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2005 chega ao fim em meio a sentimentos contraditórios.
Devemos lamentar o envolvimento da publicidade, de todo involuntário, diga-

se, em um dos maiores escândalos da vida política brasileira? Ou devemos saudar
a força dos publicitários que, vencida a tempestade inicial, conseguiram explicitar
que o envolvimento da atividade no escândalo foi apenas episódico, quase
lotérico?

Melhor, talvez, seja pensar e comemorar o fato de que, segundo todos os
indicadores, parece certo que o bolo publicitário cresceu em ritmo mais acelerado
do que o resto da economia, o que demonstra o vigor da atividade como motor da
economia. Mais do que nunca os anunciantes enxergaram a publicidade como
investimento.

Também devemos lembrar de 2005 como ano do jubileu do Conar,
demonstração da maturidade do setor, o primeiro de nível superior a escrever o
próprio Código de Ética – ainda nos anos 50 – e um dos poucos a fazer valer um
documento do gênero, prescindindo da tutela oficial.

Podemos comemorar, ainda, a solidificação do Cenp, que vai vencendo
desafios, quebrando barreiras, estabelecendo marcas irretratáveis. 

Nos aproximamos das sete mil agências cadastradas e das quatro mil
certificadas. O respeito às Normas-Padrão é um fato reconhecido por anunciantes,
agências e veículos em todo o país. Os serviços do Cenp ao mercado ganham mais

e mais projeção, como se pode ver – a partir da página 40
– pela excelente avaliação dos quase 1.200 profissionais de
vinte cidades que já participaram do treinamento oferecido
no uso do seu banco de pesquisa. 

Outra contribuição reconhecida é este Cenp em Revista, que a cada edição
ganha mais atenção do mercado, como porta-voz das aspirações e problemas de
uma atividade tão rica quanto multifacetada. A consolidação do Cenp em Revista
representou um grande desafio que vai sendo vencido graças a muito trabalho e
também à cooperação dos anunciantes e dos leitores.

Os desafios a serem enfrentados no novo ano não serão poucos nem menos
complexos. No plano institucional, é preciso reforçar a imagem do setor, tornando-
a mais transparente. No plano profissional, certamente haverá premência de
resultados, como deixam claro duas matérias desta edição: “O que querem os
anunciantes?”, a partir da pág. 14, e “A viagem dos mídias”, a partir da pág. 20. 

Por caminhos diferentes, elas externam uma mensagem comum: da
publicidade espera-se eficiência e proficiência mas atendendo “a princípios éticos
inequívocos”, como frisado por Orlando Lopes, presidente da Aba.

Que estas sejam as balizas para um 2006 produtivo.
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m modelo de ensino que va-

lorize o dado teórico como o

mais importante numa atividade que

tem por base a criatividade mas que

não despreze a orientação prática, que

aproxima a universidade do mercado

de trabalho. Esta é a proposta do Cenp

para a formação de uma nova geração

de publicitários. O modelo, objeto de

estudos preliminares, deriva de uma

constatação: a publicidade é dos cur-

sos mais procurados nos vestibulares

na maioria dos estados brasileiros mas

não mereceu, ainda, a atenção dos que

buscam a excelência como princípio.

O modelo, inspirado na Escola

Superior de Propaganda e Marketing,

fundada e dirigida por publicitários e

sempre em busca da excelência acadê-

mica, pode ser uma resposta às mui-

tas dúvidas sobre o destino dos profis-

sionais que estão sendo formados,

inclusive por faculdades localizadas

em regiões com pequena demanda

por publicitários. 

Para Petrônio Corrêa, presidente

do Cenp, o que se deseja é “uma res-

posta prática à necessidade de manu-

tenção de excelência numa atividade

que depende da qualidade humana

para manter-se e crescer. Ultrapassa-

mos o tempo onde se pensava que a

estrutura universitária era uma linha

de montagem”, diz ele. “Todos perde-

mos com isso, porque o mundo ficou

mais burro, menos aberto a entender o

futuro”.

A idéia discutida no Cenp é a cria-

ção de um grupo permanente de estu-

dos voltado para a formação profissio-

nal, valorizando a experiência daqueles

que, de alguma forma, têm vivência

com o campus universitário, formando

uma espécie de laboratório, distante

do campus mas próximo dos canais

que alimentam as salas de aula. “A for-

mação acadêmica é cada vez mais

importante no cenário atual, que

valoriza uma formação mais geral. Há

pólos de qualidade de ensino em cida-

des menores, onde boa formação nem

sempre é valorizada, mas que devem

ser aproveitados e multiplicados”, afir-

ma a diretora executiva do Cenp,  Célia

Fiasco, com a experiência de quem já

ensinou mídia para alunos recém-saí-

dos das universidades.

AGÊNCIAS PADRÃO 

Há no Cenp, ainda sem resposta,

algumas queixas de entidades regio-

nais de agências quanto ao método

utilizado por algumas estruturas uni-

versitárias, que mantêm as chamadas

Agências Padrão, que deveriam ser

centros de aprimoramento técnico

mas que, na maioria dos casos, são

houses tocadas por profissionais

estranhos à atividade acadêmica. Em

alguns casos, usam alunos como mão

de obra sem custo.

Os representantes de Agências

têm insistido numa apreciação crítica

do Cenp quanto a este tipo especial de

concorrência, até porque, em alguns

casos, as chamadas agências de facul-

dade chegam a disputar clientes nos

mercados, com sérios prejuízos não

apenas para as agências regulares,

como para o próprio mercado, pela

falta de qualidade do serviço prestado.

Para o Cenp, no entanto, que vai

apreciar as reclamações, o importante

é pensar a qualificação do profissional

do futuro. “A revolução de meios e for-

mas de comunicação exige que se pen-

se a comunicação publicitária  pela óti-

ca da excelência acadêmica, que leva

sempre ao vigor no campo profissional

e na própria vida”, diz Petrônio.
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Em 1º lugar

UUMM  NNOOVVOO  MMOODDEELLOO
PPAARRAA  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIAA

EEMM  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  
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expressão “irmão mais ve-

lho” é de Petrônio Corrêa, ao

relembrar as circunstâncias em torno

da criação e os anos iniciais do

Conselho Nacional de Auto-Regula-

mentação Publicitária, Conar, que co-

memorou em 2005 os seus 25 anos de

fundação.

Testemunha privilegiada dos fatos

– Corrêa foi o primeiro presidente do

Conar, cargo que ocupou até 1988 –,

ele revive agora, como presidente do

Cenp, a experiência associativa espe-

cialmente rica e de vanguarda. “O pio-

neirismo do Conar transcende a

publicidade. Quantas iniciativas de

auto-regulamentação no Brasil real-

mente funcionam? Quantas desone-

ram os poderes e os cofres públicos,

tomando para si responsabilidades

que, de outra forma, estariam nos

tribunais, secretarias e ministérios?

Esta é uma das formas de se medir o

valor do Conar e a maturidade e contri-

buição da publicidade ao país, escre-

vendo o seu próprio Código de Ética –

e que funciona!”, diz ele.

RELEVÂNCIA INTERNACIONAL

Gilberto C. Leifert, presidente do

Conar desde 1998, em discurso em so-

lenidade realizada em São Paulo, no fi-

nal de setembro, na qual foi rendida

homenagem aos pioneiros da auto-re-

gulamentação publicitária, adicionou

outro fato que projeta a relevância do

Conar, mesmo em termos internacio-

nais. 

Se o Brasil fosse inserido em um

ranking divulgado em 2005 pela Easa,

Aliança Européia de Padrões para a

Publicidade, composto por doze itens

de qualidade dos entes de auto-regula-

mentação de 26 nações européias, o

país ocuparia a posição mais alta,

atendendo a todos os doze quesitos

do ranking, feito só alcançado pelo Rei-

no Unido e Espanha. Mesmo países

como França, Alemanha e Itália não

têm entes de auto-regulamentação tão

abrangentes e eficientes quanto o do

Brasil.

Na solenidade de setembro, o

Conar concedeu, pela primeira vez em

sua história, o título de sócio honorá-

rio a pioneiros da auto-regulamenta-

ção. Os homenageados foram Caio

Domingues (in memoriam), Carlos

Alberto Nanô, Dionísio Poli, Geraldo

Alonso (in memoriam), Gilberto C. Lei-

fert, Ivan Pinto, João Luiz Faria Netto,

José Maria Homem de Montes (in

memoriam), Luiz Celso de Piratininga,

Luiz Fernando Furquim, Mauro Salles,

Organizações Globo, Pedro Kassab,

Petrônio Corrêa e Saulo Ramos.
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O “irmão mais velho” do Cenp completa 25 anos e se propõe a vencer novos desafios

JUBILEU, MATURIDADE E DESAFIO

Conar

UMA REVOLUÇÃO PARA A SOCIEDADE

“Tão grande era esse poder e tão desconhecido entre nós era o mecanismo da

auto-regulamentação que, antes de tudo, tivemos de lutar e vencer o descrédito da

maioria. ‘Mas como vocês vão fazer o Código funcionar?’

Devemos, eu e meus companheiros, ter respondido a esta pergunta algumas

centenas de vezes. Diante da resposta, a cara do interlocutor não costumava ser

muito diferente se disséssemos que o Código levitaria com a força dos nossos

pensamentos.

E, no entanto, o Código levitou e continua levitando, 25 anos passados.”Petrônio Corrêa, primeiro presidente do Conar e atual presidente do Cenp
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CENTRO DE REFERÊNCIA

DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Ainda dentro das comemorações

do seu jubileu, o Conar promoveu o

I Seminário Internacional sobre Auto-

Regulamentação Publicitária Compara-

da, com presença de Christopher

Graham e José Domingo Gómez

Castallo, diretores, respectivamente,

das entidades do Reino Unido e Es-

panha de auto-regulamentação publi-

citária, e o lançamento do livro Conar

25 anos, Ética na Prática. 

Finalmente, foi aberto ao público o

Centro de Referência sobre Liberdade

de Expressão, uma ação conjunta do

Conar e da ESPM, reunindo obras

sobre o tema, numa iniciativa pioneira

no Brasil. “Nosso sonho, ao lançar a

semente deste Centro de Referência, é

que, no Brasil, jamais liberdade ou

direito seja vulnerado por desconhe-

cimento”, disse Leifert.

Na cerimônia de setembro, ele

concluiu seu discurso com uma pro-

posta tão inovadora quanto provo-

cante. 

Depois de lembrar as muitas

ameaças que pairam sobre a liberdade

de expressão – inclusive a comercial –

no Brasil contemporâneo, Leifert citou

a falta de isonomia entre a propaganda

política e a comercial. “Existe um

imenso abismo entre as exigências

legais e princípios éticos válidos para

os anúncios de produtos e serviços e a

propaganda dos partidos e candidatos,

que estão livres para cometer abusos

de toda sorte”, disse ele. “Seria bom se

o Legislativo assegurasse igualdade

entre eleitores e consumidores. Seria

melhor ainda se a reforma política em

andamento fosse complementada por

um código de ética voluntário para a

propaganda eleitoral e partidária.”

Leifert lembrou que o Conar não zela

pela propaganda política, submetida

exclusivamente à Justiça Eleitoral, mas

colocou a entidade à disposição da

classe política para discutir o estabe-

lecimento de marcos éticos para a

propaganda partidária.

Se os partidos e políticos aceita-

rem o convite, esta será, sem dúvida,

mais uma enorme contribuição da

atividade publicitária à sociedade

brasileira.

“O pioneirismo do Conar transcende a publicidade.
Quantas iniciativas de auto-regulamentação

no Brasil realmente funcionam?”

A DIMENSÃO ÉTICA DA PUBLICIDADE

“Traumas ainda recentes ensinaram à sociedade civil o valor da liberdade de

expressão e do direito à informação, sem os quais, aliás, a publicidade não

sobrevive. Quando banidos ou restringidos aqueles direitos fundamentais, os danos

não ficam limitados às economias internas de anunciantes, agências, fornecedores

e mídia; o mal maior acomete toda a sociedade. Quanto mais bem informados os

cidadãos por meio da publicidade, mais aptos estarão a estabelecer comparações

entre produtos e serviços, formar juízos de valor e preço, e tomar, enfim, decisões

de consumo livres e conscientes. Portanto, a dimensão econômica da publicidade

é secundária diante de sua dimensão ética, respaldada no direito de escolha.”Gilberto C. Leifert, presidente do Conar desde 1998
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criatividade vem se transfor-

mando em um dos mais im-

portantes ativos competitivos das

organizações, com extraordinário po-

tencial de solução de dificuldades,

aproveitamento de oportunidades e

diferenciação em um ambiente cres-

centemente competitivo e comoditiza-

do”, resumiu Orlando Lopes, presi-

dente da ABA, no editorial da edição

de outubro da Revista do Anunciante.

