

concentração comercial, comprova o

fato de que, mesmo eliminando a

mídia exterior da geografia de São

Paulo, pouco se melho-

raria a situação de po-

luição visual na cidade.

Neste sentido, a

Central de Outdoor pa-

ga o preço de ser a enti-

dade mais organizada

e, ao mesmo tempo, a

mais conveniente para

ataque das autoridades. Caso contrá-

rio, elas teriam de se haver com a

massa de milhões de comerciantes da

cidade, punindo-os pela sinalização

em seus estabelecimentos.

Não contribui nada para o pro-

blema a presença cada vez maior de

pequenas empresas de outdoor, a

maioria delas agindo à margem da lei.

“Durante muito tempo, cada funcio-

nário que se desligava das grandes

empresas se transformava na semana

seguinte em um concorrente”, diz

Valente. Em 2001, havia 66 empresas

de mídia exterior filiadas ao Sepex ante

170 com autorização da prefeitura para

atuar na cidade, mas empresários do

meio calculavam em mais de 2 mil as

empresas em atividade no período. 

Note que o aventureiro sequer

precisava alugar formalmente um pon-

to de exibição. Conforme a audácia, ele

podia firmar “parceria” com o dono do

terreno ou, mais simplesmente, inva-

di-lo. A tibieza da fiscalização garante a

impunidade, e a desatenção de agên-

cias e anunciantes, a continuidade do

negócio. Valente lembra que os anun-

ciantes e agências poderiam ajudar o

meio, concentrando os seus inves-

timentos em empresas

sérias, exigindo, por

exemplo, a apresenta-

ção por parte do exi-

bidor, junto de sua re-

lação de locais, do

número do Cadan de

cada peça publicitária.

“Esta iniciativa chegou

a ser adotada por algumas empresas

no final dos anos 90, mas depois caiu

no esquecimento”, salienta Valente. 

DATAFOLHA CIDADES

Apesar dos problemas, ele man-

tém o otimismo quanto ao futuro pró-

ximo. “Espero que as coisas se resol-

vam com as autoridades paulistanas a

partir da regulamentação da lei e da

ação da fiscalização, varrendo da cida-

de as tabuletas irregulares”, diz

Valente.

Ele conta também com uma me-

lhora gradativa na distribuição dos in-

vestimentos conforme os bairros da ci-

dade, com a popularização do uso do

Datafolha Cidades, uma pesquisa

quantitativa e qualitativa sobre os

fluxos de pessoas pelas ruas de São

Paulo e Rio de Janeiro. Com a pes-

quisa, agências e anunciantes podem

saber, com precisão, níveis de co-

bertura e freqüência, bem como o

perfil do público que passa diante do

outdoor. “O Datafolha Cidades foi

muito bem recebido pelo mercado e

pode significar um aproveitamento

muito mais eficiente do meio, inclusive

em regiões onde ainda é pouco explo-

rado, como a zona leste de São Paulo,

por exemplo. “Outra ferramenta que

está disponível no mercado é o Ivemex

– Índice de Visibilidade da Mídia

Exterior, da Audimex, que criou concei-

tos matemáticos para valorar as peças

da mídia exterior. Este índice possibi-

litou transformar uma avaliação em-

pírica em um número puro. Quanto

maior o Ivemex, melhor a visibilidade

da peça, além de se poder comprar e

comparar campanhas, através do

Ivemex Total da campanha”, afirma

Valente.

A partir daí, ele imagina que o

share do meio volte a crescer de forma

destacada, assim como as demais ex-

pressões da mídia exterior. Na França,

lembra ele, a participação da mídia

exterior no bolo publicitário é superior

a 10%.
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“O Datafolha
Cidades está
ajudando na
redistribuição 
das verbas para

outdoor.”
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nova entidade, formalmente

fundada no final de 2003,

ensaia agora as suas primeiras realiza-

ções: negociar com as autoridades fede-

rais a incidência do ISS sobre a

atividade, evitando a interpretação de

que as empresas de mídia exterior

deveriam recolher ICMS. Além disso, a

Fenapex quer discutir a forma de

incidência do imposto, abatendo da

base de cálculo despesas com a

comissão de agência e a locação do

ponto, bem como definir uma auto-

regulamentação para as relações comer-

ciais entre empresas de mídia exterior e

agências de publicidade e anunciantes.

“Há muitas áreas cinzentas sobre as

quais queremos jogar luz”, diz Rubens,

“questões como tabelas de preço,

checking e outras que, no momento,

estamos debatendo com o Cenp, Aba

(que apóia e participa das discussões

desde o início), Grupo de Mídia São

Paulo, Fenapro e Abap.” 

