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Reafirmada a legitimidade do Cenp e das Normas-Padrão
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A ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, tem novo presidente desde 23

de março. Ricardo Alves Bastos (à direita na foto), da Johnson&Johnson, assu-

miu a presidência em lugar de Orlando Lopes (esquerda), da Unilever Brasil.
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rlando Lopes, vice-presidente de Canais de Comunicação da Unilever para a

América Latina e uma referência profissional em comunicação publicitária no

Brasil, deixou a presidência da ABA no final de março, sendo substituído pelo seu até então

vice-presidente, Ricardo Alves Bastos, diretor de Assuntos Legais e Corporativos da

Johnson&Johnson para a América Latina.

Dois homens, dois estilos, duas formações distintas mas fica a certeza de que as linhas

gerais que orientam a ação da ABA permanecem sólidas: a busca perene das melhores

práticas e de uma relação aberta, produtiva e ética com os demais elos do mercado

publicitário.

Orlando Lopes sempre foi um entusiasta do Cenp e defensor intransigente do modelo

publicitário brasileiro. Num período em que se ouviram muitos e variados cantos de sereia,

ele soube dar o devido valor ao trabalho das agências sem que, com isso, deixasse de cobrar

delas o máximo de profissionalismo, produtividade e ética. Afinal, os tempos são de

concorrência feroz, com as ações de comunicação se constituindo

em arma decisiva nas pequenas e grandes batalhas pelo coração

e mente dos consumidores. Seria fácil, muito fácil, visar apenas o

curto prazo, buscando atalhos que levam a lugar nenhum. Mas

Orlando soube se posicionar de maneira firme na defesa daquilo

em que acredita e pratica. 

Ricardo Bastos, por sua vez, chega ao comando da entidade com uma reputação

impecável de eficiência e polidez. Os termos que usou para defender a ética publicitária na

entrevista que concedeu ao Cenp em Revista, e que pode ser lida a partir da página 16,

afiançam patamares elevados para atividade. A Ricardo desejamos uma gestão profícua,

em que as relações entre anunciantes, agências e veículos sigam sendo continuamente

aprimorados em proveito de todos e de cada um. 

Outro destaque desta edição do Cenp em Revista é um relato bastante detalhado do

funcionamento do nosso Conselho de Ética, atendendo a vários pedidos de associados e

leitores, que tinham a curiosidade de conhecer em detalhes a mecânica de funcionamento

das Câmaras de Ética.

Como exigido pelo seu Estatuto Social, o Conselho de Ética do Cenp deve manter estrita

discrição sobre seus atos, nenhum de seus membros podendo falar sobre o que acontece nas

reuniões. Podemos, contudo, descrever os mecanismos de funcionamento do Conselho bem

como o sentido geral da sua ação em prol do mercado publicitário. É o que se pode ler a

partir da página 26.

No momento em que esta revista chegar às mãos dos leitores, estaremos dando início

a uma pesquisa nacional, a ser respondida em nosso site (www.cenp.com.br), para verificar

o reconhecimento, aceitação e avaliação dos serviços que o Cenp e a auto-regulamentação

comercial vem prestando ao mercado publicitário. 

Contamos com a cooperação de todos.
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O COMANDO DA ABA SE RENOVA

A palavra
do Presidente
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Em 1º lugar

Cenp tem sua existência assegurada por decisão

do Cade, Conselho Administrativo de Defesa Eco-

nômica, o qual aprovou a criação da entidade e as Normas-

Padrão da Atividade Publicitária, o que constitui coisa

julgada administrativa, não mais sujeita a apreciação por

qualquer autoridade governamental. O Cenp, no entanto,

como aplicador das Normas-Padrão, está naturalmente su-

jeito à fiscalização dos órgãos de controle da concorrência.

O reconhecimento do Cenp e das Normas-Padrão da

Atividade Publicitária deu-se por decisão unânime, com base

no voto da conselheira Hebe Teixeira Romano, que

considerou as normas “justas, legítimas e favoráveis ao

processo de desenvolvimento do país”. Fez, naquele voto,

algumas poucas ressalvas a título de mera cautela para evitar

que a auto-regulamentação publicitária pudesse, no futuro,

ser interpretada de forma a implicar alguma restrição

concorrencial.

A explicação é do Escritório Magalhães, Ferraz e Nery –

Advocacia, por meio do professor Fábio Nusdeo, que

participou do processo de consulta ao Cade, patrocinado pelo

professor Tercio Sampaio Ferraz e, posteriormente, acom-

panhou a tramitação do mandado de segurança impetrado

pelo Cenp e concedido pela 3a Vara Civil Federal de Brasília

(Processo 2001.34.00.030048-8), contra a tentativa do SDE,

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, de

reexaminar aquela decisão unânime do Cade.

A explicação foi dada tendo em vista nova iniciativa da

SDE, de abrir outro processo administrativo, não mais para

questionar as Normas-Padrão, mas para acompanhar os

procedimentos relativos à sua aplicação, o que, a rigor, não

é para surpreender, quando se considera que o Brasil ainda

não desenvolveu uma tradição de auto-regulação em outros

setores da atividade econômica, o que pode gerar em alguns

círculos dúvidas ou preocupações que certamente se reve-

larão infundadas.

Foi o que sucedeu com o anterior processo administra-

tivo, anulado pela Justiça Federal de Brasília em primeira

instância, por força de mandado de segurança impetrado por

aquele mesmo escritório, decisão essa acatada pela SDE, o

que encerra o recurso da SDE junto ao Tribunal Regional

daquela cidade.

O

O Cade considerou as 
Normas-Padrão “justas, 

legítimas e favoráveis 
ao processo de 

desenvolvimento do país”

REAFIRMADA A LEGITIMIDADE 
DO CENP E DAS NORMAS-PADRÃO
DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA
Por João Luiz Faria Netto
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Para o professor 
Fábio Nusdeo, a 
grande virtude das
Normas-Padrão reside 
na sua flexibilidade

O professor Fábio Nusdeo afirma que a grande virtude

das Normas-Padrão reside na sua flexibilidade, de tal sorte

que a agência de propaganda não disposta a segui-las pode,

livremente, contratar com os seus clientes-anunciantes a

forma de remuneração que bem lhe aprouver e realizar a

intermediação da publicidade, negociando caso a caso com

os veículos de comunicação, sem, portanto nenhum cer-

ceamento a sua liberdade de contratar.

Para ele, o mais importante é o aspecto pró-competitivo

das Normas-Padrão, como ocorre com relação ao anun-

ciante que se vê protegido por ter assegurados os mesmos

preços e condições ofertadas pelos veículos em relação a

concorrentes com similar volume de publicidade, não mais

existindo a possibilidade de posição privilegiada diante de

competidores, seja por ação do veículo, seja por pressão

daqueles de maior peso no mercado.

“Em nome do Cenp, já foram contestadas ponto por

ponto todas as alegações da SDE, tendo-se reafirmado a

legitimidade tanto do Cenp quanto das Normas-Padrão, ins-

trumentos democráticos destinados a promover as melhores

práticas comerciais no setor”, diz Nusdeo.

LIVRE NEGOCIAÇÃO

Um dos tópicos que deu origem a maior número de

indagações é o da certificação e a conseqüente adoção de

coeficientes de repasse aplicáveis às comissões de agência,

entendendo alguns, precipitadamente, que tais mecanismos

poderiam impedir algumas agências de operar livremente.

Por outro lado, causou estranheza a menção a tabelas de

preço, com indevida associação à idéia de cartel, quando, na

realidade, tais “tabelas” nada mais são do que a lista de pre-

ços cobrados pelos veículos pelo uso dos seus espaços

publicitários (consoante a Lei no 4680/65), listas que devem

ser claras e acessíveis a qualquer interessado. Haverá algo

mais competitivo do que isso?

Cabe ressaltar não apenas a improcedência dessa

interpretação, como também o fato de o Cenp ter criado para

a aplicação das Normas-Padrão um Conselho de Ética di-

vidido em várias câmaras, cuja composição tripartite –

anunciantes, agências e veículos – assegura o equilíbrio na

sua aplicação, sem mencionar a ampla defesa assegurada,

com diversos graus de recurso para os que dissentirem dos

seus pronunciamentos.

Em síntese, como acentua Nusdeo, deve-se reconhecer

que o nome Normas-Padrão é extremamente feliz, pois elas

destinam-se a padronizar o relacionamento comercial entre

os três segmentos do setor publicitário, com vistas, sobretu-

do, a lhes reduzir os custos de transação, sem tolher a possi-

bilidade de adoção de modalidades diversas, sempre dentro

das práticas saudáveis de mercado.

TABELAS DE PREÇO
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egundo o Projeto Inter-

Meios, divulgado na primei-

ra semana de março, o investimento

em publicidade no Brasil ao longo de

2005 cresceu exatos 14,7%, totalizando

R$ 21,9 bilhões, somando R$ 17,7 bi-

lhões em investimento em mídia e

mais R$ 4,1 bilhões na produção das

campanhas. Descontando a inflação

do período, o investimento publicitário

total no Brasil cresceu mais de 7% no

ano passado. É o terceiro ano seguido

de forte crescimento da atividade,

depois dos 15% observados em 2003 e

os 22% em 2004. É bem verdade que

em 2001 e 2002 o mercado andou de

lado, mas o desempenho a partir de

2003 já compensa largamente o
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MMEERRCCAADDOO
PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOO
AATTIINNGGIIUU
RR$$  2222  BBIILLHHÕÕEESS
A economia brasileira continuou a patinar

em 2005, a despeito das juras de

autoridades e economistas. Já a publicidade

seguiu crescendo em ritmo acelerado, para

chinês nenhum botar defeito. 