Criatividade, ética e resultados foi

o tema do ENA 2005, Encontro Nacio-

nal de Anunciantes, que aconteceu em

setembro. De lá, emergiu a defesa da

criatividade que produza resultados

para as empresas anunciantes, seja

pelo ganho de imagem e reputação,

volume e qualidade de vendas, seja de

produtividade nas diversas áreas da

empresa. Melhor ainda se a criati-

vidade conseguir tudo simultanea-

mente. “E reforçamos que qualquer

proposição criativa que alcance resul-

“A
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O QUE QUEREM
OS ANUNCIANTES?
Está aí uma resposta que ninguém pode errar, mesmo porque não poderia ser mais

clara: os anunciantes querem criatividade, ética e resultados

Anunciantes
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“Qualquer proposição criativa que
alcance resultados só pode ser feita se atender
a princípios éticos inequívocos”
Orlando Lopes, presidente da Aba

tados só pode ser feita se atender a

princípios éticos inequívocos”, afir-

mou Lopes. “Isto significa que as três

partes da equação – criatividade, ética

e resultados – são indissociáveis, e

nem podemos considerá-las de forma

isolada ou aos pares. Ou temos esses

três aspectos ou não temos nada.”

Deseja mais clareza? Pois ao final

do ENA 2005, a ABA acrescentou a

criatividade à sua lista de missões,

lado a lado com a defesa da liberdade

de expressão comercial e de negocia-

ção, o princípio da auto-regulamen-

tação, o fortalecimento das marcas, a

construção da melhor reputação para

as empresas e a mais eficiente equa-

ção custo/benefício para aplicação das

verbas da comunicação.

Ao longo do ENA 2005, criativida-

de, ética e resultados foram objeto de

doze sessões plenárias e painéis para-

lelos. Perto de quarenta lideranças de

anunciantes, agências, produtoras e

veículos de comunicação relataram

PRÊMIOS PARA
CONTRIBUIÇÕES E FIDELIDADE

A ABA entregou, durante o ENA

2005, o Libertae – Prêmio Aba de

Contribuição à Comunicação, um

reconhecimento ao conjunto do tra-

balho de pessoas que tenham cola-

borado para a elevação da quali-

dade da comunicação brasileira. 

Neste ano, o prêmio foi conce-

dido a Octávio Florisbal, diretor-ge-

ral da Rede Globo, Jens Olesen, que

está se aposentando depois de mais

de quarenta anos de trabalho na

McCann-Erickson, e Vinícios Prianti,

presidente da Unilever.

Também nessa edição do ENA

foi criado e entregue o Prêmio Ali-

ança, que homenageou doze agên-

cias de publicidade por terem em

suas carteiras contas de clientes

atendidos há mais de trinta anos.

“Nosso objetivo, com esta premia-

ção, foi o de marcar publicamente o

reconhecimento da ABA à contribui-

ção das agências aos negócios de

seus clientes e registrar nosso apre-

ço ao valor dos publicitários verda-

deiros, que geram riquezas e são

radicalmente diferentes daqueles

que usurpam riquezas e denigrem a

imagem desta categoria tão impor-

tante para o Brasil”, declarou Orlan-

do Lopes, presidente da ABA.

Vinícios Prianti, da Unilever, recebeu o Prêmio Libertae das mãos de Luiz Carlos Dutra Jr.
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experiências inovadoras, com ética e

resultados.

NO BALCÃO

Juliana Azevedo, diretora de mar-

keting da Procter & Gamble, uma das

expositoras do ENA, explicou como a

organização teve de se valer da criati-

vidade para abrir espaço no mercado

brasileiro, já bem consolidado quando

da sua chegada ao país. Ainda que seja

uma empresa fortemente apoiada em

inovação, que conta com mais de 7 mil

cientistas em seu quadro de colabora-

dores no mundo inteiro, a Procter &

Gamble logo percebeu que não teria

como usar por aqui soluções pré-

formatadas. 

A saída foi o desenvolvimento de

produtos e serviços diferenciados e

investimentos numa comunicação

totalmente nova com o varejo. “Um

dos pilares básicos do nosso sucesso

no Brasil”, explicou Juliana, “foi a

estrutura montada para usar o consu-

mo como fonte de inspiração.” 

Para tanto, a Procter & Gamble

investiu em vários tipos de estudos

etnográficos, nos quais seus executi-

vos vivenciam a experiência do consu-

midor, acompanhando-o no domicílio,

ou no ponto-de-venda, trabalhando,

por exemplo, durante uma semana

como balconista de uma farmácia.

Este conhecimento aprofundado e

Os dois momentos da verdade – a
compra e o consumo – têm sido a
base para que a Procter & Gamble
desenvolva inovações

Juliana Azevedo, da Procter & Gamble
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consistente do que Juliana chama de

“os dois momentos da verdade” – a

compra e o consumo – tem sido a ba-

se para que a Procter & Gamble desen-

volva inovações. “Para nós, a criativi-

dade está inspirada no consumidor, e a

empresa entende que o conhecimento

nunca se esgota”, disse Juliana.

A preocupação da empresa em en-

tender os momentos da verdade ex-

terna o compromisso com os resulta-

dos, colocando a intuição dos seus

executivos constantemente à prova. A

Procter & Gamble e outras organiza-

ções valem-se de métodos de pesquisa

cada vez mais sofisticados, enquanto a

informática proporciona ferramentas

que garantem resultados cada vez

mais rápidos e seguros. Eduardo

Sincofsky, gerente comercial da Syno-

vate Brasil, mencionou o uso de chips

e etiquetas inteligentes em produtos

como forma de captar informações ou

ainda obter dados diretamente da

central de atendimento ao cliente, com

a geração de relatórios on-line.

Ao contrário do que sugere à pri-

meira vista, estratégias como a da

Procter & Gamble não se limitam a

empresas que investem verbas eleva-

das em pesquisa comportamental.

Executivos de organizações com ver-

bas menores também podem se expor

de diferentes formas aos momentos

da verdade. Para isso, basta usar a

criatividade.

A sintonia fina com o consumidor

tem uma vantagem extra: é uma vacina

poderosa contra abordagens que

possam ser consideradas antiéticas.

“O maior desafio da sociedade ociden-

tal tem sido lidar com a sua fragmen-

tação, sinalizada pela instituição de

grupos com características absolu-

tamente distintas, cada qual com seus

valores, conceitos éticos e graus de

tolerância próprios. Esse cenário

impacta profundamente a publicidade,

que deve aproximar a linguagem de

suas mensagens à de um target espe-

cífico, sem, contudo, incomodar ou-

tros grupos sociais”, afirmou Pedro

Silva, vice-presidente da ABA.

Sérgio Amado, presidente do Gru-

po Ogilvy, considera cada vez mais es-

sencial o fortalecimento da aliança en-

tre anunciantes, agências e veículos de

comunicação para se avançar nas ques-

tões éticas. “Ninguém mais pode arris-

car-se em vôos cegos”, declarou ele.

PLANEJAMENTO 

Para o publicitário Alexandre Ga-

ma, presidente e diretor de criação da

Neogama, a criatividade aplicada à

comunicação deve ir muito além da

questão estética ou tática. “O embasa-

mento de qualquer trabalho começa

com o planejamento”, afirmou ele,

defendendo que, nas agências, as

campanhas criativas tem início no

planejamento e no atendimento.  

Gama considera essencial para as

empresas contar com processos orga-

nizacionais que ajudem os profissio-

nais a se inspirarem, a liberarem idéias

sobre novos modos de tratar as roti-

nas. “As estruturas devem tornar as

pessoas menos comprometidas com o

medo de errar”, salientou. “A princípio,

todos querem uma propaganda

criativa. O problema é que não se

chega a um acordo sobre os critérios

que serão determinantes na criativi-

dade.” Na Neogama, a inovação tem

sido buscada a partir de três passos:

identificação dos valores da marca,

estabelecimento de um território para

“As estruturas
devem tornar as
pessoas menos
comprometidas
com o medo de
errar”

Alexandre Gama, da Neogama
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a marca ocupar na comunicação a par-

tir dos valores, objetivos da empresa e

pontos de relevância para o consumi-

dor e, finalmente, a criação do concei-

to que sintetizará todo o trabalho,

dando voz ao posicionamento.

Ricardo Monteiro, presidente do

Comitê de Gestão e Negócios de Mídia

da ABA, adicionou à questão a rele-

vância do planejamento de mídia. 

A partir de dados que mostram o

acirramento na disputa pela atenção

dos consumidores, Monteiro lembrou

que muitos dos envolvidos em mar-

keting valorizam comparativamente

mais a idéia e a execução criativa do

que a do planejamento de mídia.

Segundo ele, falta ainda um entendi-

mento mais profundo das necessida-

des reais dos consumidores, que deve-

riam ser mais pesquisadas. “A única

forma de sair da indiferença é criar

relevância, o que exige conhecimento”,

afirmou, sugerindo mais ênfase na

intuição e menos nas estatísticas.

NO PRIMEIRO OLHAR

Para Reginaldo Siqueira, diretor

executivo e de criação da Troop

Comunicação, até recentemente tudo

o que o consumidor esperava de uma

marca era ser surpreendido. Hoje,

porém, ele quer estabelecer uma

relação concreta. “O trabalho dos

profissionais de criação fica cada vez

mais complexo”, diz, lembrando que a

relação entre marca e consumidor

pode ser estabelecida no primeiro

olhar, mas só ganhará consistência por

meio de um relacionamento concreto

e duradouro.

Como exemplo desta abordagem

ele cita a campanha para a linha Dove,

a partir da promoção do conceito da

beleza real, o que levou a campanha a

tornar-se o que considera ser “um

verdadeiro ícone de libertação dos

conceitos passados”.

Para Maurizio Mauro, presidente

do Grupo Abril, o exercício da criativi-

dade é fundamental não apenas para

enfrentar os desafios do ambiente

mercadológico, mas também para se

entender o processo de mudança que

acontece no Brasil. “O que antes era

tolerável”, afirmou, “hoje é condena-

do, até porque atualmente a responsa-

bilidade social figura entre as maiores

preocupações dos grandes empresá-

rios.”

Para ele, o marketing não pode se

tornar sinônimo de mistificação. “Cor-

remos o risco de ver a imprensa ser

taxada de hipócrita, na medida em que

a sua sobrevivência depende da publi-

cidade. A criatividade, tão necessária

para o nosso desenvolvimento, não

deve ser transformada em eufemismo

de esperteza”, afirmou Mauro.

“O maior desafio da
sociedade ocidental
tem sido lidar com a
sua fragmentação,
sinalizada pela
instituição de grupos
com características
distintas, cada qual
com seus valores,
conceitos éticos e graus

de tolerância próprios”

Pedro Silva, vice-presidente da Aba
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laudio Venancio, diretor na-

cional de mídia da Fischer

América, é do tempo – meados dos

anos 60 – das garagens e das máqui-

nas de escrever, estas usadas para pro-

duzir os mapas de inserção, original

mais cinco cópias. “Era preciso força

bruta nas teclas para que todas as

cópias saíssem nítidas. As máquinas,

depois de seis meses, eram jogadas no

lixo”, lembra ele. 

Máquinas de escrever e trabalho de

datilografia, aliás, garantiram o início

profissional na mídia de muita gente,

inclusive um considerável contingente

de mulheres, dando início à tradição

da forte presença feminina na área.

Quanto às garagens, explica-se:

agências de publicidade, até os anos

60, em sua maioria, ocupavam antigas

casas de família e, ao departamento de

mídia, inevitavelmente era reservada a
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A VIAGEM DA MÍDIA
Desde os tempos da máquina de escrever, a mídia percorreu

um longo caminho. Agora, conta com a preservação do

modelo publicitário brasileiro para ampliar o seu espaço

Capa
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garagem da casa, já que salas e

quartos eram divididos por diretoria,

atendimento e criação.

Garagens, máquinas de escrever e

uma rotina de trabalho que a muitos

sugeria apenas burocracia (a pequena

quantidade de veículos de comunica-

ção e o raquitismo dos formatos co-

merciais próprios da época não deixa-

vam muito espaço para a criatividade e

para a inovação em mídia) soam es-

tranho para quem está chegando

agora, num momento em que os

profissionais de mídia estão no centro

dos processos decisórios das agên-

cias, assumindo mais e mais respon-

sabilidades junto aos anunciantes e

veículos, mas também sofrendo na

pele todos os problemas decorrentes

das turbulências em que está mergu-

lhada a publicidade brasileira. Foi uma

longa, longa viagem até aqui.