A idéia é que, uma vez definida a auto-

regulamentação, ela seja formalizada

em um documento que seria subscrito

pelas empresas de mídia exterior. Em

troca, receberiam um selo da Fenapex,

que funcionaria como um aval de qua-

lidade. A partir daí, as entidades das

agências e a Aba recomendariam aos

seus associados que só programassem

empresas devidamente certificadas.

Empresas certificadas que, porventura,

viessem a desrespeitar as regras éticas,

teriam seu selo suspenso ou mesmo

cancelado e seus nomes divulgados

publicamente.

Rubens acredita que esta iniciativa

possa representar um duro golpe às em-

presas aventureiras que assombram a

mídia exterior. “Temos muitos proble-

mas, mas talvez nenhum deles seja tão

grande quanto esse”, resume ele.

“Afinal, não há como competir com

empresas que não cumprem a lei nem

respeitam os concorrentes”, diz ele.

“Não somos pagos para instalar peças,

mas sim para exibir as marcas e os

produtos dos anunciantes. Recebemos

nas mãos um patrimônio enorme, incal-
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OOSS  NNOOVVOOSS  DDEESSAAFFIIOOSS
DDEE  UUMMAA  AATTIIVVIIDDAADDEE
CCEENNTTEENNÁÁRRIIAA
Aos 75 anos, cinqüenta deles como empresário 

da Mídia Exterior, Rubens Damato enfrenta agora 

um novo desafio: colocar de pé a Federação Nacional 

das Empresas de Mídia Exterior, a Fenapex.

A

Mídia Exterior

culável, que é a marca e a imagem dos

clientes. Temos de zelar e agregar valor a

elas”, afirma Rubens, que acredita que

tudo estará resolvido já neste semestre.

SURGE A FEDERAÇÃO

Pode parecer estranho que uma ativi-

dade centenária como a mídia exterior

só agora se organize em uma federação

capaz de reunir em uma única casa

todas as múltiplas manifestações deste

meio de comunicação publicitária.

“Acho que há boas justificativas para

isso”, afirma Rubens. “Primeiro, pela

multiplicidade e diversidade, inclusive

tecnológica, das atividades – outdoor,

painéis de todos os tipos, mídia móvel e

mobiliário urbano, apenas para citar as

mais difundidas. Segundo, pelo fato de,

em sua grande maioria, se tratar de

organizações de pequeno porte e ação

estritamente local, arrematando com o

fato de as empresas de outdoor terem

criado um ente de negociação, a Central

de Outdoor, que, pelo porte e organi-

zação, em muitos casos representou as

demais empresas, como aconteceu, por

exemplo, na fundação do Conar e do

próprio Cenp.”

Os esforços de organização da

Fenapex ganharam corpo a partir do

racionamento de energia elétrica, quan-

do a mídia exterior foi representada nas

negociações em Brasília pelos sindi-

catos das empresas de mídia exterior,

liderados pelo Sepex de São Paulo, enti-

dade presidida à época por Rubens. Mas

havia limitações de natureza legal no

papel que uma e outra poderiam as-
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meio. Hoje, parte considerável das

empresas de mídia exterior é de mul-

tinacionais ou tem forte participação de

estrangeiros em seu capital. 

Também os horizontes da mídia ex-

terior se alargaram consideravelmente

nos últimos anos. Até o começo da dé-

cada de 90, as empresas de outdoor

eram de tal forma majoritárias na mídia

exterior que acabaram por se confundir.

Hoje, o cenário é bastante distinto,

aproximadamente 50%/ 50%, refletindo

um tratamento muito mais sofisticado

que se dá, no Brasil e nos países

estrangeiros, a outras expressões da

mídia exterior, inclusive pela disponibili-

dade de tecnologias que tornaram

possíveis os painéis eletrônicos, adesi-

vagem de veículos, painéis gigantes,

mobiliário urbano etc. “Vivemos num

mundo onde a imaginação do publi-

citário pode ir tão longe quanto dese-

jar”, salienta Rubens. “Não era assim

há dez ou quinze anos.” 

O desenvolvimento de tantas facetas

da mídia exterior transformou a seg-

mentação do meio numa das primeiras

tarefas da Fenapex. Foram definidos

cinco segmentos básicos para o meio:

outdoor, mídia eletrônica, mídia móvel,

painéis e mobiliário urbano. Outros

segmentos poderão ser criados com a

evolução dos negócios e das tecno-

logias.

Rubens chama a atenção para o po-

tencial de crescimento do mobiliário ur-

bano, principalmente a partir do mo-

mento em que a prefeitura de São

Paulo, tradicionalmente a cidade que

concentra a maior fatia dos investimen-

tos em mídia exterior, tornar mais claras

as regras para ações do segmento nas

ruas da cidade e promover a corres-

pondente licitação. 