COMO O PROJETO INTER-MEIOS CALCULOU O
BOLO PUBLICITÁRIO BRASILEIRO EM 2005

Valores em R$ milhões 2004 2005 

• Investimento bruto em mídia 13.910 15.961

• Complemento 1.546 1.773

• Total extrapolado 15.455 17.734

• Produção comercial 3.625 4.160

Bolo publicitário total 19.081 21.894 

• Investimento bruto em mídia: valor apurado a partir das informações

efetivamente enviadas pelos veículos integrantes do Projeto Inter-Meios.

• Complemento: Valor estimado pelo Projeto para cobrir a verba destinada pelo

mercado aos veículos que não integram o Projeto.

• Valor extrapolado: é o investimento total em mídia no Brasil, somando os valores

efetivamente declarados e os estimados para os veículos não participantes.

• Produção comercial: valor estimado pelo Projeto em 19% do bolo publicitário.

A PARTICIPAÇÃO DE
CADA MEIO NO BOLO

PUBLICITÁRIO EM 2005

TV
59,5%

Cinema
0,3%

Internet
1,6%

TV por assinatura
2,3%

Guias e listas
2,5%

Rádio
4,1%

Mídia
exterior 

4,2%

Revista
8,8%

Jornal
16,3%

Acontece
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prejuízo de anos que, de resto, foram

de forte desaceleração para toda a eco-

nomia. Em relação a 2000, a publici-

dade brasileira é, hoje, em termos

nominais, 60% maior.

O descolamento entre a taxa de

crescimento da economia brasileira e a

do mercado publicitário faz pensar em

várias possibilidades ainda pouco ex-

plicadas por economistas, citados pelo

jornal Meio&Mensagem. Para não ir

mais fundo, eles lembram que cres-

ceu, tanto em 2004 quanto em 2005, o

consumo das famílias, graças a um

aumento da massa salarial e do crédito

às pessoas físicas, principalmente por

operações vinculadas ao pagamento

de aposentadorias pelo INSS. Não por

acaso, a produção de bens duráveis

cresceu 21,8% em 2004 e 22,4% em

2005, enquanto bens de consumo, co-

mo roupas e alimentos, viram suas

vendas crescer 4,7% no ano passado,

níveis, portanto, significativamente

maiores do que os da economia como

um todo. Certamente os investimentos

publicitários tiveram um papel rele-

vante neste resultado, comprovando a

sua condição de um dos motores da

atividade econômica.

O PROJETO 

O Projeto Inter-Meios é uma

iniciativa conjunta do jornal Meio &

Mensagem e do mercado para definir

com a máxima precisão o investimen-

to publicitário no Brasil. 

O Projeto nasceu em 1990 e conta

hoje com a adesão de quase 250 veí-

culos e grupos de comunicação, res-

ponsáveis por aproximadamente 90%

do investimento em mídia do país. O

Projeto Inter-Meios mede o total na-

cional desses investimentos, distribuí-

do por região e por tipo de mídia. 

Até então havia outras formas para

se medir o investimento publicitário.

Uma delas, desenvolvida pelo Ibope

Monitor, soma as inserções nos

principais veículos de comunicação,

valorando-as pelos seus preços de

tabela, desconsiderando descontos e

alguns formatos comerciais, como

merchandising, por exemplo. Em 2004,
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Em relação 

a 2000, a 

publicidade 

brasileira é, 

hoje, em termos 

nominais, 

60% maior

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM MÍDIA

Em R$ bilhões
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segundo o Ibope Monitor, o bolo

publicitário brasileiro chegou a R$ 29

bilhões. 

O Inter-Meios baseia-se no fatura-

mento real bruto de cada um dos veí-

culos que integram o Projeto. As infor-

mações são repassadas mensalmente

por cada veículo à empresa de audito-

ria PricewaterhouseCoopers, que ga-

rante sigilo absoluto sobre as infor-

mações recebidas. Os dados são divul-

gados após sua tabulação, não permi-

tindo, portanto, a formação de rankings

por empresa.

Também não é possível deduzir o

faturamento individual da tabulação

geral, já que o Projeto a divide por

regiões, só falando em mercados es-

pecíficos quando os investimentos são

bastante diluídos – caso de São Paulo

e Rio de Janeiro, por exemplo. 

Em 2005, foram nove as redes de

TV que informaram seu faturamento

ao Projeto, juntamente com 90 emis-

soras de rádio, 48 jornais, 18 editoras

de revistas, 16 empresas de internet,

nove emissoras de TV por assinatura,

36 empresas de mídia exterior, seis

exibidoras de cinema e dez empresas

de guias e listas, as duas últimas

integrando o Projeto pela primeira vez. 

O Projeto mantém uma comissão,

formada por um grupo de representan-

tes dos diversos meios, que discute

regularmente seu andamento, abran-

gência, representatividade e também

analisa os números tabulados, con-

frontando com a realidade do merca-

do. É este grupo que discute e estabe-

lece o percentual a ser extrapolado

para os investimentos publicitários e a

verba estimada para a produção co-

mercial.

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

O Projeto segue aberto para a

adesão de novos veículos. 

Para participar, basta cadastrar

o veículo no site:

www.projetointermeios.com.br,

receber uma senha e enviar as infor-

mações de faturamento por meio do

próprio site. Não há custos para o

veículo participante.

OS INVESTIMENTOS EM JORNAIS, RÁDIO E TVs, POR REGIÕES

JORNAL 2005 RÁDIO 2005 TV 2005

Centro-Oeste
6,4% 

Nordeste
9,8% Sul e Sudeste

(Exceto São Paulo e
Rio de Janeiro)

17%

Rio de Janeiro
24,7%

Interior, capital e
Grande São Paulo

41,9%

Centro-Oeste
3,5% 

Interior de
São Paulo

5,3% 

Nordeste
2,6%

Rio de Janeiro
17,1%

Capital e Grande
São Paulo

49,9%

Sudeste
(Exceto São Paulo e

Rio de Janeiro)
7,1%Sul

14,1%

Norte
3,4%

Nordeste
12,2% Sudeste

(Exceto São Paulo 
e Rio de Janeiro)

8,4%

Rio de
Janeiro
11,6%

Capital e Grande
São Paulo

28%

Interior de
São Paulo

12,5%

Sul
15,7%

Centro-Oeste
7,8% 

O Projeto Inter-Meios segue aberto à adesão de novos veículos
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publicidade foi tema de

debate, no começo de mar-

ço, no Conselho de Comunicação

Social, CCS, do Congresso Nacional, e

a auto-regulamentação saiu-se vitorio-

sa. Por maioria de votos, o Conselho

aprovou voto sobre publicidade de

bebidas alcoólicas do relator Gilberto

C. Leifert, presidente do Conar e repre-

sentante da Abert no Conselho

Executivo do Cenp.

O voto recomendou que antes de

propor medidas que cerceiem o direito

à informação, se renove “o voto de

confiança no sistema de auto-regula-

mentação publicitária, de sorte a

ensejar que a sociedade civil persevere

no esforço de conciliar liberdade de

expressão, direito à informação e

responsabilidade social”.

Leifert sugeriu o estabelecimento de

políticas públicas de prevenção e re-

dução de danos causados pelo con-

sumo de álcool, alertando para o fato

de ainda pouco se saber a respeito da

realidade estatística dos danos cau-

sados pelo consumo de bebidas alcoó-

licas no Brasil. “Em lugar de apenas

proibir ou restringir direitos fun-

damentais do cidadão, as instituições

da República poderão exercer mar-

cante influência, seja na defesa do

direito à informação e à liberdade de

expressão, tão caros aos membros

deste Conselho de Comunicação

Social, seja na discussão e formulação

de políticas públicas destinadas a

prevenir e reduzir danos causados

pelo consumo de bebidas alcoólicas”,

escreveu Leifert em seu voto.

Entre as sugestões apresentadas por

ele e aprovadas pelo Conselho de

Comunicação Social estão a mo-

bilização das autoridades para o cum-

primento da Lei de Contravenções

Penais e do Estatuto da Criança e do

Adolescente, a criação nas escolas de

uma cadeira para a difusão de hábitos
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AAUUTTOO--RREEGGUULLAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEEFFEENNDDIIDDAA  NNOO  CCCCSS

Acontece

saudáveis, a proibição da venda de bebi-

das alcoólicas em rodovias, o aumento

do valor dos prêmios de seguro de pro-

prietários de veículos que tenham come-

tido infração de trânsito sob efeito de

álcool e a inclusão das campanhas con-

tra o consumo precoce e em favor da

direção responsável na agenda perma-

nente de comunicação social do Poder

Executivo.

Órgão auxiliar do Congresso Nacional,

o Conselho de Comunicação Social é

presidido por Arnaldo Niskier e tem

como tarefa aconselhar os congressistas

em temas como a liberdade da manifes-

tação do pensamento, da criação, da ex-

pressão e da informação, dos princípios

que devem nortear a produção e a

programação das emissoras de rádio e

TV, da propriedade de empresa jornalís-

tica e de radiodifusão e da outorga e

renovação de concessão, permissão e

autorização para o serviço de radiodi-

fusão sonora e de sons e imagens.

O Conselho é formado por treze mem-

bros titulares e treze suplentes, que

representam empresas de rádio, tele-

visão e imprensa escrita, além das

categorias profissionais dos jornalistas,

radialistas, artistas, profissionais de cine-

ma e vídeo. O Conselho tem também

representantes da sociedade civil.

Leifert, à esquerda, na reunião do CCS. Ao lado dele, estão Arnaldo Niskier e Roberto Wagner Monteiro

M
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A íntegra do voto de Leifert 

está disponível no site do Conar,

www.conar.org.br.
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A segunda percepção é decorrência

do momento que o Brasil viveu no

ano passado, em que algumas agên-

cias dos Marcos Valérios da vida cria-

ram uma situação na qual a publici-

dade virou sinônimo, um símbolo de

corrupção.

Cada uma destas percepções deve

ser estudada e atacada, já que a pu-

blicidade em si não é uma coisa má e

nem acredito que a sociedade a con-

sidere uma coisa má. Este parece ser

um caso claro de tomar a parte pelo

todo. 