ESTÁGIOS BEM DEFINIDOS

Para Venancio, a atividade de mí-

dia no Brasil descreve uma trajetória

repartida em estágios bem definidos.

O primeiro, a partir dos anos 70, com

a valorização do planejamento, reflexo

da progressiva sofisticação do mer-

cado consumidor e da maior oferta de

oportunidades de mídia. A partir dos

anos 80, veio o segundo estágio, adi-

cionando-se a criatividade à equação,

necessidade premente dada as exigên-

cias de se atingir o consumidor de for-

ma mais eficiente, valorizando o inves-

timento do anunciante e tirando mais

proveito dos múltiplos formatos dis-

ponibilizados por uma quantidade de

veículos cada vez maior. 

Nos anos 90, foi a hora de valo-

rizar a negociação, não só com os

veículos mas junto aos próprios

clientes. “Assumimos mais e mais

responsabilidades junto a eles”, diz

Venancio. “Agora, planejamento, criati-

vidade e negociação estão juntas no

mesmo caldeirão. Devemos mergulhar

nas necessidades dos clientes, de

preferência antecipá-las e propor solu-

ções criativas e eficientes. Não há e

não pode haver muros dentro da agên-

cia. É preciso que todas as áreas

atuem juntas em proveito do cliente e

do próprio resultado da agência, que é

o que garante a sua continuidade. Em

muitos casos, cabe à

mídia liderar este

processo, talvez co-

mo decorrência da

prática negocial ao

longo dos anos”.

Paulo Stephan,

diretor de mídia da

Talent e presidente

do Grupo de Mídia

São Paulo concorda

com este ponto de

vista. “Passamos a

ser profissionais de

negócios de comuni-

cação e não apenas

de mídia”.

PAGANDO UM

PREÇO ALTO

Colocada no cen-

tro decisório da ativi-

dade publicitária, en-

riquecida pelas ferramentas de pesqui-

sa e pelo uso intensivo de softwares

que a informática tornou possível,

nem assim a mídia deixou de pagar

um alto preço quando o mercado pa-

rou de crescer, no final de 2000, e mer-

gulhou num período de retração, do

qual só começou a se recuperar em

2003.

Na maioria das agências, a perda

de receita determinou grandes cortes

de pessoal. Não é possível afirmar que

a mídia foi a área mais atingida, mas

certamente ela foi bastante atingida.

Houve mais de um caso de grandes

agências que cortaram dois terços de

seus profissionais de mídia. Como a

redução de tarefas foi

comparativamente mui-

to menor, o aumento da

carga de trabalho e a

pressão por resultados

foi imensa, condenando

os remanescentes a

uma rotina de trabalho

cavalar. A retomada do

crescimento nos investi-

mentos publicitários a

partir de 2003 e o bom

momento vivido pela

atividade desde 2004

não reverteram comple-

tamente esta situação. 

A mídia retornará

aos antigos patamares

de emprego? “Nunca

mais”, resume Paulo

Stephan. “A crise ensi-

nou as agências, da pior

maneira possível, a ad-
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“Não há e
não pode
haver muros
dentro da
agência. É
preciso que
todas as áreas
atuem juntas
em proveito
do cliente e
do próprio
resultado da
agência, que
é o que
garante a sua
continuidade”
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ministrar custos, cres-

cendo em clientes

sem crescer em cus-

tos. Portanto, traba-

lhamos muito mais

horas, no que ferra-

mentas de informática

nos auxiliam, nos em-

penhamos mais, so-

fremos mais cobran-

ças e mais pressões. 

Stephan considera

que a pesquisa de mí-

dia foi comparativamente mais atin-

gida pelos cortes, mas nota que as

posições deixadas em aberto vão, aos

poucos, sendo ocupadas. 

Esta perda de pessoal e poder de

investimento em pesquisa de mídia

não foi tão grande nas agências multi-

nacionais, diz José Alves, vice presi-

dente de mídia da Ogilvy Brasil. “Tra-

balhamos segundo patamares interna-

cionais, de acordo com contratos de

alinhamento, onde se ga-

rante ao cliente deter-

minados serviços,

com acompanha-

mento e avaliação

regulares. Tam-

bém a correspon-

dência internacional

garante acesso a softwares e

metodologias de pesquisa freqüen-

temente atualizadas”.

Para Stephan, é preciso agora um

salto na agregação de inteligência con-

tida nas pesquisas e nos softwares de

análise, de forma a tornar a equação

de custos e resultados mais favorável.

Para ele, uma das

chaves desta busca

de valor passa por

uma revisão radical

da forma como os

institutos produzem

e disponibilizam as

suas pesquisas de

checking. 

“É preciso racio-

nalizar as coisas”,

diz. “O que investi-

mos em checking

hoje pode ser liberado para pesquisas

mais inteligentes”.

Mesmo porque, diz ele, o proble-

ma não é a quantidade de dinheiro que

as agências de publicidade reservam

para a compra de pesquisa. “Em

comparação com os volumes investi-

dos no exterior, estamos muito bem,

mesmo considerando as dificuldades

naturais para se cobrir um território

extenso como o brasileiro”. 

Stephan mostra-se muito

animado com a atual fase

da mídia. Uma das pro-

vas do vigor da ativi-

dade, identifica ele, é o

movimento pela forma-

ção de novos Grupos de

Mídia em capitais e cidades

do interior. 

Outra prova, diz ele, é o grande

sucesso dos treinamentos promovidos

pelo Cenp para uso do banco de

pesquisas de mídia e que já atrairam

mais de mil profissionais em todo o

Brasil (veja mais informações na pá-

gina 40).  

O DESAFIO

Para Venancio, exercer a mídia hoje

em dia significa equilibrar a multi-

plicidade de ofertas de meios, veículos

e formatos. “Vivemos numa época de

comunicação total. Cabe a nós identi-

ficar as melhores e mais eficientes

oportunidades de comunicação para

nossos clientes”.

Outra determinante atual, diz ele,

é o nível de concorrência brutal que

permeia o setor, reflexo por sua vez da

acentuação da concorrência no mer-

cado brasileiro. “Em contrapartida, o

profissional de mídia precisa esgrimir

uma quantidade cada vez maior de

ferramentas e pesquisas, com todas as

dificuldades decorrentes em termos de

investimento para obtê-las e recursos

humanos e treinamento para tirar

proveito delas”, diz Venancio.

E tudo isso é amplificado pelo cada

vez mais intenso compromisso com

os resultados dos clientes. “Você não

pode simplesmente criar o plano de

mídia, aprová-lo e ir dormir. É preciso

verificar se ele vai funcionar e corrigir

os seus rumos, caso necessário, ime-

diatamente. Nós não fazemos apenas

publicidade; nós garantimos as vendas

dos nossos clientes – e isso independe

do tamanho da verba que nos é

confiada”.

Circulando pelas agências é possí-

vel colecionar histórias sobre até que

ponto vai este nível de comprometi-

mento. Uma grande agência que aten-

de uma rede de varejo contratou uma

consultoria para verificar as condições

de decoração interna e externa das

“Vivemos
numa época de
comunicação
total. Cabe a
nós identificar
as melhores e
mais eficientes
oportunidades
de comunicação
para nossos
clientes”
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lojas do cliente pois percebeu que, a

despeito de uma campanha publicitá-

ria eficiente, vendas estavam sendo

perdidas por problemas elementares

na sinalização das lojas. Houve casos

em que a agência simplesmente

desaconselhou a investir em mídia em

uma determinada praça enquanto a

loja não fosse reformada e convenien-

temente sinalizada. O cliente não soli-

citou este serviço à agência mas esta

queria discutir o caso com dados

objetivos e consistentes à mão. A

conta da consultoria não foi repassada

ao cliente, que ficou bem impressio-

nado com a proatividade da agência.

Todo o trabalho foi conduzido pela

área de mídia. 

Claro que cabe a cada agência

verificar até que ponto quer e pode ir

em seu comprometimento com o

cliente. Nesse sentido, agências nacio-

nais tendem a ser mais flexíveis,

enquanto as multinacionais tendem a

cumprir o contrato de forma mais

estrita. “O perfil negociador, que está

no sangue da área, nos leva a tomar a

frente de processos como este”, diz

Venancio.

Para ele, os clien-

tes nunca foram tão

sensíveis ao uso com-

petente da publicida-

de, mas também os

resultados nunca fo-

ram cobrados de for-

ma tão imediata e im-

placável, inclusive pela

disponibilidade de in-

formações muito mais

Paulo Stephan (de camisa clara) fala
durante seminário. Abaixo, ele entrega 
exemplar do Mídia Dados e das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária
a um dos palestrantes

Claudio Venancio, diretor nacional de
mídia da Fischer América

Cinco registros
da viagem
dos profissionais
de mídia à Portugal,
organizada pelo
Grupo de Mídia
São Paulo

Aqui e na foto abaixo, dois palestrantes
falam aos profissionais de mídia



24

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

rápidas. Muitas das “guer-

ras” de marketing em

áreas sensíveis como

bebidas e telefonia,

por exemplo, sim-

plesmente não exis-

tiriam dez ou quinze

anos atrás pela demora

na consolidação de dados

de vendas.

A VIAGEM

Há oito anos o Grupo de Mídia São

Paulo promove viagens internacionais

para conhecer a realidade dos anun-

ciantes, agências, veículos, institutos

de pesquisa e fornecedores de soft-

wares. 

Até 2005, todas elas haviam sido

feitas para os Estados Unidos. Neste

ano, Claudio Venancio, coordenador

desta, achou que havia chegado a hora

de se investigar um pouco a realidade

publicitária européia. Por isso, desta

vez, os profissionais de mídia, 28 ao

todo, de agências brasileiras e multina-

cionais, embarcaram para Lisboa,

assistindo a 15 palestras com especia-

listas locais e vindos também da Es-

panha, Estados Unidos, Inglaterra e

Suíça. O Cenp foi representado nas pa-

lestras por sua diretora executiva Célia

Fiasco, em uma iniciativa que visa re-

forçar a ligação com o Grupo de Mídia. 

Os profissionais de mídia encon-

traram por lá uma realidade bastante

distinta do mercado brasileiro e volta-

ram convencidos da necessidade im-

periosa de se preservar o modelo bra-

sileiro de publicidade.

“Não vimos uma

valorização despro-

porcional da criação

sobre as demais

áreas. Vimos, isto

sim, a importância

do equilíbrio entre

as áreas da agência. É

preciso abrir a cabeça e

contemplar de forma equilibra-

da, todas as pernas da atividade”, diz

Venancio. 

Para Paulo Santana, diretor de

mídia da Fallon São Paulo, o formato

do mercado europeu é muito diferente

do brasileiro, mais subdividido, algu-

mas agências cuidando da criação,

outras da mídia, o anunciante fazendo

coisas que não fazem aqui no Brasil.

“Minha percepção é de este formato

não está funcionando bem”, diz ele.

“As partes reclamam

da falta de integra-

ção e me pareceram

demasiado preocu-

pados com os valo-

res envolvidos, em

abaixar custos e não

buscar a eficiência.

Não funcionam co-

mo um time. No

Brasil, preservamos

esta vantagem. To-

das as partes traba-

lham mais integra-

das, caminhando pa-

ra o mesmo lado –

os melhores resulta-

dos para o anuncian-

te. Eu não vi esta

integração na Europa e eles percebem

isso, tanto que reclamam muito da

forma de trabalho. Nesta guerra de

preço, muitas vezes os resultados

ficam comprometidos”, diz Santana.

EMPRESAS DE MÍDIA 

As empresas de mídia não eram

necessariamente o foco das palestras

mas acabaram chamando a atenção

dos presentes – e não de forma

positiva.

“Não precisamos de empresas de

mídia mas precisamos do instrumen-

tal a que elas têm acesso”, diz Venan-

cio. Para ele, não é necessariamente

uma questão de dinheiro. “Precisa-

mos, isso sim, disseminar mais na

agência e, principalmente, no anun-

ciante, a cultura das decisões deriva-

das de estudos e pesquisas. Os anun-

ciantes ainda co-

bram pouco o

uso de pesquisas

pelas agências.

Não raro, até

reclamam disso”.