Rubens acredita também que o meio

teria muito a ganhar criando parcerias

com as emissoras de rádio. “Há uma

enorme complementaridade de inte-

resses entre os meios”, diz ele. “Quem

sabe, resolvidos os desafios mais ime-

diatos da Fenapex, possamos trabalhar

nesse tema.”
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Fonte: Projeto Inter-Meios.

A mídia exterior e o bolo publicitário 
R$ mi. US$ mi. Share

1995 –– 161,0 3,2%

1996 –– 189,5 3,3%

1997 –– 213,6 3,2% 

1998 –– 280,7 4,4%

1999 388,7 217,2 5,0%

2000 511,1 277,8 5,2%

2001 437,6 185,2 4,4%

2002 500,7 168,1 5,2%

2003 543,5 180,4 5,1%

2004 671,4 232,0 5,0%

sumir, daí a necessidade de se criar uma

federação, tornando mais fáceis, inclu-

sive, negociações em âmbito nacional. 

Ao lado das motivações de natureza

legal e política, havia também muitas jus-

tificativas econômicas para a organização

do meio. O crescimento do setor nos

últimos anos – segundo dados do Projeto

Inter-Meios, a mídia exterior quase

dobrou de tamanho entre 1999 e 2004 –

levou à rápida profissionalização das

empresas, atraindo a atenção de multi-

nacionais, que ingressaram com força no

Mídia Eletrônica 6,1 9,6 56% 3%

Mobiliário Urbano 60,0 60,0 - 19%

Móvel 3,9 6,1 55% 2%

Outdoor 159,5 168,9 6% 53%

Painel 43,1 72,5 68% 23%

272,6 317,1 16% 100%

Um retrato da mídia exterior, segundo o projeto Inter-Meios

Faturamento Faturamento Crescimento no Participação na 
1o sem. 04 – 1o sem. 05 – período mídia exterior
em R$ milhões em R$ milhões
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s maiores verbas publicitárias do país, provenientes

das contas governamentais federais, estão concentra-

das em Brasília, mas não são destinadas às agências da região.

“A maioria absoluta das agências originalmente nascidas no

Distrito Federal não tem clientes do setor público. São dezenas de

agências disputando contas da iniciativa privada, que têm verbas

condizentes com um público consumidor relativamente

pequeno, embora com alto poder aquisitivo”, analisa Paulo

Cabral, presidente da D&M Comunicação.

As agências locais ainda têm que lidar

com a concorrência de grandes empresas de

outras regiões, que, atraídas pelo poder de

investimento do governo federal, estabe-

lecem representações na capital do país e

acabam conquistando também seus

maiores anunciantes privados. Com tanta competição dentro do

mercado, o publicitário afirma que

a chegada do Cenp trouxe credibi-

lidade para o setor na região. “O

Cenp, com o alicerce formado por

todas as entidades que congregam veículos, agências e anun-

ciantes, foi, depois do Conar, o que de mais importante aconteceu

a partir da criatividade ampla e irrestrita do segmento da

comunicação brasileira”, considera. 

Aos dezoito anos de existência, a D&M atende clientes como

Volkswagen, Coca Cola, Sebrae DF e Audi Brasal. Paulo Cabral

revela que a agência tem planos de expansão e conta com as

Normas-Padrão para o futuro desenvolvimento do mercado.

“Somente o respeito às Normas-Padrão vai manter a publicidade

brasileira nos altos níveis de reconhecimento internacional, a

saúde financeira e a independência dos veículos de comunicação

e a segurança na melhor prestação de serviços aos clientes.”
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A
DD&&MM  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTAA  CCOOMM  AASS  NNOORRMMAASS  PPAADDRRÃÃOO  EEMM  BBRRAASSÍÍLLIIAA

problema crônico da publicidade brasiliense, de

acordo com Savio Zambrotti, diretor de criação da

Sette Graal, é a situação que o publicitário Paulo Cabral,

presidente da D&M Comunicação, também

indicou: a divisão entre o pequeno mercado

privado, com poucos anunciantes de peso, e as

grandes verbas do mercado governamental,

dominado pelas agências nacionais. O resultado é

o pouco espaço para o crescimento de agências

locais, que, como alternativa, procuram fazer

parcerias com as grandes agências por meio de

acordos operacionais. 

“Temos várias pequenas agências de varejo, algu-

mas boutiques criativas e muitos escritórios de agências de fora,

que são obrigados por contrato a montar estruturas locais. O

mercado local não é tão desenvolvido, nem tão unido, como os

mercados do Sul e de Minas. No Sul, existem indústrias, grandes

marcas nacionais. Em Brasília isso não existe. Em Minas, se o

governo escolhe agências de outro estado, o mercado reclama,

com razão. Aqui, é o contrário. O governo local sempre optou por

agências sediadas em outros estados. Isso restringiu o mercado

como um todo e dificultou o desenvolvimento das agências

locais”, explica Savio. 