Os anunciantes agregam valores

muito grandes e, talvez, nem todos

os consumidores saibam disso. Fa-

zemos coisas novas, que trazem

benefícios em alimentação, higiene

pessoal, saúde etc., e se não nos

comunicarmos com o público, ele vai

ficar sem saber o que está aconte-

cendo e não poderá tirar proveito dos

benefícios.

O que você nota, também, é que mui-

tos órgãos públicos, como a Anvisa,

por exemplo, têm tomado a frente

para tentar gerir a publicidade, o que

não é especificamente o papel dela.

Acredito que a Anvisa reivindica um

poder de proibir determinados tipos

de publicidade de produtos que, em

princípio, nem estariam sob sua

gestão. De que forma, por exemplo,

ela poderia interferir na publicidade

de alimentos infantis? 

Acho que deve existir uma norma

ética para guiar a publicidade dirigida

ao público infantil, principalmente

produtos alimentícios, por conta do

problema da obesidade, mas não que

a Anvisa de per si tenha este poder de

Cenp em Revista – Há, no momento,

mais de duzentos projetos de lei em

tramitação no Congresso que, de algu-

ma forma, visam limitar a publicidade.

Os senhores consideram este movimento

justo ou justificado? Os anunciantes

estão reagindo contra este movimento?

A publicidade está sendo bem defendida

contra estas pressões?

Ricardo Bastos – Este fato decorre de

duas percepções que se têm hoje da

atividade. Uma delas, que não neces-

sariamente corresponde à verdade, é a

que se tem da publicidade em si e dos

anunciantes. Qualquer publicidade é

uma indução de venda. É preciso uma

comunicação para que o produto possa

ser conhecido e vendido. Mas uma par-

te dos políticos e da sociedade percebe

que, muitas vezes, a publicidade é exa-

gerada e feita de uma forma antiética. 
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Capa

ABA
EM DEFESA DA
AUTO-REGULAMENTAÇÃO
No final de março, a Associação Brasileira de Anunciantes

empossou seu novo presidente, Ricardo Alves Bastos, diretor

de Assuntos Legais e Corporativos da Johnson&Johnson para

América Latina. Ele substitui Orlando Lopes, vice-presidente

de Canais de Comunicação da Unilever para América Latina. 

Poucos dias antes da solenidade de posse, eles receberam o

Cenp em Revista para a seguinte entrevista.
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“Órgãos públicos, 
como a Anvisa, têm 
tomado a frente para
tentar gerir a
publicidade, o que
não é especificamente 
o papel dela”
Ricardo Bastos

tam na Câmara dos Deputados seriam,

se não tivéssemos o Conar, o Cenp e

uma atividade tão atuante da ABA,

oitocentos ou mais. 

Eles são duzentos e tantos e continua-

rão sendo porque parece que é uma

coisa que dá motivação política para os

deputados – fazendo uma analogia

com a comunicação, dá ibope a eles.

Os projetos vão continuar existindo e

vão continuar sendo inócuos porque,

na realidade, acabam se revelando

vazios, pois muitos destes pleitos já

encontram respaldo junto ao Conar e

ao Cenp.

Acho que, neste aspecto, a publicidade

brasileira é muito bem protegida, o con-

sumidor é muito bem protegido. Mas a

publicidade brasileira também tem

seus pontos frágeis: qualquer um pode

abrir um escritório e rotulá-lo como

agência de publicidade. Isso abre es-

paço para oportunistas, pessoas que

interferência no mercado publicitário.

Admite-se, eventualmente, uma legis-

lação macro, mas, como fez o Conar, a

ABA, o próprio Cenp, sempre se bata-

lhou pela auto-regulamentação, e isso

tem sido uma vitória para o mercado

publicitário ao longo dos anos. Todas as

publicidades tidas como de mau gosto

ou de agressão ao consumidor têm

sido excluídas, não só pelos anun-

ciantes, mas também pelos veículos e

agências.

Orlando Lopes – Eu acho que esses

projetos de lei denotam o grande inte-

resse e a paixão que o tema publicidade

exerce sobre a sociedade brasileira. Se

nós imaginarmos que o mercado pu-

blicitário brasileiro tem uma impor-

tância mundial enorme em termos de

qualidade, ele deve ser também um dos

mais auto-regulamentados que exis-

tem. Fico imaginando que estes mais

de duzentos projetos de lei que trami-

A partir da esquerda, Orlando Lopes, Luiz Carlos Dutra Jr. (Unilever/ABA) e Bastos na solenidade de posse da nova diretoria
da entidade
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não têm formação publicitária e, no

final, não são distinguidas claramente

desta forma. 

Outra fragilidade é a indústria das

faculdades de Comunicação, uma

coisa enorme, talvez o maior contin-

gente de profissionais formados por

faculdades a cada ano – e não há mer-

cado para tanta gente. É um volume,

uma quantidade muito superior à

demanda. Isso cria mais facilidades

para a abertura de empresas não

qualificadas e também uma compe-

tição que se não encontra respaldo em

entidades como o Conar e, principal-

mente, o Cenp, leva a uma deteriora-

ção e a uma pauperização do mercado

de comunicação brasileiro. 

Acho que estes são dois fatores que,

de alguma maneira, acabam interferin-

do nesta percepção negativa da

publicidade.

Cenp em Revista – Qual vocês enten-

dem ser o papel da ABA? O que ela faz

e o que pode fazer?

Orlando Lopes – Uma das principais

tarefas da ABA é desenvolver as bases

para um mercado sadio e profissional.

Fazemos isso principalmente com um

intenso trabalho de disseminação de

boas práticas para todos os nossos

afiliados, buscando formar parceiros

fortes, éticos, competentes, num mer-

cado auto-regulamentado, em que

você tenha a oportunidade de desen-

volver uma comunicação de qualidade

em termos de tecnologia, de talento,

de práticas comerciais, com o objetivo

final de dar maior visibilidade aos pro-

dutos e serviços dos nossos associados. 

Se nós, como entidade, estimulamos

Ricardo Bastos – Eu acrescentaria que

a evolução do mercado publicitário, a

evolução das empresas na área de pro-

paganda, tem sido muito intensa, e a

ABA sempre pega toda esta informa-

ção que vem dos seus vários asso-

ciados, a homogeneíza – no bom sen-

tido –, define quais são as melhores

práticas e divulga, por meio dos seus

cursos, simpósios, todo o trabalho

dos nossos vários comitês. 

E, hoje, você vê que o consumidor

final tem a possibilidade real, ao esco-

lher um produto, de o fazer de forma

mais consciente e também mais

prazerosa. Hoje, não estamos mais

vendendo um produto, e sim uma

experiência de compra. No caso da

Johnson&Johnson, por exemplo, dis-

ponibilizamos em vários supermer-

cados os centros de bebês. Para a mãe

de criança pequena este centro oferece

uma experiência prazerosa na compra

de bens. Ela sabe o que quer adquirir,

tem todas as informações possíveis,

conhece o produto, e no ato da

compra se diverte; deixa de ser uma

obrigação. 

Essa é uma das coisas que a ABA

conseguiu fazer ao longo dos anos.

Quem começa com práticas como

esta normalmente são empresas gran-

des. Mas a ABA as identifica, seleciona

e começa a divulgá-las junto às empre-

sas menores. Este é o trabalho que é

feito desde a fundação da ABA e que

acaba influenciando positivamente as

relações de consumo. 

Quando a ABA participou da criação

do Conar e do Cenp, contribuiu para

que os princípios éticos propostos por

estas entidades se incorporassem à

“Se não tivéssemos 
o Conar, o Cenp e 
uma atividade 
tão atuante da ABA, 
teríamos oitocentos 
ou mais projetos de
lei em tramitação”
Orlando Lopes

a criação de um ambiente deste nível,

também estamos criando condições

ideais para exposição de um produto

ou serviço e uma comunicação de qua-

lidade, uma comunicação que possa

levar uma mensagem adequada e

dentro de princípios éticos ao con-

sumidor, dando oportunidade a ele de

fazer a escolha adequada, baseada em

dados reais, em dados confiáveis, e de

uma forma sedutora.

É uma simples conseqüência disso a

ABA ter sido fundadora do Conar e do

Cenp e estar por trás de todas as ini-

ciativas feitas neste mercado em prol

da liberdade de expressão, da auto-re-

gulamentação e do profissionalismo.

Esta tem sido a direção seguida pela

ABA.
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propaganda que tem sido feita no

Brasil. Quando se olha para a propa-

ganda americana, por exemplo, se per-

cebe que ela é extremamente agressi-

va, sem limites e até com muita coisa

de mau gosto. Aqui no Brasil a ABA

conseguiu disseminar uma mentalida-

de para que as empresas prestem

atenção a essas questões de mau gos-

to, para que as agências consigam fa-

zer um anúncio que dê prazer ao

consumidor, além de conter informa-

ção. O principal objetivo da publici-

dade é a informação – mas se ela

puder trazer prazer ao consumidor,

melhor ainda.

Cenp em Revista – O que, efetivamente,

o anunciante ou a ABA podem fazer em

prol da ética na publicidade?

Orlando Lopes – O que aconteceu em

meados no ano passado, com o es-

cândalo que teve como pivô o senhor

Marcos Valério, é uma aberração da

qual não vale a pena falar. É uma exce-

ção, hoje claramente percebida como

tal. Mas o mercado brasileiro ainda

tem problemas complicados a resol-

ver. Vou pegar um pequeno exemplo: a

questão da mídia exterior na cidade de

São Paulo, alvo freqüente de proble-

mas entre as autoridades, as empre-

sas do meio e os anunciantes.

Nós temos conversado muito com a

Fenapex, Federação Nacional das

Empresas de Mídia Exterior, sobre a

questão da regulamentação, da polui-

ção e da necessidade de estabelecer

regras claras sobre o funcionamento

da mídia exterior na cidade de São

Paulo. O que há, hoje, é ainda uma

bagunça, uma contaminação e um

Rui Porto (Alpargatas), Arilton Souza (Philip Morris) e Caio Barsotti (Secom/Pr.)