José Alves fi-

cou com a im-

pressão forte de

que as agências

de mídia não são

bem aceitas lá

fora pelos veícu-

los. “Eles recla-

maram do fato de

negociarem não

mais com trinta

compradores de

mídia, mas com

“Você não pode
simplesmente
criar o plano
de mídia,
aprová-lo e
ir dormir.
É preciso
verificar se ele
vai funcionar
e corrigir os seus
rumos, caso
necessário,
imediatamente”
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três ou quatro porque os grupos rivais

se juntam na hora de comprar mídia,

formando blocos com um poder

incontrastável. Eles jogam os preços

para baixo em níveis cada vez mais

intensos – descontos da ordem de

70% sobre as tabelas de preços são

normais – e ainda negociam condições

para devolução do chamado rappel.

Esta queixa foi unânime da parte dos

veículos. É claro que o fato de haver

um equilíbrio muito grande nas au-

diências e tiragens entre os veículos

favorece a posição de força das

empresas de mídia”.

É claro que uma situa-

ção onde têm de investir

menos em mídia agrada,

num primeiro momento,

aos anunciantes. Mas

esta impressão se desfaz

rapidamente. A despeito da

inegável qualidade das equipes e

das ferramentas de pesquisa disponí-

veis nas agências de mídia, elas

rapidamente revelam a sua verdadeira

natureza – a de instrumentos de espe-

culação, onde a finalidade maior é

garantir melhores resultados financei-

ros para si próprias. “As agências de

mídia não ganham apenas os 3% que,

aliás, já têm sido reduzidos para até

2%”, diz Paulo Stephan. 

“Também as agências de criação

demonstram forte desacordo com as

agências de mídia”, diz ele. “Há ten-

são forte entre elas. Parece claro, pas-

sados alguns anos da atuação das

agências de mídia, a perda para a

publicidade ao ser trinchada em em-

presas diferentes e estanques”. Um

dos publicitários de criação presente

aos seminário contou que havia sido

informado com apenas dois dias de

antecedência da necessidade de

criação de uma ampla campanha para

jornal, negociada meses antes pela

agência de mídia. “Não tenho mais

qualquer dúvida: a separação entre

criação, planejamento e mídia é dano-

sa à publicidade. A agência de mídia

não agrega tudo o que é possível agre-

gar às necessidades dos clientes,

diz Stephan. “A inteli-

gência de mídia das

agências, no caso,

não chama tanta

atenção assim.

Aliás, uma gran-

de diferença entre

eles e nós é na emba-

lagem. E eles são ótimos em

embalagens. Os clientes gostam e

valorizam coisas diferenciadas e bem

embaladas”.

Stephan notou também um desdo-

bramento amalucado, decorrente do

poder que as agências de mídia vão

conquistando: elas começam a ofere-

cer outros serviços aos clientes, inclu-

sive o de criação, como forma de am-

pliar o faturamento. “O espírito é

totalmente financeiro”, afirma ele.

“Volto da Europa convencido das

vantagens e qualidades do modelo

brasileiro de publicidade, na medida

em que assegura integração e diversi-

dade em proveito do cliente e respei-

tando o espaço dos veículos de comu-

nicação”

Santana não viu o modelo europeu

como uma evolução. “O modelo brasi-

leiro de publicidade pode, obviamente,

sofrer algum tipo de adaptação mas

não deveria caminhar para o modelo

europeu”, diz. 

SOFTWARES INTERESSANTES

Para Stephan há softwares muito

interessantes disponíveis, que podem

vir para o Brasil a qualquer momento.

“Não é uma questão de inventivi-

dade tampouco de dinheiro.

Acho importante, neste pro-

cesso, que o cliente se

envolva mais, cobre mais

o uso de pesquisas e ferra-

mentas”.

Um dos softwares a cha-

mar a atenção dos mídias é

oferecido pela MarkTest, enviando

por e-mail, durante a madrugada, um

clipping com os comerciais exibidos

na noite anterior de categorias de

produtos selecionados pelo usuário

Santana gostou do software

Galileo, uma evolução do Tom Micro.

“Não é uma coisa nova mas uma boa

evolução. Aliás, não há ovos de Colom-

bo. Há boas evoluções mas, de uma

forma, já as conhecemos”. 

O Galileo tem desembarque pro-

metido nas agências brasileiras ao

longo de 2006.
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A MÍDIA, VISTA DE FORA

ara Renata Carvalho, dire-

tora de mídia da Ambev, a

nova face da mídia já ultrapassa em

muito as fronteiras das agências de

publicidade, chegando aos grandes

anunciantes, que mostram-se cada

vez mais interessados em montar,

eles próprios, estruturas de análise de

mídia. Ela mesma é testemunha

privilegiada deste processo, tendo

sido contratada para montar a

estrutura de mídia da Ambev, depois

de vários anos trabalhando em

departamentos de mídia de agências

como a Lowe, por exemplo, onde

ficou até março de 2004.

O que, a primeira vista, poderia

ser considerado um movimento de

estreitamento do espaço de trabalho

da agência é, na visão de Renata, um

enorme avanço em termos de

qualidade de relacionamento. “Fico

feliz em ver grandes anunciantes

como a Ambev estruturando departa-

mentos internos de mídia, valorizan-

do a área e estabelecendo as condi-

ções para uma relação diferente,

certamente muito mais técnica e

produtiva”, diz ela. “O investimento

em mídia consome uns dois terços

da verba de marketing de grandes

anunciantes e exige conhecimentos

técnicos múltiplos associados à

criatividade própria do publicitário.

Com um departamento de mídia

interno, o anunciante pode sintoni-

zar-se melhor com as agências, pro-

por briefings mais completos, filtros

mais eficientes às propostas das

agências, multiplicando sinergias, o

que é absolutamente necessário no

nosso ambiente de negócios. Na

Ambev, por exemplo, trabalhamos

com sete agências de publicidade,

que desenvolvem trabalho para dez

marcas diferentes. Coordenação e

multiplicação de sinergias são

essenciais”. 

Para Renata, os anunciantes não

estão nem pretendem assumir fun-

ções historicamente reservadas às

agências. “Estamos apenas nos pre-

parando melhor para o diálogo com

as agências da mesma forma que é

muito mais desafiador para a agência

dialogar com um profissional de

mídia do lado do cliente, que conhece

a técnica e tem a percepção de

criatividade associada à área. É um

movimento de pressão contínua e

cruzada, um forçando o outro a ser

melhor e mais eficiência. Os ganhos

qualitativos e quantitativos são enor-

mes”, diz ela. “É fundamental que

haja parceria entre as partes. O pro-

fissional de mídia no anunciante é

uma garantia de que o mídia da agên-

cia terá mais espaço e respeito junto

ao cliente. Em empresas como a

Ambev, o mídia deixa de ser aquele a

quem cabe apresentar os últimos

dois slides do planejamento”.

MAIS INTELIGÊNCIA

Thais Chede Soares B. Barreto,

diretora corporativa de publicidade

da Editora Abril, também vê grandes

transformações na mídia nos últimos

anos. “As demandas mudaram em

seus fundamentos”, diz ela. “Antes,

um plano de mídia envolvia veículos

e formatos tradicionais. Hoje, este

universo de escolha é muito mais

rico. A complexidade do planeja-

mento e execução da mídia multipli-

cou-se exponencialmente, deman-

dando mais inteligência – e também

muito mais resultados. É claro que há

novos instrumentos e pesquisas que

ajudam a gerenciar todo este univer-

so, mas isso também é mais um

desafio aos mídias”. 

Para Thais, os profissionais de

mídia das agências têm se saído bem

frente a estes desafios. “Eles estão se

reinventando. A mídia está mais

perto da criação, de forma que, por

vezes, até se confundem”.

Ela não vê alternativa que não a

reinvenção acelerada da atividade, de

forma a responder a pressões cada

vez maiores dos anunciantes por

resultados. “Chega a ser uma cobran-

ça cruel, dada a diferença de mensu-

rações entre veículos novos e tradi-

cionais mas é assim e continuará

sendo”, diz Thais. Para os mídias de

agências menores, ela considera o

apoio dos veículos essencial, mesmo

porque muitos profissionais de agên-

cia encontraram recolocação nos

veículos. “Os grandes veículos têm

todo o interesse em reforçar parce-

rias”.
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Brasil tem a terceira melhor

publicidade do mundo, se-

gundo o reconhecimento em prêmios

e resultados, depois, apenas, dos

Estados Unidos, os inventores do mer-

cado moderno, e da Inglaterra, que

respeita as tradições.  As virtudes da

publicidade asseguram, entre nós, a

qualquer pessoa, pelo modelo que

adotamos, o acesso democrático aos

meios de comunicação e a divulgação

cultural, especialmente pela formidável

rede de comunicação eletrônica de que

dispomos.

A publicidade – a história moderna

o demonstra – é fator determinante

das transformações sociais, porque

viabiliza os investimentos produtivos,

gerando riquezas e, por meio do mer-

cado interno, criando as vagas de tra-

balho que asseguram o sonho que to-

dos temos de paz social. No Brasil, a

publicidade movimenta por ano R$ 15

bilhões, podendo-se, por intermédio
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de seus números, saber com ante-

cipação o que o PIB nacional indicará

de virtudes ou desesperanças – é a

soma do que produzimos e traba-

lhamos o que nos assegurará a paz

social. Mais de 4 mil agências de

publicidade têm existência reconheci-

da entre nós, das pequenas às que

ostentam as premiações internacio-

nais. E registre-se: a participação de

verba oficial na publicidade brasileira,

tomando-se como base as trinta maio-

res agências do país, não chega a 2%

do total em reais movimentados anu-

almente.  

FASE DELICADA

A publicidade brasileira, malgrado

a qualidade e o reconhecimento, passa

por uma fase delicada. Foi envolvida

por gente alheia à atividade e usada,

de forma criminosa, em expedientes

políticos, resultando disso um clima

de desconfiança que atinge todas as

empresas de publicidade que atuam

nos grandes centros para atender aos

grandes clientes, e nos pequenos mu-

nicípios do interior, para um mercado

que cresce a cada dia.

É preciso restabelecer a verdade,

que começa por uma história edifi-

cante: os publicitários foram os pri-

meiros profissionais de nível superior

a instituir no Brasil um código de ética,

o que ocorreu no final dos anos 50, no

primeiro momento do país industriali-

zado e no início do processo de urba-

nização que  transformaria a paisagem

e a vida em nosso país.

Antes de o legislador, legitimado

pela Constituição de 1946, tratar da

profissão, os publicitários, em con-

gresso realizado em outubro de 1957

na Associação Brasileira de Imprensa,

ABI, no Rio de Janeiro  – na ABI histó-

rica, presidida por Hebert Moses! –

aprovaram o Código de Ética, um do-

cumento inovador, tão profícuo que foi

incorporado à legislação que regula-

mentaria a atividade – a lei no 4.680,

de 18 de junho de 1965. A lei, regula-

mentada pelo Decreto no 57.690, de 1o

de fevereiro de 1966, foi recepcionada

pela Constituição de 1988 e está em

vigor.

O importante e inovador da legis-

lação é que deixou de lado o excesso

regulatório, inibidor do mercado de

trabalho, adotando um sistema pelo

qual estão perfeitamente definidos os

papéis das agências de publicidade,

dos veículos de comunicação e dos

anunciantes inclusive, o que é impor-

tante no que diz respeito ao sistema

remuneratório.

DEFINIÇÃO CLARA

A agência de publicidade, no Bra-

sil, segundo a lei, atua por ordem e

conta do cliente anunciante, não

importando que ele seja do setor

privado ou público.

Há quase meio século – o tempo

que pode ser a medida exata da revo-

lução dos meios de comunicação no

país – existe uma definição clara quan-

to a quem faz, em nome de quem e por

conta de quem na publicidade, com a

cobertura indispensável da legislação,

que é boa e deve ter, apenas, o seu

cumprimento exigido.

Está claro, pela legislação, que o

trabalho da agência é de criação inte-

lectual, o que equivale a dizer que ela é

a proprietária dos direitos econômicos

da obra coletiva que organiza e executa

a peça publicitária, seja filme ou o

anúncio de mídia impressa.  Claro está

também que ela deve ser remunerada

pela utilização desta propriedade

intelectual.

A agência, pela lei, está obrigada a

estudar o mercado, para que possa, no

interesse de seu cliente-anunciante,

indicar os meios e a forma com que

serão veiculados os anúncios. Neste

caso, pelo que estuda e adquire de

pesquisa, a agência também será re-

munerada. 
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As duas partes da remuneração – a

correspondente à cessão de direitos e

de intermediação do anúncio – serão

pagas pelos veículos de comunicação,

por meio do que a lei denominou ser o

desconto-padrão de agência, que deve

ser percebido, apenas, segundo a lei,

pela agência, vedando-se a sua conces-

são a qualquer outro agente ou ao

próprio anunciante.