Na localização geográfica estão as maiores

vantagens e os maiores desafios do Distrito

Federal. “Brasília é uma das regiões mais ricas do

Brasil, é uma ilha de consumo ainda mais forte

que as áreas nobres de São Paulo. Reúne um gran-

de numero de funcionários públicos e de assalariados

em carteira, o que facilita a concessão de crédito. E o

Centro-Oeste é o maior pólo do agronegócio. O

desafio de Brasília é não poder ter um parque

industrial. E a natural distância dos grandes centros”,

enumera o publicitário. 

A Sette Graal foi a primeira agência do mercado local a in-

vestir em criação e no mercado privado, muitas vezes relegado a

segundo plano pelas agências que visavam apenas as contas es-

tatais. Com clientes em sete estados e equipe de trinta pro-

fissionais, atualmente está se unindo a uma das mais fortes agên-

cias de Brasília, a Nossagência, especializada em planejamento.

O
SSEETTTTEE  GGRRAAAALL  AAPPOONNTTAA  AASS  DDIICCOOTTOOMMIIAASS  DDOO  MMEERRCCAADDOO  DDEE  BBRRAASSÍÍLLIIAA

“O governo local
sempre optou por

agências sediadas em
outros estados.”
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“Somente o respeito 
às Normas-Padrão vai 
manter a publicidade 

brasileira nos altos níveis 
de reconhecimento
internacional.”
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etentor de cerca de 5% do investimento publicitário

nacional, o mercado do Paraná tem uma presença

ainda tímida em comparação ao eixo Rio–São Paulo, grande

parte por conta da competição com agências de outros es-

tados. Os grandes anunciantes costumam contratar empresas

de fora, o que também colabora para acirrar a competição local. 

Para driblar a situação, as agências paranaenses

apostam na profissionalização e na qualificação e

usam a criatividade na gestão dos negócios e nas

soluções de comunicação propostas aos clientes.

“Os maiores desafios obviamente estão na árdua

missão de competir com as maiores agências nacionais que

aqui operam e a trazer de volta as contas que migraram para

São Paulo”, explica Antonio Freitas, presidente da Master

Publicidade.

“O mercado publicitário paranaense dá mostras con-

sistentes de evolução. O setor de serviços e o varejo vêm

apresentando excelentes alternativas de negócios que compõe

um mercado médio, mas com possibilidades efetivas de

crescimento”, continua Freitas. Outras possibilidades são

apontadas nas empresas emergentes do interior do estado,

para renovar as perspectivas para o setor.

O publicitário ressalta a contribuição das Normas-Padrão

para que, mesmo em meio a tanta competição, as relações

comerciais sejam mais saudáveis. “O Cenp veio servir de

referência para um mercado que se auto-desestruturava por via

de uma competição desleal. Hoje temos referência para

negociação e proteção contra a invasão dos famigerados

bureaux de mídia”, analisa. 

Com sedes em Curitiba e Brasília e escritório em São Paulo,

a Master coleciona cases de su-

cesso nos seus dezesseis anos

de vida, como seu trabalho com

o Ministério da Saúde, em cam-

panhas contra o tabagismo e

sobre a Aids. O portfólio de clientes inclui empresas como

Nissan, CNH, Tim, Audi e O Boticário. Dos vários prêmios

conquistados, destacam-se os dois Leões em Cannes, o Gran

Prix do New York Festivals e o Clio Awards.

om 33 anos de mercado, a OpusMúltipla, que nasceu

da fusão, em 1986, das agências Opus e Múltipla,

ambas fundadas em 1972, é pioneira no mercado paranaense no

modelo de comunicação integrada, voltado para a construção

de marcas e mercados. “Há mais de dez anos percebemos a

tendência do mercado de utilizar melhor todas as ferramentas

da comunicação, e não apenas a propaganda. Na época, poucas

agências acreditavam nessa tendência. Hoje, praticamente

todas estão correndo atrás, tentando criar

áreas de negócios novas ou comprando

empresas nessas áreas”, relata José Dionísio

Rodrigues, diretor-presidente da agência. 

Para Rodrigues, a publicidade paranaense

ainda está aquém do potencial da região. “Alguns setores, como

o agronegócio, embora representativos em termos econômicos,

ainda não investem de forma consistente e continuada em

comunicação”. O publicitário também destaca que algumas das

grandes empresas do estado preferem trabalhar com agências

de fora, restringindo ainda mais

o mercado local. A ausência de

boas estruturas de marketing e comunicação em anunciantes

promissores é outro aspecto apontado como um dos desafios

da região. “Essas empresas têm bons produtos, boa distri-

buição, preços competitivos, mas ainda não perceberam a im-

portância de bons projetos de comunicação. Surge aí uma gran-

de oportunidade para as agências, principalmente as que ofere-

cem serviços de comunicação integrada”, afirma.