Rafael Sampaio (ABA/About) e Bastos

Philippe Boutaud (Laboratórios Cristália) e Edwaldo Russo (Laboratórios Fleury)
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desserviço que acaba se voltando

contra o próprio anunciante. 

Mas ocorre que, em São Paulo, você dá

entrada num pedido de licença para

exibição do outdoor e a própria lei de-

termina que se, em sessenta dias, a

prefeitura não se pronunciar, o local es-

tá legalizado. Ou seja: a própria má-

quina administrativa da prefeitura não

tem condições de prover a regulamen-

tação para a mídia exterior. Aí vem a

empresa de outdoor, dá entrada no

pedido de licença e diz: “Se daqui ses-

senta dias eles não responderem,

está legalizado”.

Isso é um processo típico de jeitinho,

mas se você não fizer isso, não faz

nada. Você está errado ou está certo?

Porque você não está legalizado, mas

você também não está errado, já que

tem o protocolo de pedido de licença e

a prefeitura não se manifestou até

aquela data...

A falta de uma regulamentação na cida-

de de São Paulo levou o mercado a

encontrar formas de convivência, até

porque isso varia ao sabor dos diversos

governantes. Falta uma regulamen-

tação duradoura. Se você levar ao pé da

letra – ou você tem a licença ou você

está fora –, acaba a publicidade exterior

em São Paulo. 

É uma questão que passa pela ética,

passa por uma regulamentação para o

meio. É um trabalho hercúleo. Acho

que, pela primeira vez, há uma inten-

ção que está se concretizando de ma-

neira interessante. 

Ricardo Bastos – Tem de existir regras,

as regras devem ser claras, e os anun-

ciantes têm de se guiar sempre pela

ética. Esta bandeira, a gente tem de

continuar a levar. Um dia, nós vamos

conseguir regularizar.

A maioria da população no Brasil tem

uma boa noção de ética, e esta noção

é aguçada quando há regras claras. Se

você tenta colocar uma peça de mídia

exterior irregular no Rio de Janeiro, a

população percebe e as autoridades

não permitem a colagem porque, lá,

as regras são claras. 

Esta é uma tendência que a gente,

como instituição, como ABA, Cenp e

Conar, tem de ajudar a difundir para

eliminar casos espúrios. Pode até de-

morar, mas é um passo. Nós temos de

deixar muito claro nosso repúdio ao

que aconteceu no ano passado. Marcos

Valério é a exceção – só que esta exce-

ção tornou-se tão poderosa que cons-

trangeu os profissionais até a se apre-

sentarem como publicitários.

Orlando Lopes – O compromisso da

ABA é 100% a favor da ética, e é lógico

que isso é missão, ao mesmo tempo

em que trabalhamos para trazer cada

vez mais anunciantes para dentro da

ABA (hoje reunimos aproximadamen-

te 80% do PIB publicitário). 

Neste sentido, adotamos uma série de

iniciativas, premiando anunciantes e

agências, valorizando a questão da

ética e as relações duradouras. Eu, co-

mo presidente da entidade, manifestei

publicamente o repúdio às agências

ditas de propaganda, diferenciando as

que enriquecem o povo daquelas que

se enriquecem do povo, a agência que

agrega valor e não a que saca valor. 

Cenp em Revista – Como vocês ava-

liam, no momento, as relações dos

anunciantes com agências e veículos de

comunicação? Os níveis de inovação e

eficiência são satisfatórios? Eles estão

correspondendo aos desafios de um

mercado cada vez mais competitivo?

Orlando Lopes – Nós vivemos num

mundo em transformação. As neces-

sidades que nós temos hoje, de levar a

comunicação do nosso produto ao

consumidor, eram feitas em mão

única, o consumidor tendo poucas

opções para receber a mensagem. E

hoje ele tem milhares de formas de

receber a mensagem. 

A capacidade da agência em se reno-

var para continuar liderando, para con-

tinuar assessorando o anunciante

diante desta miríade de alternativas de

canais de comunicação é um fator

fundamental para o sucesso. 

O que a gente tem visto é que o papel

da agência tem se diluído ao longo do

tempo, com o surgimento de outras

formas de comunicação. Um número

levantado pelo Grupo de Mídia mostra

que, hoje, 47% do dinheiro movido

pela comunicação publicitária circula

por meio das agências de propaganda

ante 100% há uma década. Isso

mostra a dinâmica do mercado, mas

também a oportunidade para as agên-

“Tem de existir 
regras, as regras 
devem ser claras, 
e os anunciantes
têm de se guiar 
sempre pela ética”
Ricardo Bastos
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cias em se reciclar e se readaptar a

este mundo. Nós achamos que a

agência ainda é um parceiro importan-

tíssimo, mas a sua capacidade de re-

novação é fundamental até para o fu-

turo das relações entre as três partes

do mercado publicitário. 

Da mesma maneira, no que se refere

aos meios de comunicação, você tem

a entrada de outros veículos que não

os tradicionais. Isso passa pelo

próprio futuro do Cenp, que é agregar

estes novos veículos, estas novas

formas de comunicação. Como é que

você estabelece as novas regras para o

futuro onde não tem mais uma mão

única, mas a interatividade e uma

série de processos que ainda não

estão regulamentados, que têm uma

série de constrangimentos e preocu-

pações? Como é que a gente transita

nisso? 

Mas a agência, hoje, ainda é o melhor

e o principal parceiro, em que precisa-

mos ainda mais de profissionalismo e

sintonia.

Ricardo Bastos – A proposta para isso

é este inter-relacionamento, esta con-

versa contínua, para que todo este de-

senvolvimento tecnológico possa ser

incorporado e sistematizado de ma-

neira que o consumidor final tenha

acesso a ele. Queremos que este dina-

mismo que a sociedade tecnológica

impõe a cada ano, a cada desenvolvi-

mento, realmente chegue ao consumi-

dor de uma forma perceptível, sem

agressão e com ética. Obviamente, as

agências vão ter de se adaptar bastan-

te, os veículos também, como os

anunciantes estão se adaptando, por-

que se o anunciante não se adaptar, o

primeiro que vai sofrer é ele. 

Orlando Lopes – De certa maneira, a

gente já viu este filme. No passado,

era o rádio, depois veio a televisão e

agora a internet. É o processo natural

da renovação. Neste cenário, o melhor

dos mundos seria se as agências con-

seguissem ser as grandes orquestra-

doras das mudanças. Isso seria o

ideal.

Cenp em Revista – A ABA sugeriu aos

veículos de comunicação que estabele-

cessem os seus próprios códigos de auto-

regulamentação. Qual foi a recepção

desta sugestão da ABA pelos veículos?

Orlando Lopes – Tudo começou quan-

do o deputado Orlando Fantazzini

lançou a campanha contra a baixaria

nos meios de comunicação. Ele fez

uma incursão inicial junto aos veícu-

los, que ignoraram o projeto. Então o

deputado mudou o nome da iniciativa

para “Quem financia a baixaria é con-

tra a cidadania” – e quem financia são

os anunciantes. Aí houve um grande

debate: até onde o anunciante tinha a

responsabilidade pela qualidade do

conteúdo de programação.

Houve uma convocação pelo Congres-

so dos cem maiores anunciantes, a

ABA esteve lá representando-os, e veri-

ficamos que há uma linha muito tênue

entre a censura e os códigos de ética e

cuidados que devem ser tomados

com determinados veículos, horários

etc., lembrando que desde a década de

20 a indústria de cinema nos Estados

Unidos começou a estabelecer crité-

rios classificatórios por conteúdo e

que são aplicados até hoje. 

Nossa convocação levou à seguinte

percepção: ou a gente cuida disso ou

vai vir alguém e criar um conselho de

jornalismo ou outro órgão qualquer. E

Orlando, Horácio Rocha (Gomes da Costa/ABA) e Bastos Rafael, Bastos, Orlando, Horácio e Paulo Henrique
Montenegro (Motorola)
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já sabemos que quando nos auto-re-

gulamos, nos protegemos. Foi isso o

que a ABA defendeu, e a repercussão

foi muito positiva, embora tomásse-

mos o cuidado de não tornar a discus-

são pública. De certa maneira, se você

olhar de um ano para cá verá uma

melhora importante na questão do

conteúdo. Conversamos da nossa ma-

neira, sem ser uma conversa pública.

Nosso interesse aqui foi o de justa-

mente criar condições de debate para

encontrar tons e formas de gerenciar

este tipo de coisa, sem vencedores e

nem vencidos. 

Acho que foi uma abordagem muito

bem-sucedida, e pela primeira vez falo

isso publicamente. Venceu a socieda-

de e a comunicação, mostrando que

há formas de conduzir as coisas de

maneira muito discreta e com resul-

tados claros. 

Isso mostra que quando se une, o

setor mostra maturidade na defesa da

liberdade de imprensa e de expressão,

coisas que afetam os meios de comu-

nicação. A gente briga entre a gente,

mas quando isso pode causar algum

dano à democracia, à liberdade, nos

unimos e tomamos medidas práticas.

É notório hoje que houve um grande

avanço. É o ideal? Não é o ideal, mas

não se discute que houve avanço.

Ricardo Bastos – Dentro de uma pers-

pectiva legal, por serem normas de

auto-regulamentação, elas não têm

força de lei. No entanto, quando por

qualquer motivo você recorre ao Judi-

ciário, ele nem discute: se o Conar, que

é especialista, já julgou, por que é que

eu vou nomear um perito para julgar a

mesma coisa? Isso demonstra a força

da auto-regulamentação. Você não

deve deixar para o Legislativo, com fal-

ta de conhecimento técnico e uma vi-

são por vezes distorcida do que a pu-

blicidade faz, legislar sobre uma coisa

que pouco conhece. 

Cenp em Revista – Qual é o balanço da

gestão que está se encerrando?