A lei deixou à negociação entre as

partes – anunciante e agência – a fixa-

ção de outra remuneração, a que diz

respeito ao pagamento pela criação

das peças publicitárias, atendendo, es-

pecialmente, mas não de forma exclu-

siva,  àquelas peças que não seriam

objeto de veiculação, não gerando

remuneração por parte dos veículos de

comunicação e de honorários pelo

acompanhamento da produção, bási-

co quando se trata, por exemplo, de

um filme publicitário.

Em todos os casos, deve-se repetir,

a agência atua por ordem e conta do

cliente-anunciante.

INCENTIVOS

Está consagrado ainda, pela tra-

dição de quase meio século e pelo que

está fixado nas Normas-Padrão da

Atividade Publicitária – instrumento de

acordo de auto-regulamentação firma-

do por agências, anunciantes e veícu-

los de comunicação –, a legitimidade

da instituição, pelos veículos, de pro-

gramas de incentivo que objetivam

dois pontos: 

• qualificar a publicidade, já que,

como material ineditorial, vai fazer

parte do conteúdo do veículo, ajudan-

do-o em sua qualificação final e, 

• pelo chamado exercício efetivo do

del credere, que é a obrigação de cobrar

do cliente-anunciante o pagamento

das faturas que resultarem da veicula-

ção das peças publicitárias, evitando-

se, no setor,  a inadimplência. A agên-

cia que não consegue cobrar, perde o

seu incentivo.

Os planos de incentivo dizem res-

peito a toda a relação da agência com

o veículo em determinado tempo, não

se relacionando com o trabalho indivi-

dualizado, executado para cada anun-

ciante cliente da agência.

Tudo isso, entre nós, é parte de um

modelo que nos parece virtuoso, con-

trolado pelo Conselho Executivo das

Normas-Padrão, uma entidade privada

mantida por agências, veículos e anun-

ciantes, que zela pelas boas práticas

comerciais, exercendo o papel fiscali-

zador, inclusive quanto às condições

técnicas de oferta, pelas agências, dos

serviços publicitários.

O Conselho está legitimado por-

que fiscaliza com base no que dispõe o

art. 15 de lei no 4.680/65, o que foi

reconhecido pelo art. 7o do Decreto

no 57.690/66, com a redação dada pelo

Decreto no 4.563/2002. Atua sob a co-

bertura da lei.

MEIOS, FORMAS E NORMAS

A publicidade conta com meios,

formas e normas para ficar distante da

suspeição levantada em virtude de

atos que nada têm a ver com a ativida-

de, ou com o papel que ela, publicida-

de, exerce nas sociedades modernas,

cujos mercados dependem de meca-

nismos de oferta que tornem a compe-

tição leal e democrática.

A publicidade oficial, que não pode

e não deve ser personalista, e que,

constitucionalmente, deve atender ao

interesse público, está, como a que

atende ao setor privado, dentro das

previsões legais que tratam da ativi-

dade. 

Sem a agência seria impossível ao

ente público, qualquer que seja a sua

hierarquia, utilizar o mecanismo de

comunicação, deixando-o, o que seria

temerário, ao dispor do interesse ou

do ponto de vista editorial de veículos

privados, que assim se devem manter,

e com a ampla liberdade que o capí-

“Está consagrada,
pela tradição de
quase meio século
e pelo que está
fixado nas
Normas-Padrão,
a legitimidade
da instituição,
pelos veículos,
de programas
de incentivo”
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tulo V da Constituição Federal asse-

gura aos meios de comunicação.

A agência, com a obrigação legal

da indicação técnica, respondendo por

tal indicação, recomenda os meios e

neles os veículos de acordo com as

pesquisas e a eficácia que se deseja da

comunicação, o que importa dizer que

nem sempre o determinante será a

grande circulação ou a audiência, mas

sempre ocorrerá o atendimento do que

se deseja comunicar, em que área,

com que amplitude, com  que grau de

aceitabilidade, tudo o que não se pode

medir numa licitação na qual se

busque apenas o preço a ser pago.

É preciso aprimorar as formas,

tornar sempre mais transparente as

relações, mas não se reinventa o que já

foi criado e demonstrou ser virtuoso.

A publicidade é boa para o setor

privado, que tem os meios de fiscalizar

a sua atuação, e deve ser boa, ainda,

para o setor público, que também deve

buscar as formas para tornar o ato de

anunciar acima das suspeitas deixadas

pelos lamentáveis episódios que estão

sendo apurados.

Deve-se isso a uma comunidade

de mais de 100 mil pessoas direta ou

indiretamente ligadas à publicidade e

às centenas de milhares de jovens que

cursam atualmente os cursos de publi-

cidade e propaganda, para os quais

foram atraídos não por escândalos,

mas pelas vitórias internacionais da

publicidade brasileira.

As virtudes da atividade não de-

vem servir, no entanto, para o descaso

dos entes públicos, que devem fisca-

lizar, para que a legislação – a começar

pelas restrições profícuas determina-

das pela Constituição da República –

seja cumprida, evitando-se que a

ousadia de inescrupulosos lese os

cofres públicos.

MUDAR REGRAS

É importante mudar as regras de

controle da publicidade, aparelhando-

se os organismos fiscalizadores, a

começar pelo de auto-regulamentação

das condições técnicas de verificação

da legitimidade do que está sendo

feito, partindo-se do pressuposto de

que é legítimo o direito de anunciar,

que faz parte da comunicação social,

sob proteção da Constituição.

Em respeito aos que trabalham nas

quase 4 mil agências de publicidade

existentes no país, certificadas pelo

Cenp, é fundamental que se apure

denúncias, indique erros, aponte-se

responsáveis, corrija-se desvios, mas

se salve a estrutura da publicidade bra-

sileira que tem garantido o exemplar

espetáculo de liberdade de informação

de nossos tumultuados dias.

Sem a polaridade propiciada pelas

milhares de agências, possivelmente,

estaríamos agora amargando o silên-

cio cúmplice dos que dependem, nos

meios de comunicação,  de recursos

nem sempre legítimos para sobreviver.

Sabemos, pela experiência, que as

liberdades democráticas dependem

diretamente da liberdade de imprensa,

que depende, no sistema que adota-

mos, da sagrada distância que deve

existir entre a redação que pensa o fato

apurado dos escritórios que vendem o

espaço ineditorial.

“É preciso
aprimorar as
formas, tornar
sempre mais
transparente
as relações,
mas não se
reinventa o que
já foi criado
e demonstrou
ser virtuoso”
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ntre 1999 e 2004, o bolo

publicitário brasileiro cres-

ceu 70% em valores nominais, segun-

do dados do Projeto Inter-Meios. Nes-

se mesmo período, a verba endereça-

da às emissoras de TV por assinatura

cresceu quase 220%, atingindo R$ 300

milhões no final do ano passado. Em

2005, o bom momento  continua, se-

gundo estima Gustavo Leme, gerente-

geral da Fox e vice-presidente de

programação da ABTA, Associação

Brasileira de Telecomunicações por

Assinatura. Ele prevê que o meio deve

fechar o ano com um crescimento de

30% nas verbas, enquanto a publicida-

de como um todo, segundo os dados

mais otimistas, deve crescer em torno

de 20%. “Foi um ano superpositivo”,

diz Leme. Mais um.

Crescer três vezes mais do que o

resto do mercado já seria um feito

considerável em qualquer circuns-

tância, mas a TV por assinatura o fez

num período em que a publicidade

brasileira passou por momentos para

lá de turbulentos, principalmente em

2001 e 2002, quando chegou a apre-

sentar queda nominal de receita.

As emissoras de TV por assinatura

não estiveram isentas de problemas

nesse período, mas foi exatamente aí

que veio a grande virada. 

O meio nasceu no Brasil embalado

por sonhos grandiosos. Olhando para

mercados como o argentino, projeta-

va-se uma velocidade avassaladora de

penetração, capaz mesmo de rivalizar

com a TV aberta. Todos iriam querer

ter em casa acesso a mais canais, com

qualidade de imagem superior, não

importa o quanto tivessem de desem-

bolsar por isso. 

Eram tempos em que o próprio

Ministério das Comunicações proje-

tava números desvairados. Em 1996,

houve quem previsse que em 2005 as

pequenas antenas parabólicas de

banda Ku já estariam em 13,8 milhões

de domicílios. Ao lado do acesso à TV,

imaginava-se também uma série de

serviços adicionais, como internet,

home banking e até mesmo telefonia.

SONHOS E REALIDADE

A realidade, porém, revelou-se

muito menos amigável. Estima-se que

o meio encerre 2005 com 4 milhões de

domicílios assinantes – 1,3 milhão de-

les em banda Ku. O acesso à internet

materializou-se, mas certamente em

patamares muito inferiores aos sonha-

dos, enquanto a concorrência com as

empresas de telefonia, ainda que teori-

camente possível, é apenas um sonho.

Os planos baldados deixaram uma

herança pesada: o enorme endivida-

mento das empresas de cabo, que vai

sendo penosamente equilibrado, mas

que não ofusca o fato de o meio ter

ganho músculos consideráveis quan-

do se soma a receita proveniente das

assinaturas mais a receita publicitária

e outras (acesso à internet e pay-per-

view, por exemplo). Tudo somado, es-

tamos falando de mais de R$ 4 bilhões

ao ano, conforme avaliação de Alexan-

dre Annenberg, diretor-executivo da

ABTA. 

É verdade que o espaço para o

crescimento do meio continua sendo
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TV por assinatura
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imenso. Basta lembrar que a penetra-

ção da TV por assinatura junto aos do-

micílios das classes AB é de 32%, se-

gundo dados da Pay TV–Ibope de ou-

tubro de 2004. Um indicador usado

pela indústria para mensurar a possi-

bilidade teórica de penetração do meio

– a relação home pass/home cable, que

expressa a percentagem de domicílios

efetivamente conectados em relação

àqueles que têm o serviço disponível à

porta – mostra uma penetração ainda

baixa, revelando uma verdade contra a

qual não se pode brigar: por maior que

seja o desejo de consumir TV, o valor

da assinatura ainda pesa no bolso do

brasileiro. “Nas cidades maiores”, diz

Annenberg, “já atingimos o número

julgado ideal, de 40% de penetração,

nos bairros de classes AB, consideran-

do, porém, a sobreposição das redes

da Net e da TVA. Mas nos bairros com

menor poder de renda, a cobertura

ainda é baixa.”

Para ele, é difícil estimar até onde a

TV por assinatura pode chegar em ter-

mos de cobertura do mercado, mas de

uma coisa ele sabe: há uma relação

muito estreita entre o andamento da

economia e a adesão de novos assi-

nantes. “Quando a economia vai bem,

crescemos em ritmo acelerado. Nosso

produto é objeto de desejo de muitos

consumidores. Não somos um bem

supérfluo”, diz Annenberg. 

“Não podemos esquecer, porém,

que a TV aberta brasileira tem qualida-

de e diversidade de programação ex-

cepcionais”, afirma Leme. “Sem pagar

um centavo, você tem novelas, jorna-

lismo, esporte, shows, filmes, tudo da

maior qualidade. Nós sempre teremos
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SEXO CLASSE SOCIAL

IDADE

BAIXA DISPERSÃO E PÚBLICO QUALIFICADO

Por motivos lógicos, a TV por assina-

tura, tem perfil de público altamente

qualificado. Praticamente 80% da

audiência das emissoras distribuídas

por assinatura é composta por pes-

soas das classes AB.

Considerando a participação de cada

faixa etária no consumo da TV por

assinatura, tem-se mais de 1 milhão

de crianças, 1 milhão de adolescentes

e cerca de 1,5 milhão de jovens adul-

tos, estudantes ou ingressantes no

mercado de trabalho.

TV por Assinatura: Perfil da Audiência
Total do dia (6h às 6h) – janeiro a julho de 2005

78%

18%

4%

AB C DE

14%

35%

21%

10%

18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 a 54
anos

55 ou +
anos

7%

12 a 17
anos

13%

4 a 11
anos

47%
mulheres

53%
homens

QUEM ASSISTE TV POR ASSINATURA

Fonte: IBOPE – Telereport – 6 praças



de brigar, e muito, pela atenção do

público de TV aberta.” 

A VIRADA

E aqui chegamos a um dos motiva-

dores da virada do meio. 