As perspectivas para o futuro são positivas, em grande parte

pelo estabelecimento do compromisso ético das Normas-Pa-

drão, definidas como uma expressão da maturidade do mer-

cado. “O Cenp tem ajudado, principalmente, a evitar o cresci-

mento da selvageria no mercado. Depois que se rompeu a repre-

sa, depois que ‘violentaram’ a Lei 4.680 no item remuneração,

foi um Deus nos acuda, um salve-se quem puder. A grande

maioria dos anunciantes resolveu radicalizar nas negociações

com as agências. Nossa agência e nosso mercado não ficaram

imunes. Por isso, bendita a hora em que o Cenp surgiu, para

atuar como instituição séria e reguladora dos excessos”, celebra

o publicitário.

D C

AA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE,,  AAIINNDDAA  AAQQUUÉÉMM  
DDOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  DDAA  RREEGGIIÃÃOO

CCOOMMPPEETTIIÇÇÃÃOO  EE  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO
CCOONNSSIISSTTEENNTTEESS  NNOO  PPAARRAANNÁÁ

“O Cenp veio servir de
referência para um

mercado que se auto-
desestruturava”.

“O Cenp tem ajudado,
principalmente, 

a evitar o crescimento da
selvageria no mercado.”
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o contrário de muitas regiões que sofrem com a

concorrência de agências de fora, no mercado publi-

citário do Pará a situação se inverte. Como o estado foi um dos

primeiros mercados fora do eixo Rio–São Paulo a desenvolver-

se na área, os anunciantes locais se acostumaram a trabalhar

com empresas da praça. A publicidade é tão bem estabelecida

que o estado não possui sequer filiais de agências não-

paraenses. “Os anunciantes de fora

têm usado cada vez mais os nossos

serviços, por meio de acordos opera-

cionais com agências nacionais ou até

diretamente”, conta Oswaldo Men-

des, presidente da Mendes Publicidade. 

A agência registrou um crescimento de 50% no faturamento

de 2004 em relação ao ano anterior e orgulha-se da fidelidade

de sua clientela. “Temos clientes desde 1961, quando a Mendes

foi fundada. Dezesseis clientes em um total de 39 estão

conosco desde quando começaram

a anunciar. Por outro lado, nenhum

cliente representa mais do que 18%

do nosso faturamento”, explica o publicitário.

Mas o crescimento não é generalizado na região. “O mer-

cado de propaganda fora de São Paulo não tem crescido expres-

sivamente no que diz respeito ao investimento. Porém, se

olharmos pelo foco da criatividade, aí sim há um crescimento a

registrar, que só não é maior porque a escassez de verbas inibe

a produção”, diz Mendes. 

O Pará é o primeiro estado da região Norte no ranking de

agências certificadas: possui 38. A importância do Cenp é resu-

mida de maneira enfática pelo publicitário. “Vamos colocar as

coisas assim: a propaganda brasileira divide-se em antes e

depois do Cenp.” Para ele, os benefícios da certificação de-

veriam ser mais divulgados nas regiões, com o intuito de firmar

a prática como um diferencial de mercado.

A

publicidade no Pará é composta por pequenos e mé-

dios clientes, principalmente dos setores do comér-

cio e da prestação de serviços. Algumas das empresas de

grande porte, como a Companhia Vale do Rio Doce, a Albrás e

companhias de telefonia celular, têm contas geridas por

agências de São Paulo ou Belo Horizonte, com apoio de agên-

cias de Belém. 

“São poucas as contas industriais, com

pouca demanda de ações de comunicação

mercadológica para produtos. Isso limita o

trabalho criativo das agências, que operam ba-

sicamente na área institucional. 

A parte mais substancial das operações está

voltada para o varejo”, resume Pedro Galvão,

presidente e diretor de criação da Galvão

Propaganda. No total, há 29 agências associadas

ao Sindicato das Agências estadual, das quais apenas sete são

filiadas à Abap-Pará. 

A importância do Cenp no mercado local é definida com um

paralelo à situação política atual. “O Cenp trouxe com ele as

Normas-Padrão da Atividade Publicitária. Isso é de imensa im-

portância num momento como este, em que nossa atividade

está recebendo os respingos terríveis da crise que põe a nu os

podres da corrupção neste país”, afirma Galvão, destacando o

ordenamento que o Conselho trouxe para a atividade publi-

citária, com o estabelecimento de parâmetros

para o funcionamento das agências. 

Fundada há 22 anos, a Galvão Propagan-

da é a agência mais premiada da região Norte.

Os 29 profissionais da agência atendem contas

importantes, como Líder, a maior rede de super-

mercados do Pará, Companhia Vale do Rio Doce,

Mineração Rio do Norte e Amazônia Celular,

entre outras. Além disso, também realiza

trabalho voluntário para o Museu da Universidade Federal do

Pará.