Orlando Lopes – Foi um período bas-

tante desafiante, e muito do que fize-

mos são coisas de que não gostamos

de falar publicamente. São assuntos

em que a ABA, cada vez mais, é res-

peitada pelas entidades governamen-

tais e do negócio pela sua discrição,

pela maneira pela qual intermedia-

mos, ajudamos e viabilizamos acor-

dos. Nós nos vimos nesta gestão com

assuntos da mais alta relevância –

como a proposta de criação da

Ancinav –, dos quais participamos,

demos uma grande contribuição e, no

final, o resultado foi bom para o

mercado. No momento, por exemplo,

estamos lidando com a questão da

obesidade infantil e sobre a situação

dos figurantes em produção de co-

merciais. São assuntos institucionais,

da mais alta relevância, que não estão

necessariamente ligados à publici-

dade, mas que são viabilizadores do

Marcello Artacho (Colgate Palmolive), Boutad, Rafael e
Dutra

Fernanda Louzada (Casa & Vídeo), Marcio Victer (Golden
Cross) e Bastos

“A capacidade da 
agência em se renovar
diante desta miríade
de alternativas 
de canais é um fator
fundamental para o
sucesso”
Orlando Lopes
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negócio da comunicação, da liberda-

de, dos limites e da responsabilidade.

Gostaria de lembrar também da cam-

panha “O melhor do Brasil é o bra-

sileiro”, que tinha a função extrema-

mente importante de alavancar o

otimismo, alavancar o mercado bra-

sileiro, tendo sido a que mais apoio

teve dos veículos de comunicação na

história. 

Outro trabalho importante foi o de

buscar estimular e valorizar a criativi-

dade, tema do nosso ENA, que foi

Criatividade, Ética e Resultados. Em

meu discurso, falei da qualidade da

comunicação, dos serviços de mídia,

da pesquisa junto ao mercado anunci-

ante e qual o modelo ideal de market-

ing. Os resultados da pesquisa foram

oferecidos ao Cenp, para que sirva

como uma plataforma de trabalho.

No âmbito interno da ABA, fizemos

contratações, renovamos nossa sede,

batemos o recorde de eventos promo-

vidos e de receita. Com isso, pude-

mos fazer investimentos em pesqui-

sas, na profissionalização e vamos

deixar dinheiro em caixa. 

Este trabalho foi de toda a diretoria,

nológicas e por força das alterações

políticas que vão reordenar o merca-

do. Dependendo dos rumos das

eleições, podemos ter uma ação

mais intervencionista ou mais li-

beral. A ABA vai continuar partici-

pando, defendendo a liberdade de

expressão e a melhoria de acesso

dos consumidores ao mercado.

Estaremos à frente de todos estes

debates. 

Orlando Lopes – Eu queria fazer

mais duas observações. Uma delas é

a importância da continuidade e da

coerência dos valores: a gente assu-

me, já tem um legado notável, impri-

me uma marca pessoal, mas a dire-

ção é a mesma. 

A segunda, que quero reforçar, é res-

gatar o valor da agência junto aos

anunciantes, o que foi corroborado

pelo Prêmio Aliança, para homena-

gear as agências que mantêm em

suas carteiras contas de clientes por

mais de trinta anos. É a forma que

encontramos para defender publi-

camente o valor das agências, exata-

mente no momento em que a ima-

gem delas foi posta em xeque.

da qual participou ativamente o Ricardo,

que está agora assumindo a ABA. Ele

tem um mérito enorme neste tra-

balho.

Cenp em Revista – E os planos para a

gestão que se inicia?

Ricardo Bastos – Vamos continuar o

trabalho já iniciado. Temos pela fren-

te uma série de problemas que de-

vem ser resolvidos. Como este é um

ano eleitoral, certamente haverá

muito debate sobre ética, e precisa-

mos ter cuidado e posições fortes a

esse respeito. 

Além disso, a idéia do novo padrão

de TV digital vai impactar o mercado

de forma bastante grande. A dis-

cussão com o Cenp e com os veículos

tem de se aprofundada para resolver

problemas institucionais. Gostaria,

por exemplo, de conversar sobre o

BV, porque acho que é uma coisa que

tem de ser conversada, uma coisa

que, pelo mundo, funciona de uma

outra maneira. 

Estes próximos dois anos serão de

grandes mudanças no mercado pu-

blicitário por força das alterações tec-

Lopes e Rosa Ines Catalano (ABA) Fernanda, Paulo Pompilio (Pão de Açucar) e Bastos
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o entanto, ainda que lide

com possíveis desvios, é um

campo criativo de discussão sobre o

que ocorre num setor que sofre em

doses cerradas os fluxos e refluxos do

mercado – este estranho e complexo

sistema de relações de produção e

comércio que, para alguns, é a mão

invisível que tudo regula e, para ou-

tros, é apenas uma ficção criada para

organizar as disputas, nas quais os

mais fortes sempre se saem vitoriosos.

Na publicidade, a mão invisível – ou

muito ostensiva – aparece nas rela-

ções entre as agências, centros de

criatividade que, no entanto, não pres-

cindem dos dados científicos que

identificam os fenômenos de merca-

do. Está, também, na conseqüência do

que criam e recomendam aos seus

clientes anunciantes, em permanente

guerra pela sobrevivência. A agência,

para sobreviver, deve encontrar o equi-

líbrio entre o custo e a qualidade do

seu trabalho. Já o cliente o encontra na

virtude da sua mensagem publicitária,

que pode representar a vida dos lucros

ou a morte dos prejuízos.

SSIIGGIILLOO  EE  DDIISSCCRRIIÇÇÃÃOO  NNEECCEESSSSÁÁRRIIOOSS

O Conselho de Ética do Cenp, por

lidar constantemente com assuntos

sigilosos, tem um comportamento ne-

cessariamente discreto, como previsto

em seu estatuto social. Nenhum de

seus membros pode falar sobre o que

acontece nas reuniões, realizadas sem-

pre na sede do Cenp, em São Paulo.

Naturalmente, esta discrição tem um

preço: para a absoluta maioria dos

publicitários, o Conselho de Ética do

Cenp é um ente misterioso, e não é

incomum encontrar profissionais que,

mesmo conhecendo o Cenp, des-

conhecem o funcionamento do Con-

selho de Ética.

Desde logo é preciso ficar claro que

se trata de missão particularmente ár-

dua. “Não é fácil julgar os casos que

nos chegam, porque cada um de nós

sabe o quanto é difícil a relação entre o

anunciante, que tem o direito de exigir

qualidade da publicidade por um

preço pequeno, e a agência, que vende

talento mas não pode prescindir da téc-

nica que a cada dia custa mais dinhei-

ro”, afirma um membro do Conselho

de Ética que já participou de mais de

uma dezena de julgamentos éticos.

Segundo ele, a satisfação está no resul-

tado, “quase sempre um entendimen-

to equilibrado entre o anunciante e a

agência, corrigindo desvios mas asse-

gurando a liberdade de contratar num

mercado de leal concorrência”.

“Nós ainda não temos o reconheci-
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AASSSSEEGGUURRAANNDDOO  AA
LLIIBBEERRDDAADDEE  DDEE  AANNUUNNCCIIAARR
CCOOMM  ÉÉTTIICCAA
O Conselho de Ética do Cenp tem uma missão nem sempre agradável: 

a de julgar o cumprimento das Normas-Padrão, documento 

pactuado pelas entidades de representação nacional do mercado publicitário.

Conselho de Ética do Cenp
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mento que merecem os conselheiros

do Conar, aplaudidos pela sociedade

por defenderem a qualidade dos anún-

cios, ainda que, às vezes, sejam amal-

diçoados por criadores, cabeças mais

livres, que se sentem castrados quan-

do o que criaram sofre restrições. Nós

lidamos com a parte negocial, que co-

meça pelo julgamento da falta de es-

trutura técnica da agência e chega à

remuneração”, diz o mesmo conse-

lheiro.

A maioria dos casos analisados pelo

Conselho de Ética diz respeito a repas-

ses de parcela do “desconto-padrão”

remuneratório da agência para o anun-

ciante que a contratou, o que, pelo

pacto firmado por anunciantes, agên-

cias e veículos, é aceitável apenas em

bases racionais, que não alterem a con-

corrência entre anunciantes de um mes-

mo setor de atividade ou torne o negó-

cio da agência inviável. 

No Conselho de Éti-

ca do Cenp, por iniciati-

va da sua diretoria exe-

cutiva, podem chegar

procedimentos abertos

porque a agência não está comprando

a pesquisa e mantendo pessoal capaci-

tado de mídia, que assegure a escolha

técnica do veículo, da mesma forma

que chegam os procedimentos sobre o

desrespeito na reversão aos clientes-

anunciantes de parte do “desconto-

padrão” pago pelos veículos. “É difícil

entender tudo isso, especialmente

porque o anunciante em geral lembra

que o desconto existe porque ele paga

a fatura; logo o dinheiro é seu, o que é

verdade. Mas nem toda a verdade. O

veículo está pagando também pela es-

trutura técnica da agência que permi-

tiu a sua escolha. Paga, ainda, pelo uso

da peça publicitária,

que passa a ser conteú-

do editorial, pelo direi-

to de autoria”, lembra o

conselheiro.

RREELLAATTOORREESS  TTÉÉCCNNIICCOOSS

O Conselho de Ética é integrado por

36 conselheiros, representando, parita-

riamente, anunciantes, agências e

veículos. Eles estão distribuídos em

seis Câmaras presididas por represen-

tantes de cada setor da atividade pu-

blicitária. Fazem parte do Conselho seis

relatores técnicos, que recebem remu-

neração simbólica pelo seu trabalho,

escolhidos entre profissionais com no-

tório saber oriundos de anunciantes,

agências e veículos. 

O relator técnico estuda os casos,

produz um relatório e oferece um pa-

recer técnico, que é levado ao debate e
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“O Conselho de
Ética do 
Cenp, por 
lidar sempre
com assuntos
sigilosos, tem
uma atitude
discreta, como
previsto em 
seu estatuto
social”
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CCOONNSSEELLHHOO  
DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP  
O que é? Quando acioná-lo? 
Como funciona? O que ele pode 
fazer pela atividade publicitária?