Uma nova geração de executivos

de comercialização do meio deu-se

conta de que, a despeito de concorrer

em audiência com a TV aberta, a

disputa das verbas publicitárias deve-

ria se dar no campo de outros meios

de comunicação, como jornais, revis-

tas e rádios. 

O que parecia um paradoxo reve-

lou-se um ovo de Colombo, e as

vendas e a participação do meio no

bolo publicitário embalaram. Mais

importante até do que isso, segundo

Leme, foi a TV por assinatura ter entra-

do de vez no planejamento de mídia

dos anunciantes. De fato, segundo in-

formações do Ibope Monitor, o volume

de inserções em emissoras por assina-

tura cresceu 38% entre 2002 e 2004, o

maior índice registrado entre os meios

aferidos, enquanto o número de anun-

ciantes aumentou 18% apenas em

2004.

“Eu diria que paramos de prometer

cobertura maciça e passamos a entre-

gar audiência qualificada, formatos

amigáveis e uma relação custo/bene-

fício excelente”, declara Leme. Muitas

emissoras por assinatura viabilizam

até mesmo a inserção de mensagens

comerciais de anunciantes que não

têm ou não querem produzir filmes,

combinando logomarcas com caracte-

rizações que se utilizam de trechos de

filmes e programas exibidos. 

Não foi, porém, apenas uma abor-

dagem comercial diferente que deter-

minou a virada do meio. A mesma

geração de jovens executivos, muitos

deles colegas de trabalho em seus iní-

cios de carreira, perceberam as vanta-

gens óbvias de um trabalho conjunto

de divulgação e conscientização, junto

a agências e anunciantes, sobre os

diferenciais do meio. 

Este trabalho começou e prosse-

gue até hoje a partir do Comitê de

Marketing Publicitário da ABTA. “De

uma forma geral, nossas equipes preo-

cupam-se com a conceituação do meio

em primeiro lugar”, afirma Gustavo

Leme. “Só depois é que falamos dos

diferenciais de cada canal, mesmo por-

que, no nosso meio, todo mundo é lí-

der em algum segmento, de forma que

um anunciante, se perseguir resulta-

dos consistentes, tem de, necessaria-

mente, programar uma cesta de ca-

nais”, diz ele. “Os resultados são – os

números não mentem – muito bons e

só reforçam nossa disposição de tra-

balho em conjunto. Temos duas asso-

ciações muito fortes (a outra é a Asso-

ciação Brasileira de Programadores de

TV por Assinatura, ABPTA). Além de

um respeito profissional bastante

grande, há também traços de amizade

que ligam os profissionais do meio.” 

TECNOLOGIAS 

Uma das premissas deste trabalho

conjunto foi desmistificar, tanto quan-

to possível, as questões tecnológicas,

algo importante para um meio que é a

confluência de três tecnologias distin-

tas de distribuição – cabo, MMDS e

banda Ku.

Outro ingrediente importante nes-

ta receita foi a progressiva incorpora-

ção do meio TV por assinatura nas

rotinas e produtos dos vários institu-

tos de pesquisa. Mas aqui, esclarece
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ALGUNS NÚMEROS DA TV POR ASSINATURA

3,8 milhões de domicílios assinantes no Brasil

Cerca de 13 milhões de pessoas residem nestes domicílios

A FATIA DA TV POR ASSINATURA NO BOLO PUBLICITÁRIO

1999 103,5 1,0 %

2000 182,0 1,7 %

2001 155,3 1,5 %

2002 203,4 1,9 %

2003 208,9 1,7 %

2004 303,8 2,2 %

Fonte: PTS – 1o trim 05

Fonte: Projeto Inter-Meios

Receita Share no bolo
(em R$ milhões) publicitário



O PERFIL VAI ALÉM DOS DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS

E apesar da alta concentração de classe AB, pode-se identificar diversos ‘tipos’ de pessoas qualifi-cadas,

que consomem o meio de forma diferente:
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O PERFIL VAI ALÉM DOS DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS

O Ipsos Estudos Marplan/EGM identificou diversos “tipos” de pessoas

que consomem TV por assinatura de forma diferente:

“Além de um respeito profissional
muito grande, há também traços de amizade

que ligam os profissionais do meio”

16%
Os Bem Informados, a elite

cultural do meio: alta

escolaridade (ainda mais do

que a já alta média do

meio), economicamente

ativos, com renda própria.

Eles se entretêm vendo

filmes, documentários e

noticiários.

15%
Os Ligados, jovens,

esportistas, movidos à

adrenalina! E ainda mais

qualificados do que a

média (já qualificada)

da TV paga. Como

todos os jovens,

buscam na TV esportes,

humor e música.

16%
As Mulheres Atuais, que se

desdobram entre a casa, o

trabalho, os filhos, os

maridos e elas próprias. E

dão conta de tudo, inclusive

de curtir a TV por assinatura,

que oferece os seus gêneros

preferidos: entrevistas,

documentários, shows,

noticiários e turismo.

13%
As Descoladas, jovens,

ávidas por consumir, seja

em compras ou se

divertindo. E se divertem

com os seriados,

músicas/clipes,

minisséries e também

com programas infantis.

Afinal, são teens.

4%
Os Absolutos, que

apesar de ser um

segmento pequeno, são

suficientemente dife-

renciados para estarem

num segmento

específico. Têm in-

teresses variados: de

cuidados da casa à

ecologia, livros, gostam

de viajar, enfim, de

aproveitar a vida.

18%
O Boa Gente, homens

maduros que não

precisam provar mais

nada para ninguém.

Chefes de família, curtem

as horas de folga em

casa. Na TV, se divertem

com a programação

esportiva e os noticiários.

18%
As Dedicadas, que concentram as donas-de-casa

de alta qualificação econômica.

Se por um lado a família é de suma importância,

por outro essas mulheres também têm olhos

para elas mesmas. Interessam-se por culinária e

também medicina alternativa e dietas.

Fonte: Ipsos Estudos Marplan/EGM - 9 mercados - Jan. a Set. 2004. Base 13 ou mais anos com TV por Assinatura.
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Leme, resta muito a fazer, principal-

mente para incluir as informações refe-

rentes às emissoras por assinatura nos

sistemas de mídia das agências.

Resultado: a TV por assinatura tor-

nou-se indispensável para segmentos

anunciantes importantes, como o

automobilístico, telecomunicações,

higiene pessoal e beleza e serviços ao

consumidor, os quatro que lideram o

ranking de maiores verbas para o meio.

Os três maiores anunciantes em TV

por assinatura no primeiro trimestre

de 2005, segundo dados da publicação

Mídia Fatos, são montadoras de auto-

móveis. Outras duas encontram lugar

entre os dez mais. 

Trabalhando com marcas fortes e

identificação com o público-alvo, as

emissoras buscam receitas também

em iniciativas que combinam vídeo e

eventos, por exemplo, já bastante

comuns – e rentáveis – em canais diri-

gidos ao público infantil.

Paralelamente, as emissoras de TV

por assinatura desenvolvem expe-

riências com publicidade interativa,

que tende a ser uma das novidades do

meio para 2006 e, no caso dos canais

internacionais, investem cada vez

mais em programação produzida no

Brasil, motivadas não só por mecanis-

mos de incentivo fiscal, como também

pela constatação de que o Brasil gosta

de se ver na TV, mesmo que pagando

por ela.

MAIS PODER DE CONSUMO

Os gastos médios dos consumidores de cada meio evidenciam que o telespectador da TV por assinatura apresenta as

maiores médias, com o maior ticket médio nas compras em shopping, supermercados e nos pagamentos com cartão

de crédito, por exemplo. 

GASTOS MÉDIOS MENSAIS (EM R$) – 13 ANOS OU +

SUPERMERCADO

622,41

TV por
assinatura

585,57

Internet

492,91

Jornais

480,00

Revistas

437,05

Míd. ext.
Outdoor

421,69

Rádio
FM

419,12

TV
aberta

417,08

Rádio
AM

CARTÃO DE CRÉDITO

437,80

TV por
assinatura

413,80

Internet

361,70

Jornais

345,20

Revistas

329,20

Míd. ext.
Outdoor

326,00

Rádio
FM

329,50

TV
aberta

318,20

Rádio
AM

SHOPPING

159,22

TV por
assinatura

149,67

Internet

140,61

Jornais

136,54

Revistas

128,38

Míd. ext.
Outdoor

127,46

Rádio
FM

127,14

TV
aberta

128,34

Rádio
AM

Fonte: IPSOS ESTUDOS MARPLAN / EGM - Nove Mercados – 1o Trimestre, 2005.



37

A Sescom – Secretaria de Comu-

nicação e Gestão

Estratégica, co-

mandada pelo

ministro-chefe Luiz Gushiken, iniciou

uma ampla revisão de procedimentos

começando pela parte mais sensível

do processo: negociação. “Sou o

maior anunciante do País”sendo

repaginadas. com a posse do

presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

houve uma renovação maciça dos

quadros de executivos e, princi-

palmente, da dinâmica do relaciona-

mento com o mercado de agências,

anunciantes e veículos.

A Sescom – Secretaria de Comu-

nicação e Gestão Estratégica, co-

mandada pelo ministro-chefe Luiz

Gushiken, iniciou uma ampla revisão

de procedimentos começando pela

p a r t e

m a i s

sensível do processo: negociação.

“Sou o maior anunciante do

País”sendo repaginadas. com a posse

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

houve uma renovação maciça dos

quadros de executivos e, princi-

palmente, da dinâmica do relaciona-

mento com o mercado de agências,

anunciantes e veículos.

A Sescom – Secretaria de Comu-

nicação e Gestão Estratégica, co-

mandada pelo ministro-chefe Luiz

Gushiken, iniciou uma ampla revisão

de procedimentos começando pela

parte mais sensível do processo:

negociação. “Sou o maior anunciante

do País”sendo repaginadas. com a

posse do presidente Luiz Inácio Lula

da Silva, houve uma renovação maciça

dos quadros de executivos e, princi-

palmente, da dinâmica do relaciona-

mento com o mercado de agências,

anunciantes e veículos.

A Sescom – Secretaria de Comu-

nicação e Gestão Estratégica, co-

mandada pelo ministro-chefe Luiz

Gushiken, iniciou uma ampla revisão

de procedimentos começando pela

parte mais sensível do processo:

negociação. “Sou o maior anunciante

do País”sendo repaginadas. com a

posse do presidente Luiz Inácio Lula

da Silva, houve uma renovação maciça

dos quadros de executivos e, princi-
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Regionais

araguá do Sul é um município com 110 mil habi-

tantes, a sessenta quilômetros de Joinville, a

maior cidade de Santa Catarina. Essa particularidade geo-

gráfica faz com que algumas emissoras de TV utilizem a

mesma tabela de preços de Joinville como parâmetro para a

cidade, inviabilizando o varejo local de anunciar em TV.

Conseqüentemente, o rádio e a mídia externa são os veícu-

los com a melhor relação custo/benefício para os anuncian-

tes de menor porte, configurando grande parte

da demanda das agências locais. 

E é em Jaraguá do Sul que está sediada a

CMC, que completa quinze anos em março. A

agência opera a partir de núcleos, atuando desde o

planejamento até a comunicação integrada, o que

possibilita aos profissionais envolvidos um foco total e apro-

fundado nos clientes. Entre outras conquistas, a agência

realizou, em 2005, uma de suas maiores ações com a

campanha nacional “Abraços”, para a Malwee Malhas. Em

vez de tentar se fixar em um

grande centro, a CMC sem-

pre investiu no interior,

apoiando e desenvolvendo talentos locais e abrindo

caminho para novas concorrentes.

“O maior desafio é a falta de cultura do anunciante e o

não-entendimento do marketing como ferramenta estratégi-

ca. E o nosso diferencial fica por conta do cenário natural e

do grande potencial de anunciantes”, analisa

Christiane Hufenüssler, diretora da CMC. 

A publicitária aponta o diferencial que a

certificação do Cenp representa, destacando

que as agências certificadas são reconhecidas como sendo

as que estão buscando sempre maior qualificação. “O Cenp

tem papel importante na separação do joio do trigo.

Agências que possuem estrutura e acesso às informações

técnicas não podem ser comparadas com as ‘eugências’.

Aliás, essa realidade hoje é nacional!”, comenta.