A
GGAALLVVÃÃOO  PPRROOPPAAGGAANNDDAA  EE  OOSS  DDEESSAAFFIIOOSS  DDOO  PPAARRÁÁ

“O Cenp trouxe com 
ele as Normas-Padrão. 

Isso é de imensa 
importância num 

momento como este.”

“Vamos colocar as coisas
assim: a propaganda
brasileira divide-se em

antes e depois do Cenp.”

MMEENNDDEESS  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  DDEEFFEENNDDEE  CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  CCOOMMOO  DDIIFFEERREENNCCIIAALL
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e maio a agosto, o Cenp esteve em Salvador,

Bauru, Campo Grande, Cuiabá, Vitória, Curi-

tiba e Londrina e Goiânia realizando treinamento para

profissionais das agências certificadas dos Grupos 6 e 7.

O objetivo era incrementar o acesso ao Banco de

Pesquisa de Mídia disponibilizado no site da entidade,

com informações do Ibope, Ipsos-Marplan e IVC.

A adesão ao treinamento mostrou-se surpreendente

não só pelo número de inscrições - perto de 450 - mas

também pela participação de profissionais que não

podem acessar o Banco, como aqueles que trabalham

em agências de outros grupos ou não certificadas,

veículos e anunciantes.

Para a diretora adjunta do Cenp, Ana Lúcia Maga-

lhães, o sucesso dos treinamentos seria impossível sem

o apoio das entidades locais na divulgação e organi-

zação dos encontros. Para ela, a adesão de profissionais

que não pertencem às agências dos Grupos 6 e 7 se

deve ao conteúdo do treinamento. “Iniciamos o en-

contro com uma apresentação sobre as ações e

atividades do Cenp, as Normas-Padrão e a auto-regula-

mentação comercial. Além disso, falamos de plane-

jamento e mídia, inserindo o Banco de Pesquisa num

contexto mais amplo”.

Para Ana Lucia, o questionário de avaliação respon-

dido pelos participantes ao final do encontro, além de
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TTRREEIINNAAMMEENNTTOOSS  EEMM  BBAANNCCOO  
DDEE  DDAADDOOSS  TTÊÊMM  BBOOAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO

Acontece no Cenp

D

Confira data e local dos próximos treinamentos:

• 12/9 - Fortaleza • 15/9 - Blumenau

• 13/9 - Florianópolis • 26/9 - Belém

• 14/9 - Recife

Para mais informações, visite o site do Cenp

A importância de abrir o
treinamento com uma
abordagem institucional sobre o
Cenp se confirma pelos resultados
da avaliação: o baixo
conhecimento sobre as ações e
atividades do Cenp antes do
treinamento é uma realidade.
Realizado no fechamento desta
edição, o treinamento em
Goiânia terá a sua avaliação
divulgada na próxima edição.

ANTES DO TREINAMENTO

DEPOIS DO TREINAMENTO

SALVADOR

BAIXO MÉDIO ALTO

VITÓRIA

BAIXO MÉDIO ALTO

CUIABÁ

BAIXO MÉDIO ALTO

Grau de conhecimento sobre ações e atividades do Cenp

55%

36%

13%
9%

87%

52%

21%

14%

27%

86%

64%

18%

2%

24%
18%

74%

ajudar a aprimorar mais o treinamento, demonstra

que se encontrou o caminho certo. “Fica muito claro,

pelas respostas, que antes do treinamento o Cenp era

uma entidade pouco conhecida e o desconhecimento

da existência do Banco era muito grande”, diz ela.
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SALVADOR

BAURU

CAMPO GRANDE

CUIABÁ

VITÓRIA

CURITIBA

LONDRINA

CAMPO GRANDE

BAIXO MÉDIO ALTO

BAURU

BAIXO MÉDIO ALTO

LONDRINA

BAIXO MÉDIO ALTO

CURITIBA

BAIXO MÉDIO ALTO

O conteúdo da apresentação atendeu às expectativas?

O nível de conhecimento sobre a existência do Banco de
Pesquisa é ainda muito baixo, principalmente, se
considerarmos que ele está disponível no site do Cenp
desde junho de 2002.

SIM   NÃO

Conhecia o Banco de Pesquisa?