Direto ao ponto: o Conselho de Ética 

existe para zelar pela livre concorrência 

no mercado publicitário, inserindo-se na

missão do Cenp de propor princípios

construtivos para o relacionamento 

comercial entre anunciantes, agências e

veículos de comunicação, no interesse da

preservação e fortalecimento do mercado

publicitário e da liberdade de expressão.

voto pelos demais integrantes da Câ-

mara, sempre com a preocupação de

assegurar, nos julgamentos, o respei-

to às leis concorrenciais. “Trabalhamos

muito e com muito interesse pela va-

lorização da publicidade e estabeleci-

mento de padrões éticos que assegu-

rem que as melhores – e não as maio-

res ou mais poderosas – agências man-

tenham o interesse na qualidade da

publicidade, que os anunciantes tenham

um mercado livre para a boa concor-

rência e que os veículos sejam livres,

porque independentes de quem com-

pra o seu espaço”, diz o conselheiro.

Segundo ele, a melhor representa-

ção no Conselho é a dos anunciantes,

pela participação ativa nos julgamen-

tos e interesse que demonstram em

todos os casos, participando, discu-

tindo e votando com independência.

“Deve ser resultado da disciplina de

trabalho nas empresas onde exercem

atividade profissional. Devem ser imita-

dos por nós de agências e veículos,

mais poéticos em nossas abordagens.”

Poetas ou técnicos, na verdade,

cada conselheiro do Cenp dedica tem-

po precioso tratando de coisas nem

sempre agradáveis, mas que são im-

portantes para quem acredita, como

eles, que a publicidade é ferramenta

de democracia, porque democratiza a

oferta de produtos e serviços, respei-

tando o consumidor, e financia a cir-

culação de notícias e idéias.

No Cenp não se julga; assegura-se

a liberdade de anunciar com ética.

“A melhor representação no Conselho é a dos anunciantes”
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publicidade é uma atividade de suma im-

portância para a nação, na medida em que é,

comprovadamente, o mais eficiente instrumento de

estímulo ao mercado consumidor e, por conseqüência,

da própria economia nacional.

Vários estudos acadêmicos, no Brasil e no exterior,

comprovaram a força da publicidade, uma vez que

alavanca a oferta de produtos e serviços, promove a

concorrência entre as empresas, informa o consumidor

sobre as vantagens e diferenciais dos produtos e ser-

viços associados, sem contar o efeito que gera para

idéias e propostas de natureza política e social. 

Estes já seriam motivos mais do que suficientes para

zelar pela ética na publicidade; mas há mais. É a publi-

cidade que está na base de sustentação financeira dos

veículos de comunicação – no caso de emissoras de

rádio e TV aberta, a publicidade é a única fonte de

recursos. Desta forma, a publicidade “financia” a

cultura nacional e a liberdade de expressão, dois dos

valores mais caros à sociedade.

Uma concorrência antiética é fator desacreditador

da atividade. Perde o mercado publicitário – agências

e veículos de comunicação –, perde o anunciante,

perdem os consumidores. Uma publicidade sem

credibilidade é uma não-publicidade, cujos malefí-

cios têm a propriedade de contaminar a atividade

como um todo. 

No curto e no longo prazo, por motivos comer-

ciais e institucionais, é importante que as Normas-

Padrão sejam observadas escrupulosamente, de for-

ma voluntária, por todos do mercado publicitário. É

para isso que foi criado o Cenp e o seu Conselho de

Ética.

A O Conselho de Ética do

Cenp é o órgão soberano na

fiscalização, julgamento e deliberação em tudo o que se

relaciona ao cumprimento das Normas-Padrão da

Atividade Publicitária. O Conselho recebe, processa e

julga as representações por infração às Normas-Padrão

e atua como mediador em eventuais conflitos entre

anunciantes, agências e veículos, visando conciliar as

partes à luz da ética comercial publicitária.

O Conselho é formado pelo presidente do Cenp e por

mais 36 membros titulares e igual número de suplentes,

indicados pelas entidades fundadoras: Aba, Abap,

Fenapro, Abert, Aner, ANJ, ABTA e Central de Outdoor.

Não podem ter assento no Conselho de Ética pessoas

investidas ou candidatas a cargos públicos.

As representações ou pro-

cessos que movimentam o

Conselho de Ética do Cenp podem ser propostas pelo

próprio órgão, por meio da sua Presidência, Conselho

Executivo e Diretoria Executiva, e também pelos sócios

do Cenp , sindicatos de agências, Abap e seus capítulos

e por qualquer agência de publicidade certificada.

O Cenp poderá propor representação toda vez que

tomar conhecimento, por denúncia ou ao longo de

processo de acompanhamento, de ato ou fato que

caracterize possível transgressão às Normas-Padrão.

A representação a partir de empresas associadas ou

agência certificada ocorrerá sempre que estas se

sentirem prejudicadas em suas atividades em virtude de

ato ou fato gerado em qualquer dos setores envolvidos

na atividade publicitária com possíveis transgressões às

Normas-Padrão.

OO  QQUUEE  ÉÉ??

QQUUAANNDDOO  AACCIIOONNÁÁ--LLOO??

“A publicidade é o mais eficiente instrumento de estímulo ao mercado”
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O Conselho de Ética está divido

em seis Câmaras mais Câmara de

Recursos e Plenário. 

As Câmaras são formadas por representantes dos

três segmentos e se reúnem em datas definidas no

começo do ano, ao ritmo de uma por mês. As decisões

são tomadas por maioria simples de votos. Quando

houver empate no voto dos conselheiros, cabe ao

presidente da Câmara propor voto de qualidade. Os

conselheiros podem se declarar impedidos de votar em

determinado processo em função de interesse ou

envolvimento profissional.

Os processos levados ao Conselho de Ética

podem ser investigatórios ou contenciosos.

Os primeiros são sempre sigilosos; os

segundos também o serão quando solicitado

por uma das partes envolvidas.

Para que uma denúncia dê origem a um processo

contencioso ela deve ser identificada e enviada por

escrito pelo seu autor ao Cenp, com os fundamentos da

infração ética, conforme as Normas-Padrão. Denúncias

que não atendam a estes requisitos podem ser inde-

feridas pelo Cenp. Não é necessário que seja nomeado

um advogado para acompanhar o caso, ainda que isso

aconteça na absoluta maioria das vezes. 

Aceita, a representação é distribuída à Câmara, sendo

nomeado um relator técnico, citada a agência e cientificado

o cliente, garantindo-se a ambos amplo direito de defesa.

Reunidas denúncia, defesa e provas, o relator elabora

um voto que é apresentado à Câmara. As partes podem

defender seus pontos de vista frente aos membros da

Câmara e, finalmente, o relator anuncia seu parecer, que

é votado depois. A decisão é comunicada unicamente às

partes. As decisões do Conselho de Ética não são

divulgadas ao mercado.

Há possibilidade de recurso ordinário pelas partes,

inclusive pelo Cenp, seja qual for a decisão de primeira

instância. Recurso extraordinário só será possível se a

decisão da Câmara Especial de Recursos não for unâni-

me. Em ambos os casos, os procedimentos são, basica-

mente, os mesmos da instância inicial.

CCOOMMOO  FFUUNNCCIIOONNAA?? OOSS  PPRROOCCEESSSSOOSS

“As Câmaras são formadas por representantes
dos três segmentos e se reúnem uma vez por mês”

“Não é necessário nomear um advogado para acompanhar o caso...”
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Acompanhe, a seguir, roteiro de um processo contencioso >>>

OO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP

DUAS CÂMARAS
PRESIDIDAS POR
REPRESENTANTES
DE ANUNCIANTES

Reúnem-se mensalmente

Formadas por
representantes dos três
segmentos (agências,
veículos e anunciantes)

Reúnem-se mensalmente

Havendo necessidade, reunir-se-á a cada dois meses

Formada pelos membros das câmaras que
não funcionaram no processo em primeira instância

Formado pela reunião das seis Câmaras

Havendo necessidade, reunir-se-á a cada três meses

Reúnem-se mensalmente

Formadas por
representantes dos três
segmentos (agências,
veículos e anunciantes)

Formadas por
representantes dos três
segmentos (agências,
veículos e anunciantes)

DUAS CÂMARAS
PRESIDIDAS POR
REPRESENTANTES
DE AGÊNCIAS

CÂMARA DE RECURSOS

PLENÁRIO DO CONSELHO DE ÉTICA

DUAS CÂMARAS
PRESIDIDAS POR
REPRESENTANTES
DE VEÍCULOS
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1Uma agência
que se sente
prejudicada
formula
denúncia ao Cenp.

2O presidente do
Cenp verifica a
conformidade
da denúncia.

3Havendo evidência 
de dano à ética 
comercial 
publicitária, ele 
despacha 
favoravelmente à 
abertura da 
representação e a 
encaminha à 
Secretaria Executiva 
do Conselho de Ética.

11
Recurso ordinário
pode ser proposto até
dez dias depois da
comprovação da
comunicação formal
às partes.

12Qualquer uma
das partes pode
ingressar com
recurso
extraordinário,
desde que a
decisão da
Câmara Especial
de Recursos não
seja unânime.

10O relator ou autor
do voto vencedor
redige um acórdão
que é comunicado
exclusivamente às
partes. Não há
divulgação pública
dos resultados e às
partes é
recomendado que
não o façam por
iniciativa própria.

OO  RROOTTEEIIRROO
DDEE  UUMM  PPRROOCCEESSSSOO
CCOONNTTEENNCCIIOOSSOO

“Há duas instâncias de recurso no Conselho de Ética”
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4 A Secretaria
Executiva distribui o
processo para uma
das Câmaras.

5Um relator técnico é
designado e as partes
citada/cientificada.