J
CCMMCC  DDEEFFEENNDDEE  OOSS  MMEERRCCAADDOOSS  RREEGGIIOONNAAIISS

“O Cenp tem papel
importante na separação

do joio do trigo”

eresina é o pólo mais sólido do mercado

do Piauí. O forte da economia local é o

comércio e o serviço, principalmente a área médica,

referência em toda a região Norte. Os dois maiores

anunciantes privados do estado têm agências próprias, e o

terceiro maior é atendido por uma agência que foi criada

para esse fim, mas que já está aumentan-

do a sua carteira de clientes. As principais

contas são governamentais, divididas

entre várias agências. Os anunciantes de médio e pequeno

porte são pulverizados entre as agências e, principalmente,

entre os agenciadores.

“O nosso maior desafio é o amadurecimento do merca-

do publicitário piauiense. Precisamos crescer  na relação en-

tre veículos-agências-anunciantes”, comenta Március Viní-

cius Soares de Melo, da Eclética Comunicação.

“Mesmo estando em um mercado jovem, que tem

muito a crescer, temos bons profissionais e um le-

que de empresas prestadoras de serviço de publicidade que

não deixa a desejar a nenhuma outra região”, acrescenta. 

Com oito anos, a Eclética já conquistou seu espaço e

respeito no mercado. Seu maior cliente é o Grupo Med Ima-

gem, além do governo do Piauí e do Banco do Estado.

Március Vinícius ressalta a importância das Normas-

Padrão para valorizar a atividade. “O mercado publicitário

brasileiro é único. Nosso modelo é fantástico, boa parte do

mundo quer copiá-lo. É uma pena que uma minoria, não

comprometida verdadeiramente com a publicidade, tente

travar esta engrenagem”, define, frisando que é preciso

inaugurar mais câmaras regionais do Cenp no estado.

T

EECCLLÉÉTTIICCAA  CCOONNTTAA  CCOOMM  OO  CCEENNPP  PPAARRAA  OO  AAMMAADDUURREECCIIMMEENNTTOO  DDAA
PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  NNOO  PPIIAAUUÍÍ

“O mercado publicitário
brasileiro é único”
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maior anunciante de Sergipe é o governo, tanto

estadual como municipal. Outro pólo importante é

o varejo. “É um mercado equilibrado entre contas privadas e

públicas. Pela profissionalização

da área hoje, em Sergipe, existe

uma grande quantidade de pes-

soas formadas em propaganda.

Isso faz com que o nível da atividade tenha um perfil técnico

melhor”, analisa Paulo Gusmão, diretor-presidente da Total

Propaganda.

Para o publicitário, a prin-

cipal questão que o mercado

tem que enfrentar é a “inva-

são” de agências de fora.

“Tentamos fazer com que os

anunciantes entendam que as

agências locais têm mais informações, entendem o

comportamento e conhecem a linguagem da região.” 

Com oito anos de mercado, a Total Propaganda detém

contas importantes, como o pró-

prio governo e o banco do Esta-

do, hospitais e shoppings. Ga-

nhadora de dois prêmios Top Of

Mind na Bahia, os objetivos agora são crescer ainda mais

dentro da própria região, tornando-se um referencial para

Sergipe. 

Para ajudar nos seus planos de ampliação, a Total conta

com o Cenp. “A visão do Cenp padroniza – ele procura fazer

com que as pessoas entendam que precisam ter um perfil

mínimo de atendimento. O Cenp é uma moralização, um

código ético, e ajudou muito para que esses conceitos

pudessem ser entendidos pelo mercado”, reflete Paulo. 

O
TTOOTTAALL  PPRROOPPAAGGAANNDDAA  AAPPÓÓIIAA  AAGGÊÊNNCCIIAASS  RREEGGIIOONNAAIISS  DDEE  SSEERRGGIIPPEE

“Agências locais entendem
o comportamento e

conhecem a linguagem
da região”

oucas agências e clientes com pouca verba, con-

centrados basicamente no varejo. É dessa forma

que Bruno Ferreira, presidente da Duck Comunicação

Integrada, define o panorama da publicidade em Alagoas.

“Nosso mercado tem receita e faturamento muito baixos.”

Bruno aponta como dificuldades a falta de

incentivo do governo, as marcas locais que

optam por trabalhar com agências de outros

estados e a própria economia regional,

baseada na cana-de-açúcar. 

Até alguns anos atrás, não havia na região faculdades

especializadas na formação de profissionais de publicidade,

causando uma demanda reprimida por funcionários bem

preparados. A situação se inverteu com a chegada de novas

escolas e cursos, e hoje o contingente de formandos a cada

ano não encontra espaço para entrar no mercado.

Com a abertura do novo aeroporto de Alagoas, o turismo

tornou-se uma das esperanças dos publicitários. “Nunca

existiu muita divulgação do turismo em Maceió. Ele era

encarado como algo ‘natural’. Essa mentalidade está come-

çando a mudar”, comenta Bruno.

Outra mudança positiva é a seriedade das agências do

estado em relação às Normas-Padrão. “Conseguimos formar

a Abap aqui, que reforça o que o Cenp vinha

falando. A chegada do Cenp traz segurança

para mercado, que antes estava bastante

aberto. Há muito a ser feito ainda, mas já

sentimos uma boa diferença”, relata. 

A Duck Comunicação tem sete anos e reúne clientes

como Home Center, Meta Empreendimentos, Hotel Ritz e

grupo Carlos Lira. A agência foi premiada com um Galo de

Prata e um de Bronze na edição

de 2005 do Festival Mundial de

Publicidade de Gramado. Além

da sede em Maceió, também pos-

sui uma filial atuando no Recife.

P

DDUUCCKK  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EENNFFRREENNTTAA  AASS  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  DDOO  MMEERRCCAADDOO  DDEE
AALLAAGGOOAASS

“A chegada do Cenp
traz segurança para

mercado, que antes estava
bastante aberto”
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publicidade do Maranhão segue o perfil dos merca-

dos de vários outros estados do Norte e Nordeste:

poucas indústrias, varejo tímido e um

percentual significativo de investi-

mento oriundo das verbas governa-

mentais. “O grande desafio é manter

uma estrutura com verbas tão res-

tritas e trabalhar num mercado indisciplinado, com clientes

buscando menor preço e muitas vezes caindo em arapucas.

Isso é prejudicial para o mercado como um todo”, analisa

Vanda Maria da Silva Torres, diretora-presidente da VCR

Comunicação e presidente do capítulo maranhense da Abap. 

Ela aponta também como prática freqüente o fato de

veículos procurarem diretamente os anunciantes, passando

por cima do trabalho das agências e prejudicando o mercado

publicitário no estado. 

Para ajudar a mudar essa realidade, a publicitária conta

com a ação do Cenp. “Com a instalação do Capítulo Abap-MA,

queremos tornar o Cenp e as

Normas-Padrão mais presentes em

nosso mercado. Temos muito a

avançar nesse sentido, mas sinto

que o mercado está amadurecido e pronto para o novo mo-

mento.” Para Vanda, é papel das agências e dos profissionais

da área pautar suas ações na transparência, competência e

ética, colaborando para consolidar a atividade publicitária na

região. 

Há 22 anos no mercado, a VCR tem na carteira clientes

como a Vale do Rio Doce, Amazônia Celular, Taguatur,

Extrafarma e Citroën, entre outros. A empresa recebeu a

certificação do Top of Mind 2005/2006 pelo Instituto

Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública — Inbrap, na

categoria Propaganda e Publicidade no Maranhão.

A agência também estruturou um escritório em Brasília,

onde atua há três anos atendendo a CEB e outros clientes do

varejo local.

“O desafio é manter
uma estrutura com
verbas tão restritas”

A
VVCCRR  AAPPOOSSTTAA  NNOOSS  BBEENNEEFFÍÍCCIIOOSS  DDAA  ÉÉTTIICCAA  PPAARRAA  OO  MMEERRCCAADDOO  MMAARRAANNHHEENNSSEE  

varejo predomina na publicidade goiana. A econo-

mia do estado deu um grande salto nos últimos

anos em termos de industrialização. No entanto, os

anunciantes desse segmento ainda costumam procurar os

serviços de agências de fora do estado. “Nosso

grande desafio é convencer os anunciantes da

qualidade do trabalho das agências e forne-

cedores locais. 

A região está em franco crescimento, mas

basta uma empresa começar a distribuir seus

produtos em outras regiões para entregar sua

conta a uma agência de fora. Se a agência local

foi competente para ajudar o cliente enquanto

ele era pequeno e dispunha de menos recursos, por que não

teria a mesma competência com mais recursos?”, aponta

Marco Antonio de Padua Siqueira, sócio e diretor-geral da

AMP Comunicação.

Registrando resultados positivos ano a ano, a agência

está confiante e sonha reverter o quadro de fuga de

anunciantes. Para Marco Antonio, o Cenp tem papel funda-

mental nessa tarefa. “A partir da implantação e divulgação do

Cenp, os anunciantes passaram a ter mais

informações e, conseqüentemente, a respei-

tar mais o trabalho das agências locais que

estão estruturadas, compreendendo a im-

portância de elas terem capacidade de

investimento no próprio negócio. A maioria

já percebeu que as agências não-certificadas,

sem o mínimo de estrutura, não têm como

atender satisfatoriamente um anunciante

sério”, analisa. Marco Antonio acrescenta: “Gosto de pensar

que, em médio prazo, o Cenp irá colaborar para aumentar

ainda mais o grau de profissionalismo do mercado todo e

muito mais o grau de exigência dos anunciantes”.

O
EEXXPPAANNSSÃÃOO  DDOO  MMEERRCCAADDOO  RREEGGIIOONNAALL  ÉÉ  PPRRIIOORRIIDDAADDEE  PPAARRAA  AAMMPP

“Com o Cenp, os
anunciantes passaram a
respeitar mais o trabalho

das agências locais”
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Realizados ao longo de 2005,

os treinamentos oferecidos pelo

Cenp para quase 1.200 profis-

sionais de publicidade de vinte

cidades brasileiras não pode-

riam ter tido avaliação melhor:

nada menos do que 95% dos

que responderam aos questio-

nários de avaliação considera-

ram que o conteúdo da apresen-

tação atendeu às expectativas.
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TREINAMENTO EM
BANCO DE PESQUISA
DE MÍDIA TEM LARGA
APROVAÇÃO

Acontece no Cenp

Qual o grau de conhecimento sobre
as ações e atividades do CENP?

Antes do treinamento

Depois do treinamento 1%

62%

Baixo

21%

29%

Médio

78%

9%

Alto
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objetivo inicial dos treina-

mentos era divulgar e treinar

profissionais para melhor aproveita-

mento das informações contidas no

Banco de Pesquisa de Mídia, disponi-

bilizado pelos institutos Ibope, Ipsos-

Marplan e IVC, no site do Cenp. Logo

percebeu-se, porém, que o conteúdo

do treinamento teria que se tornar

mais abrangente para atender às ex-

pectativas e necessidades dos partici-

pantes.

Os treinamentos destinavam-se,

prioritariamente, a profissionais de

mídia de agências dos grupos 6 e 7

(critério Cenp), que podem se benefi-

ciar das informações do Banco de Pes-

quisa, mas acabaram atraindo outros

interessados, vindos de agências de

outros grupos, veículos de comunica-

ção e anunciantes. “Sentimos um

grande desejo de aprofundar o conhe-

cimento sobre as atividades e ações do

Cenp, além do desenvolvimento téc-

nico em mídia”, diz Ana Lucia Maga-

lhães, diretora-adjunta do Cenp e res-

ponsável pelos treinamentos.

O conteúdo dos treinamentos,

apresentado durante um dia, foi divi-

dido em duas etapas: pela manhã,

basicamente o Cenp e os fundamentos

da auto-regulamentação comercial. No

período da tarde, foco exclusivo em

mídia: conceitos básicos de mídia,

insights sobre planejamento de mídia

e o Banco de Pesquisa. 

Os treinamentos começaram em

Salvador, em meados de maio, e se

estenderam até o final de novembro,

passando por Bauru, Campo Grande,

Cuiabá, Vitória, Curitiba, Londrina,

Goiânia, Fortaleza, Florianópolis, Reci-

fe, Blumenau, Belém, Palmas, Porto

Alegre, Belo Horizonte, Uberlândia,

Ribeirão Preto, Teresina e Aracaju. Ao

O

Sim Não

>>

• Falta de conhecimento em mídia e/ou conteúdo do Banco

• Falta de curiosidade/ incentivo

• Empresa/Profissional fora do grupo de acesso

• Valor da taxa de acesso

• Agência compra pesquisa regular

• Difícil acesso

• Agência não permite acesso

• Veículos passam as informações

• Anunciante não se interessa

Tinha conhecimento do Banco de
Pesquisa, antes do treinamento?

Como já conhecia o Banco (41%),
já tinha acessado?