SALVADOR

BAURU

CAMPO GRANDE

CUIABÁ

VITÓRIA

CURITIBA

LONDRINA

24%

76%

44%
56%

14%

86%

31%

69%

34%

66%

30%

70%

42%

58%

14%

59%

33%

4%
8%

96%

72%

24%

14%

4%

86%

68%

18% 20%
14%

80%

43%

5%

45%

26%

12%

69%

86%

7% 93%

14% 86%

13% 87%

2% 98%

100%

100%

Se o grau de satisfação com o conteúdo do treinamento significa
melhor entendimento sobre a importância do uso de pesquisa nos
planejamentos de mídia, o número de acessos ao Banco de Pesquisa
terá crescimento substancial. SIM   NÃO
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RREEUUNNIIÃÃOO  EEMM  VVIITTÓÓRRIIAA BBAALLAANNÇÇOO  DDOOSS
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS
DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE
ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP
DE 2002 ATÉ 24 AGOSTO DE 2005

Procedimentos instaurados227
Adequações

(negociação com participação

direta do Cenp: 16)162
Novas vistorias por mudança

de agência65
Vistoria pendente por

exigência da Câmara1

Prazos a vencer2

Advertências já arquivadas5
Processos

a serem julgados23

Processos pendentes19

diretoria do Cenp iniciou, por Vitória, uma

série de reuniões fechadas com agências e

veículos de comunicação, buscando entender as

realidades locais de mercado e levantar problemas

que possam ser solucionados com a intermediação

da entidade.

O encontro, realizado em 8 de julho, contou com

a presença do presidente do Sindicato das Agências

de Propaganda do Espírito Santo, Fernando Ma-

nhães, de representantes dos grupos Gazeta, Bandei-

rantes e Tribuna bem como de empresas de mídia

exterior.

Da reunião, após discutidos problemas efetivos

do mercado local, especialmente o relacionado com

a prospecção de pequenos clientes, ficou estabe-

lecido que, de maneira informal, agências e veículos

passarão a discutir, com periodicidade a realidade do

mercado local e os problemas comuns, se necessário

com a presença do Cenp, numa tentativa de solucio-

nar impasses e valorizar a atividade publicitária. O

Cenp esteve representado no encontro por sua dire-

tora executiva, Célia Fiasco, pela diretora-adjunta,

Vera Leite, e por João Luiz Faria Netto, consultor

jurídico.

A

élia Fiasco, diretora executiva do Cenp,

participou no final de junho do Fórum

Internacional de Pesquisa – 2005 – Qualidade

com Rentabilidade. O encontro foi promovido

pela Abep, Associação Brasileira de Empresas de

Pesquisa. Célia integrou o grupo de estudo de

auto-regulamentação.

C

CENP
NO FÓRUM
DE PESQUISA
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ue audácia a minha! Estou roubando espaço

ao Luis Fernando Verissimo, que escreveu

uma bela crônica para esta edição do Cenp em Revista,

na qual relembra um fato pouco conhecido: a sua

experiência de quinze anos como redator da MPM

Propaganda, em Porto Alegre, ainda nos primeiros

anos da sua carreira profissional.

Cometo tamanha indelicadeza para contar de que

maneira tomei contato e como comecei a trabalhar

com uma das pessoas mais admiráveis que já conheci:

Antonio Mafuz, um dos emes da MPM, que faleceu no

dia 30 de agosto, em Porto Alegre, e que durante 48

anos tive a honra de ter como verdadeiro irmão.

Nos dias anteriores à fundação da MPM Propa-

ganda, em junho de 1956, éramos, eu e Luiz Macedo –

o outro eme da agência e também ele um irmão

querido -, funcionários da filial porto-alegrense da

Grant Advertising, uma agência americana que

desapareceu anos mais tarde, comprada por outra

multinacional, ainda na pré-história da globalização.

Naqueles anos da década de 50, em Porto Alegre,

nosso concorrente mais feroz, mais agressivo, ainda

que sempre cavalheiresco e leal, era a Sotel, agência

de propriedade de um certo turco, sempre descrito

como muito charmoso. Seu nome era Antonio Mafuz.

Numa manhã de janeiro de 1956, o Luiz Macedo

chegou ao escritório da Grant, chamou-me de lado e

disse: “Conversei neste fim de semana com o turco

Mafuz, que está convidando a mim e a você para

sairmos da Grant e, junto com ele, formar uma nova

agência, brasileira e gaúcha”.

Macedo me informou que Mafuz estava vendendo

a Sotel para a McCann-Erickson, mas seu cliente

principal, a Cia. Ipiranga de Petróleo, não poderia ser

atendida pela McCann, que detinha a conta da Esso.

“Ele”, continuou o Macedo, “quer conversar contigo.”

A idéia não me agradou. A concorrência entre a

Grant e a Sotel na Porto Alegre daqueles anos era,

posso dizer, quase devastadora, e eu, então com 27

anos, considerava o Mafuz mais um inimigo do que

um concorrente. A recíproca, vim a saber depois, não

era verdadeira.

Macedo deixou clara a sua posição: “Eu já me

acertei com o Turco. Vou sair da Grant e trabalhar com

ele na nova agência. Mas nós dois queremos que você

venha junto, até porque queremos que esta nova agên-

cia seja fundada já com a conta da Renner, e só você

pode conquistar esta conta”.