O relator poderá
aceitar pedido ou
conceder medida
liminar se entender
que há prejuízo
imediato e
irreparável.

6 As partes têm
prazo de seis dias
úteis, a partir da
comprovação da
sua citação/
cientificação, para
oferecer defesa.

7O relator técnico
estuda a
representação, a
defesa, as provas
apresentadas
pelas partes e, se
considerar o
processo
corretamente
ordenado, redige
relatório.

9 A seguir, sem a
presença das partes,
o relator apresenta a
sua recomendação.
Ela é debatida e
votada pela Câmara.

8 Em reunião da
Câmara, ele
apresenta o relatório
aos seus pares.
As partes podem, se
desejar, sustentar
suas teses frente à
Câmara, e os
conselheiros podem
formular perguntas
às partes.
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DDEE  OOLLHHOO  NNOO  FFUUTTUURROO

uem vencerá no final? Os

japoneses e o seu sistema

aparentemente perfeito, ainda que

pouco testado, que distribui o con-

teúdo das emissoras gratuitamente

para todo mundo? Ou serão os euro-

peus, com seu sistema que, ao me-

nos na aparência, favorece as em-

presas de telefonia, as quais vendo

secar gradativamente as receitas dos

pulsos telefônicos, estendem os

olhos gordos para outras possibili-

dades de faturamento?

Quando do fechamento desta edi-

ção do Cenp em Revista, nos últimos

dias de março, o governo federal se-

guia tangenciando uma decisão –

presumivelmente por motivos que

nada têm a ver com a TV propriamen-

te dita –, não se sabendo quando a

momentosa trama encontrará seu

desfecho. Sabe-se, porém, que o

enredo de uma das próximas novelas

permanece nebuloso ainda que seu

plot já seja conhecido: o aproveita-

mento da TV digital pelo mercado

publicitário. 

Ao longo do mês de março, o Cenp

em Revista conversou com dez execu-

tivos oriundos de anunciantes, agên-

cias de publicidade e emissoras de

O Brasil prende a respiração à espera dos

capítulos finais da sua mais recente novela: 

a escolha do padrão para a TV digital.

Q

TV Digital
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TV. Nenhum deles tinha uma idéia

clara a respeito do impacto provável da

TV digital sobre os investimentos

publicitários. Na dúvida, concordavam

que nada de excepcional acontecerá no

curto prazo. 

Algumas perguntas e respectivas

respostas dirigidas por esta revista a

profissionais de criação e mídia de

agências de publicidade:

• Haverá um aproveitamento imediato

em campanhas publicitárias das carac-

terísticas da TV digital? 

– Não sabemos. Muito provavelmente

não, porque a penetração dos televiso-

res digitais deve crescer muito devagar.

• Há interesse em se explorar os prin-

cipais diferenciais da TV digital – alta

definição, interatividade e mobilidade? 

– Não sabemos. Vai depender da pene-

tração dos aparelhos televisores digi-

tais e dos decodificadores. 

• Vocês já têm algum plano para explo-

rar a publicidade em TV digital? Já pes-

quisaram possíveis aplicações? 

– Não. 

Para anunciantes e emissoras de TV, as

respostas resultaram igualmente pou-

co animadoras:

• Vocês reservam/esperam receita pu-

blicitária nova a partir das transmis-

sões digitais? 

– Não, de forma alguma.

• Vocês já têm algum plano de veicula-

ção específica em TV digital? 

– Não. Alguém sabe qual será a pene-

tração dos aparelhos digitais? Enquan-

to não tivermos clareza sobre esta

penetração, não devemos fazer nada

de notável.

Tamanha indiferença ao que se anun-

cia ser uma espécie de segundo adven-

to da TV explica-se pela vastidão tecno-

lógica que separa nossa boa e velha TV

analógica da “TV do futuro”. Alta defi-

nição, interatividade e mobilidade – as

promessas do messias digital – são

conceitos de tal forma novos, princi-

palmente quando associados à TV, que

nem se sabe se servirão para alguma

coisa. 

As pessoas assistirão TV no ônibus

ou no carro? Se entenderão com os

controles remotos de forma que pos-

sam votar em quem será eliminado,

lembrando que todo ser humano nor-

mal ainda luta para programar o video-

cassete (lembra-se deles?) para gravar?

Será que terão tal ímpeto consumista a

ponto de comprar na hora os itens

eventualmente mostrados na tela e

postos à venda por t-commerce? 

E antes disso tudo: será que as van-

tagens oferecidas pela TV digital move-

rão os consumidores em direção às

lojas, a ponto de investirem um valor

ainda desconhecido mas certamente

bem superior a R$ 10 mil por um tele-

visor digital capaz de receber sinal em

alta definição? Ou sensibilizará os con-

sumidores a adquirirem os decodifica-

dores, que permitem a recepção digital

pelos aparelhos que usamos atualmen-

te, os mais simples deles com custo

estimado em R$ 100?

“O público para esse tipo de mídia

ainda restringe muito seu oferecimento

para os nossos clientes”, diz Frank

Engelbert, diretor de Criação da Exclam,

de Curitiba. “Além disso, ainda falta co-

nhecimento técnico para aproveitar as

possibilidades dessa ferramenta.”

BOCEJO E FASCÍNIO

Este vasto rol de incertezas em torno

da TV digital lança o Brasil, assim co-

mo o resto do mundo, numa nova e

fascinante aventura tecnológica que, é

bom que se diga desde logo, como

toda aventura tecnológica, pode levar a

lugar nenhum. Aliás, no resto do mun-

do, onde a TV digital ou o sinal em alta

definição já estão disponíveis, não hou-

ve propriamente uma corrida às lojas.

Pelo contrário, os consumidores pare-

cem ter olhado para a “TV do futuro” e,

na frase da revista inglesa The Econo-

mist, apenas bocejado.

Executivos das redes de TV contam,

porém, com o fascínio que o meio exer-

ce sobre os brasileiros e o espetacular

ganho de qualidade das imagens e

sons para conquistar adeptos, ficando

as vantagens da mobilidade e da intera-

tividade por serem explorados num

segundo momento. “A TV digital é

mais do que bem-vinda; ela é neces-

sária. Mas ela deve ser vista como

“Será que 
as vantagens

oferecidas 
pela TV digital

moverão os
consumidores em
direção às lojas?”
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aquilo que é: uma oportunidade e, não

um risco”, escreveu José Inácio Pizani,

presidente da Abert, em artigo publica-

do no final de fevereiro.

Os poucos privilegiados que já viram

transmissões de TV digital em alta defi-

nição (as redes Globo e Record já fize-

ram experiências assim como alguns

laboratórios) garantem: a sensação é

extraordinária, principalmente em even-

tos esportivos. Não por acaso, as redes

de TV sonham em inaugurar as trans-

missões digitais em alta definição com

um jogo da Seleção brasileira. “Os ga-

nhos para o público são enormes”, diz

o executivo de uma rede de TV. “A pro-

fundidade das cenas, a necessidade de

mover menos a câmara, o brilho das

cores e a nitidez da imagem represen-

tam um ganho só comparável à tran-

sição da TV em preto-e-branco para a

TV em cores.”

Com a TV digital, em termos gros-

seiros, a nitidez de imagens e cores se-

rá aproximadamente duas vezes maior

do que atualmente. O som ganha qua-

lidade equivalente ao de um CD e ficam

eliminadas toda e qualquer possibilida-

de de chuviscos, fantasmas e outras

imperfeições decorrentes de falhas e

dificuldades na recepção do sinal por

via aérea. O alto custo dos aparelhos

receptores até que se ganhe escala não

é considerado, necessariamente, um

obstáculo, dada a febre atual dos con-

sumidores por receptores de plasma

ou LCD.

Uma vez que o ganho de qualidade

de imagem seja assimilado pelos teles-

pectadores, restará por desbravar todas

as possibilidades de interação entre o

público e as emissoras de TV.

Os executivos ouvidos pelo Cenp em

Revista contam com o sentido de van-

guarda do mercado publicitário para

“O custo dos aparelhos não é considerado, necessariamente, um obstáculo”

PPAARRAA  QQUUEEMM  EESSTTÁÁ
CCHHEEGGAANNDDOO  AAGGOORRAA
Você ainda confunde TV digital com TV de alta defi-

nição? Não se envergonhe. A maioria das pessoas

também confunde. Veja a seguir algumas definições

básicas sobre o tema e respostas a perguntas mais

ou menos freqüentes.

TV digital. Designa a forma de transmissão do sinal

da TV. Hoje, ele é transmitido de forma analógica. Com o

novo sistema, a transmissão será digitalizada. Para as

emissoras de TV, isso demanda uma nova antena e

transmissor; para o público, um aparelho receptor apro-

priado. Nenhum problema para quem não quiser trocar

de aparelho: as emissoras de TV continuarão por muitos

anos ainda, talvez mais de dez, emitindo o sinal ana-

lógico, da mesma forma que fazem hoje. Neste intervalo

de tempo, conviverão dois sinais de TV para cada emis-

sora, um analógico, outro digital. Há ainda uma terceira

possibilidade: manter o aparelho receptor analógico e

plugar a ele um decodificador que recebe o sinal digital e

o converte em analógico. O decodificador garantiria uma

recepção de sinal a salvo de chuviscos e fantasmas e po-

de incluir algumas facilidades de interatividade e grava-

ção de programas, como um videocassete. 

TV de alta definição (HDTV). Define a qualidade da

imagem recebida. Hoje, os aparelhos receptores têm um

nível de definição em torno de quinhentas linhas. Com a

TV de alta definição, eles passam a ter mais de mil linhas,

com ganhos notáveis de contornos e nitidez. Além disso,

a TV de alta definição propõe-se a transmitir em reso-

lução de tela de 16 x 9, idêntica à tela de cinema, ao

contrário da telas atuais, em resolução 4 x 3. A transmis-

são do sinal de TV de alta definição só será possível com

a adoção do sinal digital.