Porque não acessou: principais respostas
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todo, 1.178 profissionais assistiram

aos treinamentos.

AVALIAÇÃO

A importância de abrir o treina-

mento com uma exposição geral sobre

o Cenp e a auto-regulamentação co-

mercial foi amplamente ratificada:

96% dos participantes que responde-

ram ao questionário de avaliação do

treinamento concordaram com esse

ponto.

Ainda com base nos questionários

respondidos, menos da metade - 41% -

tinha conhecimento da possibilidade

de consultar, via o site do Cenp, infor-

mações e estudos de mídia. A grande

maioria tomou conhecimento do Ban-

co de Pesquisa através do próprio site

do Cenp, o que talvez explique a

coincidência entre o número dos que

conheciam o Banco e os que já o

utilizaram.

CAMINHOS

Uma análise das sugestões mostra

bons caminhos para o desenvolvimen-

to e aprimoramento dos futuros treina-

mentos, que serão reiniciados a partir

de março de 2006. 

É alto o número de profissionais

que pedem mais cursos: específicos de

planejamento de mídia, mais detalha-

dos em pesquisa de mídia, de negocia-

ção com veículos, e tantos outros.

Sobre o Cenp, foram registrados

elogios e também críticas. Mas o que

sobressaiu dos comentários e suges-

tões foi a solicitação de mais encon-

tros, mais proximidade local e maior

divulgação das ações, atividades e

decisões da entidade. “Entendemos a

ânsia do mercado em debater os seus

problemas e estamos abertos para

isso. Mas é importante que estes

anseios sejam canalizados pelas

entidades locais, de forma a se criar

um debate abrangente e mais produ-

tivo”, diz Ana Magalhães. “Da parte do

Cenp, há disponibilidade total para a

discussão e o apoio, na medida do

possível, aos mercados locais. A reali-

zação dos treinamentos é uma boa

demonstração disso”.

O conteúdo da apresentação de mídia
atendeu suas expectativas?

Sim Não

Sugestões e comentários

• Focar mais o Banco de Pesquisa

• Não focar tanto no Banco

• Focar menos os conceitos
básicos de mídia

• Detalhar mais conceitos básicos

• Aprofundar em Planejamento

• Incluir exercícios

• Incluir cases

• Incluir exemplos locais

• Mostrar Banco online

• Entendi a importância de
mídia técnica

• Entendi como usar o Banco

• Excelente para atualização profissional

Sugestões e comentários
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AALLMMOOÇÇOO DDOO CCEENNPP RREEÚÚNNEE
CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS EE DDIIRREETTOORREESS
Conselheiros e diretores do Cenp reuniram-se em

almoço de final de ano, dia 7 de dezembro, no

São Paulo Clube. Veja algumas fotos do almoço.

Valdir Siqueira e João Luiz Faria Netto Célia Fiasco e Thais Chede Luiz Roberto Valente Filho e Enio Vergeiro

Angelo de Sá Jr. e Amadeu Nogueira de Paula Isabel Borba e Orlando Marques

Mário Castelar e Ubiratan Macedo Pedro Silva e Rafael Sampaio Petrônio Corrêa e Walter Zagari

Jackson Fullen e Oscar Mattos Dalton Pastore e Petrônio Corrêa Paulo Saad e Daniel Barbará



44

u tinha começado a trabalhar no jornal Zero

Hora, de Porto Alegre, que naquele tempo

não era a potência que é hoje. O salário era um pouco

como o atual time do Internacional: sempre recebido

com festa, mas irregular e decepcionante. Eu tinha

casa e comida asseguradas, na casa do pai, mas

precisava de dinheiro para sustentar a família, na

época mulher e uma filha. O pouco que ganhava no

ZH não dava, eu precisava de um reforço. Por meio do

próprio jornal consegui um estágio experimental

como redator na agência Mercur. A experiência não

deu certo. Me disseram que eu não dava para a coisa.

Não me lembro se sugeriram o trabalho na roça, mas

propaganda decididamente não era o meu destino. 

O bom do Zero Hora de então era que você tinha

carreiras vertiginosas lá dentro. Em pouco tempo pas-

sei de copy desk a editor nacional e depois editor

internacional, sem que isto significasse nenhuma alte-

ração no salário, e fui, durante alguns meses, o que

chamavam na época de “editor de frescuras”, ou das

seções do jornal dedicadas a entretenimento, artes

etc. Nesse período cheguei a fazer até o horóscopo,

sempre caprichando nas previsões para Libra, meu

signo. E fazia um guia diário de bares, boates e res-

taurantes da cidade, o “Programinha”, num estilo

“descontraído” (outra expressão da época). Comen-

tava as atrações e falhas dos lugares, a maioria dos

quais eu nem conhecia, e vez por outra inventava um

lugar, confiando que os leitores saberiam que, por

exemplo, uma combinação de Centro de Tradições

Gaúchas com strip-tease, em que as prendas não ape-

nas rodavam a saia como a tiravam, só podia ser brin-

cadeira. Foi lendo o “Programinha” que o José Antônio

Moraes de Oliveira, diretor de criação da MPM Propa-

ganda em Porto Alegre, teve a idéia de sugerir minha

contratação pela agência. E foi assim que um dia re-

cebi a notícia de que o Mafuz queria falar comigo.

O Mafuz era o M gaúcho da MPM, que já era então

uma das maiores agências do Brasil. O outro M era o

Macedo, que ficava no Rio, e o P era o Petrônio, que

ficava em São Paulo. Fui levado à presença do Mafuz

pelo meu compadre Sergio Rosa, que era contato da

agência. Nos acertamos, e os anos seguintes prova-

ram que o julgamento do pessoal da Mercur tinha sido

um pouco precipitado. Se fui um bom redator de pu-

blicidade, não sei, mas durante quinze anos a propa-

ganda foi uma das minhas profissões e parte im-

portante da minha vida. Eu passava o dia inteiro na

MPM e no fim do expediente ia para o jornal, onde

eventualmente, depois de ter passado por todas as

editorias e, se não me engano, voltado a ser copy desk,

ganhei um espaço assinado e passei a ser apenas

colunista, coisa que nem podendo criar o meu próprio

horóscopo eu antevira. 

Na agência, éramos quatro redatores. A MPM de

Porto Alegre não usava duplas de criação; havia a reda-

ção e o departamento de arte, separados, e as duplas

variavam. É difícil  falar para um publicitário de hoje
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Crônica

LEMBRANÇAS, LEMBRANÇAS
Luis Fernando Verissimo



45

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

sobre o que era a propaganda naqueles tempos pré-

informáticos. Imagino que seja inconcebível para uma

mente atual que boa parte da propaganda na televisão

fosse feita por meio de slides, três ou quatro imagens

em diapositivos acompanhadas de uma locução. Des-

confio que ninguém mais sequer saiba o que é slide. 

Mas fizemos coisas memoráveis. Lembro de toda

a campanha que acompanhou a cobertura da Copa do

Mundo de 1970, no México, pela rádio Guaíba, com

patrocínio da Ipiranga. Antes tínhamos feito, também

para a Ipiranga, uma campanha para a inauguração

do novo estádio do Internacional, em 1969. Um dos

anúncios impressos era sobre o relógio, importado da

Suíça para ser instalado junto ao

marcador do estádio. O título do

anúncio era “Você ainda vai

odiar este relógio...”, e o

texto falava da agonia que o

torcedor fatalmente sen-

tiria, convencido de que o

tempo mostrado passava rá-

pido ou lentamente demais,

dependendo do escore do jogo, e

terminava com a garantia de que o

relógio, sendo suíço, era exemplarmente neutro. Hou-

ve também uma campanha da Rhodia que... Mas che-

ga de saudade. São quinze anos de bom convívio,

criatividade e satisfação profissional para lembrar.

Faltaria espaço. Ou neurônios.

“Imagino que seja
inconcebível para uma
mente atual que boa parte
da propaganda de TV fosse
feita por meio de slides.
Desconfio que ninguém
mais saiba o que é slide.”
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POR UMA PUBLICIDADE ÉTICA E  PROFISSIONAL
Na nossa atividade existem todos os tipos de

profissionais. Escândalos como o do valerioduto
vão continuar acontecendo por muitos anos ainda,
pois nossos sistemas político e econômico deixam
isso acontecer e até patrocinam tais falcatruas.

Nós, publicitários do bem, temos que admitir
os nossos erros para progredirmos. Nossa pri-
meira lição é: admitir que Marco Valério era sim
publicitário! 

Admitindo este fato, talvez estejamos aptos a
seguir em frente e propor mudanças nas leis para
evitar que qualquer pessoa possa se tornar
publicitário, mudar as leis e as formas de licitação.

Rodrigo Amaral, Zápete, Belo Horizonte

O que é ética na publicidade? 
Para mim, num contexto bastante amplo, é o

respeito ao Cliente e ao Leitor/Espectador/Ouvinte
de Jornal, TV e Rádio e até outras formas. Mas esta
ética deve existir apenas por parte dos veículos?
Não deve ser exigida também do anunciante, prin-
cipalmente do Poder Público, que é, disparado, o
maior anunciante do país?

Assim, penso que o Cenp deve se ater à ética
por parte do anunciante, principalmente público.
Pode até alertar o Ministério Público e os próprios
Tribunais de Contas.

Hermeval Carlos Zanoni, Colatina Radio Som,
Colatina

Acho que o momento é propício para um
mea-culpa. Às vezes, inebriados pela névoa de
purpurina e glamour, esquecemos os preceitos
éticos básicos de nossa profissão, o senso crítico e
social é anestesiado, a vaidade e a soberba
assumem o primeiro plano. 

Quando isso acontece, o poder de julgamento
fica alterado e passa-se a um estado quase que
psicopatológico, em que as falcatruas são executa-
das com a maior naturalidade, como se o dinheiro
público em questão fosse algo subjetivo e etéreo.

A imprensa também deveria repensar seu
trabalho através de uma ótica mais coerente, já
que adora a ocorrência desses fatos, pois vendem
muito mais, enquanto os telejornais aumentam
sua audiência. 

O problema é que a maioria, senão a totali-
dade, apresenta uma distância enorme entre o que
apregoa em seus textos jornalísticos e seu compor-
tamento interno, sua política comercial. 

Realmente, e infelizmente, o Sr. Roberto Jeffer-
son tem razão: não é só ele que deve ir para a cruz.
A sociedade como um todo deveria aproveitar essa
comoção geral e exigir um banho de ética geral.

Luiz Augusto do Carmo, Mais Comunicação,
São Paulo

MENDES
Em primeiro lugar, parabéns pelo número 4

do Cenp em Revista, em especial pelo tema de
capa – Por uma publicidade ética e profissional.
Estamos, mesmo, precisando muito disso.

Em segundo lugar, uma retificação à notícia
da pg. 38/Regionais. A Mendes é a agência mais
premiada do Norte: 168 prêmios internacionais e
415 nacionais. Somos a única agência fora de São
Paulo a conquistar o Prêmio Caboré de Agência do

Ano e 1a agência brasileira a ser premiada pelo Art
Director´s de Nova Iorque, até agora a mais pre-
miada do Norte brasileiro no festival em questão.

Somos a agência brasileira mais premia-
da nos 35 anos do Creativity, uma das bíblias
da propaganda mundial e a agência do Norte
mais premiada no festival de Cannes.

Mendes é, ainda, a única agência do Nor-
te presente em todos os rankings das Melho-
res Agências do Brasil (The Hot Tops), edita-
dos pela revista About, a única a ganhar o
Prêmio Jeca Tatu e o Prêmio Aliança, da Asso-
ciação Brasileira de Anunciantes. Etc., etc.

Oswaldo Mendes, Mendes Publicidade, Belém

MAFUZ
A última edição do CENP em Revista, que está

cada vez melhor, me emocionou muito, particu-
larmente a crônica que Petrônio Corrêa escreveu
sobre a perda do Sr Mafuz.

Tenho a certeza que, como eu, todos que tive-
ram a oportunidade de trabalhar na MPM, senti-
ram a mesma emoção. Éramos felizes e sabíamos.
Me orgulho até hoje de ter feito parte desta equipe.

Sonia Penteado, Singular Arquitetura de Mídia,
São Paulo

Caros Amigos, 
Apenas para corrigir um erro na crônica do Sr.

Petrônio Corrêa. A rua onde funcionava o escritório
da A.J. Reener chama-se Frederico Mentz e
não Frederico Meutz. De mais, meus sinceros pa-
rabéns pela publicação.

Geraldo Barboza, Porto Alegre
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