Com a minha concordância, Macedo marcou um

almoço meu com o Turco, ao qual Macedo não estaria

presente. Meio contrariado, fui ao encontro agendado

para o restaurante Al Gran Lucullos, na Rua Ramiro

Barcelos, um dos mais finos de Porto Alegre. 

Foi uma conversa bastante longa. Dela sai vencido

pelo charme do Turco. Logo aquele proverbial charme

se revelaria decisivo para o nosso futuro.

Quando voltei ao escritório da Grant, na Rua

Voluntários da Pátria, encontrei o Macedo. Ele me

Q

CE
N
P 

EM
 R

EV
IS

TA

Crônica

MEU IRMÃO ANTONIO MAFUZ
Petrônio Corrêa
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perguntou: “E daí? A que conclusão chegaram?”.

Respondi: “Fui vencido pelo charme daquele Turco f.d.p.

Vou com vocês”.

Nascia a MPM, mas ainda eu tinha que superar dois

grandes problemas: um em casa, outro na empresa A. J.

Renner S/A Indústria do Vestuário.

Eu era casado, tinha dois filhos e um salário bastante

interessante como funcionário da Grant. Ao trocá-lo pela

nossa nova agência, minha retirada mensal cairia pela

metade, pelo menos nos primeiros meses do negócio.

Claro que isso atingia duramente a economia familiar, de

forma que tive de convencer minha mulher dos benefícios

da aventura. Ganhei esta parada.

A seguinte era trazer para nossa nova agência a conta

da Renner, uma grande empresa fabricante de tecidos e

roupas prontas, com lojas próprias em quinze estados

brasileiros. Para isso precisávamos do apoio do fundador

da empresa, A. J. Renner. Ele concordou, em princípio,

mas fez uma exigência: que conseguíssemos uma carta de

Robert Sutherland, presidente da Grant e depois diretor da

Souza Cruz, concordando com a troca de agências.

Pode parecer incrível, mas, depois de uma viagem ao

Rio de Janeiro, sede da Grant, conseguimos a carta, e a

levamos imediatamente a Renner, que, após nos con-

gratular pela nova empresa, então já batizada de MPM,

nos perguntou: “Quando vocês brigarem, com quem

ficará a minha conta?”.

Mafuz respondeu na hora, sem hesitar: “Nós não

vamos brigar, nunca”. “Vocês têm noventa por cento de

chance de brigar. Por isso quero definir agora quem ficará

com a minha conta”, disse Renner.

Foi a vez de Macedo responder de imediato, sem nos

consultar antes: “Fica com o Petrônio”. Renner então

falou: “Está certo e, para isso, não preciso de carta

nenhuma. Confio na palavra de vocês”.

Saímos do escritório dele, na Rua Frederico Meutz,

compreensivelmente pisando nas nuvens, e minutos

depois promovemos a primeira reunião formal da nova

agência. A nossa decisão número um foi: nunca vamos

brigar. E nunca brigamos!

Promovíamos regularmente o que chamávamos de

“reunião de puteada”, que mesmo quem não compreende

nada do gauchês pode perceber para o que servia. 

Para esses encontros recebíamos um balanço deta-

lhado dos negócios da empresa e então podíamos discutir

à vontade, desde que sem brigar, os detalhes de todos os

negócios da MPM. 

Logo eu e Macedo descobrimos a capacidade quase

infinita do Mafuz para conduzir a MPM sem brigas, em

mais uma manifestação do charme do Turco, o mesmo

que seduziu Macedo e depois a mim e que tornou

possível levar adiante aquela aventura gaúcha a se tornar,

quinze anos mais tarde, a maior agência de publicidade

do Brasil, com quase mil funcionários e treze escritórios

pelo país.

P.S.: Renovando ao Luis Fernando Verissimo as

minhas desculpas, prometo publicar a sua crônica neste

mesmo espaço, na próxima edição do Cenp em Revista.
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Com o meu abraço carinhoso,

cumprimentos pelo Cenp em Re-

vista. Parabéns pela “A Palavra do

Presidente”. É isso aí; ótimo!

Também muito boa a crônica do

Alex.

L.C. Cotta, Central de Rádio-RS

Quero agradecer a matéria no

Cenp em Revista n0 3 e fazer uma

correção: dos R$ 410 milhões inves-

tidos em mídia em 2004, temos R$

335 milhões provenientes do merca-

do de Santa Catarina. Os R$ 75

milhões citados são autorizações

de outras praças.

Saulo Silva, Quadra

Comunicação

Achei a matéria “Rádio” muito

interessante, assim como todo o

resto da revista.

José Renato Silva Filho,

Nova Brasil FM

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