Multiprogramação. As emissoras capazes de trans-

mitir um sinal digital podem optar entre transmitir um

programa em alta definição ou transmitir quatro, seis ou

até oito programas diferentes ao mesmo tempo com

qualidade de imagem convencional. Isso se torna pos-

sível graças à compressão do sinal digital, impossível no

sistema analógico. Na teoria, a digitalização da TV no
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Rossetto, vice-presidente de criação da

Fischer América, vê na digitalização

uma boa oportunidade para a TV aber-

ta dar um salto de qualidade em seu

conteúdo, multiplicando as oportuni-

dades para se falar com públicos foca-

dos. “A tendência de se falar com ni-

chos de mercado é muito grande em

todo o mundo. Nesse sentido, é preci-

so arriscar mais, ter conteúdos mais

interessantes, investir mais na inteli-

gência das pessoas. A publicidade

deve muito ao modelo da TV aberta

brasileira, mas precisamos mudar! A

TV digital é uma boa oportunidade

para isso.”

Rossetto aposta que a TV digital vai

acelerar a convergência dos meios,

aproximando definitivamente a TV dos

computadores e dos telefones celula-

res, o que dá início ao passo seguinte

à digitalização do sinal de TV, num

cenário em que a recepção do sinal

das grandes redes se misturaria de

forma profunda com a internet. Ou

seja: em dez anos, talvez, a “TV do

futuro” volte a ser tema de novela.

“A digitalização é uma boa oportunidade para a TV dar um salto de qualidade”

Brasil possibilita que cada emissora

de TV passe a ter vários canais de

programação em vez de um único. Os

executivos das emissoras, porém, são

unânimes: TV digital será sinônimo

de TV de alta definição, e não de multiprogramação,

mesmo porque não haveria como prover conteúdo para

tantos canais e, principalmente, financiar as respectivas

operações com publicidade.

O que acontece com os televisores antigos? Nada.

Eles podem continuar em operação por tanto tempo

quanto agüentarem e as emissoras continuarem a trans-

mitir sinal analógico.

O Brasil inteiro terá acesso à TV digital? Só quando

houver antenas e transmissores digitais em todo o país.

Grandes cidades, certamente, serão atendidas antes. Nas

médias e pequenas, é impossível prever quando haverá

sinal digital disponível.

O que as emissoras colocarão no ar? As redes brasi-

leiras, em diferentes graus, vêm se equipando e domi-

nando progressivamente a produção digital em alta defi-

nição e poderão colocar no ar, em curto intervalo de tem-

po, uma quantidade razoável de

programas em alta definição. Na

verdade, hoje, vários programas e

novelas a que assistimos já são cap-

tados em alta definição. Certamente

as transmissões de futebol serão um destaque, assim co-

mo filmes e teledramaturgia. Mas a transmissão de toda

a programação em alta definição certamente demorará

vários anos.

O que a TV em alta definição significa para a produ-

ção de comerciais?Muita coisa. Além da necessidade de

câmaras especiais, a produção em alta definição exige

cenotécnica, iluminação e fotografia mais sofisticadas.

Muitas produtoras e pós-produtoras já possuem e domi-

nam tais necessidades. “Na pós-produção, precisaremos

de equipamentos com maior poder de processamento,

mas não é nada de excepcional. A exigência de renovação

constante dos equipamentos torna esta evolução natu-

ral”, explica Marcelo Laruccia. A queda dos preços dos

equipamentos tem sido expressiva nos últimos anos. Seu

primeiro equipamento em alta definição custou US$ 200

mil. Hoje, pode ser adquirido a partir de US$ 40 mil.

descobrir caminhos que combinem o

desenvolvimento tecnológico com o

comercial. 

Olhando para trás, vê-se um amplo

histórico de pioneirismo na publicida-

de brasileira. É verdade que explorar a

TV digital exige equipamentos e técni-

cas diferenciadas, mas estas são já

bem dominadas pelas produtoras

brasileiras, como garante Marcelo

Laruccia, sócio da empresa que leva

seu nome, especializada em pós-

produção e animação.

E as vantagens para o mercado

publicitário podem ir além. Jader
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m Ribeirão Preto, cidade do interior paulista, o foco

do mercado publicitário está voltado para o varejo e

prestadores de serviços, com um leque razoável de

anunciantes, pois as TVs, rádios e jornais locais permitem

uma boa cobertura por um valor acessível à maioria das

empresas. 

O mercado é muito preso às épocas sazonais do comércio, o

que dificulta o processo de profissionalização da atividade

publicitária na região. “Os clientes não têm o

hábito de investir em produção, já que, pela

sazonalidade, julgam que é melhor investir

em mídia do que numa produção mais

elaborada para ficar apenas alguns dias

veiculando”, explica Suzi Gonçalves Correa,

diretora da agência SG&C.

Outra característica do mercado da região é a centralização

do trabalho nas mãos de poucas agências. “Há cerca de quinze

agências que concentram a maior parte da

verba publicitária da região de Ribeirão

Preto, num raio de cem quilômetros. Não

é possível saber exatamente o percentual,

mas acreditamos que seja por volta de

50% de todo o volume”, analisa a publicitária.

Suzi aponta que, apesar da concentração, concorrência não é

prática muito comum no mercado local e que grande parte das

agências da região é certificada. No entanto, pede por uma

participação mais ativa do Cenp. “Muitos clientes nem sabem

que existe o certificado, e os veículos dão pouca importância a

ele”, ela afirma.

Com treze anos de mercado, a SG&C tem entre os principais

clientes empresas como o Grupo Robusti, voltado para móveis e

objetos de decoração, o Novo Shopping Ribeirão, a conces-

sionária Volkswagen Itacuã e a escola de idiomas Cultura Inglesa,

entre outros.
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E

SSGG&&CC  AANNAALLIISSAA  OO  MMEERRCCAADDOO  DDEE  RRIIBBEEIIRRÃÃOO  PPRREETTOO

o Amapá, os principais anunciantes do mercado são

parte do comércio varejista diversificado, formado por

empresas de todos os portes que anunciam durante

o ano todo, além de uma presença forte dos go-

vernos estaduais e municipais.

As agências locais competem de igual para igual

com as dos grandes centros que atendem ao varejo,

no sentido de buscar soluções criativas e de baixo custo para os

problemas de comunicação de seus anunciantes. Para Marli

Mafalda, diretora da agência M2, são essas características que

fazem as empresas apostarem nas agências amapaenses. “O

principal desafio, que se transformou em nossa maior vantagem,

é ter feito um trabalho de prospecção profundo do mercado,

inovando no atendimento e na criatividade para mantermos o

mesmo padrão das agências que atendem o varejo nos grandes

centros urbanos”, ela explica.

A M2 tem uma das maiores estruturas do estado, com

dezenove profissionais, e se mantém há 20 anos no mercado

investindo em inovação tecnológica e capacitação profissional. O

esforço é reconhecido pelos clientes, muitos dos quais estão com

a agência há mais de uma década. “Nosso objetivo

para o futuro é continuar sendo top de linha. A

estratégia para isso é simples: criatividade e

criatividade”, completa Marli.

Num estado onde as agências não têm uma

representação constituída, o surgimento do Cenp ajudou a

profissionalizar a relação com os anunciantes e entre as próprias

agências, erguidas sobre um padrão

de qualidade sólido e ético. “Ainda é

cedo para ter um quadro mais claro

do impacto da certificação das

agências pelo Cenp, mas já se

podem ver mudanças significativas

da visão dos anunciantes que, como em todos os setores da vida,

tendem a preferir empresas que lhe dêem mais segurança”,

analisa a publicitária.

N
MM22  DDEESSTTAACCAA  AA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  NNOO  AAMMAAPPÁÁ
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“Concorrência não é
prática muito comum 

no mercado local”

"A nossa estratégia:
criatividade 

e criatividade"
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publicidade na Paraíba vem traçando uma trajetória

ascendente nos últimos cinco anos, mas ainda tem

muito o que crescer. O mercado local é concentrado em pou-

cos anunciantes, a maioria do segmento do varejo, e tem nos

governos estadual e municipal o representante mais forte. A

análise é de João Américo Cordeiro Moura, um dos sócios da

Real Comunicação, que atua no estado há vinte

anos. “Estamos ganhando mercado não só na

Paraíba, mas em todo o Nordeste, conquistan-

do clientes regionais e até alguns nacionais.

Isso é uma quebra de paradigma, porque antes

acontecia o contrário – os anunciantes daqui é

que buscavam agências em outros estados.”

O publicitário credita esses avanços à

melhora na qualificação de profissionais, impulsionada pelas

novas instituições de ensino de nível superior da região, e pela

conscientização dos próprios anunciantes da importância de

estratégias de  comunicação para alavancar as vendas. “O

mercado aqui tem um potencial de crescimento muito grande,

mesmo sendo uma das regiões mais pobres. O desafio é

manter o crescimento dentro de padrões de qualidade. Um

diferencial importante é a nossa cultura. O nordestino é um

povo muito acolhedor e criativo, que sempre encontra algo de

positivo nas adversidades”, avalia João Américo.

O turismo é apontado como a maior promessa em médio

prazo para o setor, devido aos investimentos governamentais e

aos índices crescentes de interesse na região. No entanto, a

publicidade ainda tem lacunas a ser preenchidas na Paraíba.

“Ainda existem muitas distorções no mercado. Muitas

agências que se submetem a trabalhos fora das condições do

mercado e muitos anuncian-

tes e veículos que não têm

consciência da importância

das Normas-Padrão e da certi-

ficação. Precisamos acabar

com isso, e a ferramenta mais

importante para diminuir esses equívocos é o Cenp”, diz.

ão podemos dizer que os mercados publicitários de

Rondônia e do Acre são novos. No entanto, a relação

profissional entre agências, anunciantes e veículos ainda neces-

sita de um maior amadurecimento”, analisa o publicitário

Francisco Melgarejo Jr., sócio e diretor de mercado da

Minhagência Propaganda e Marketing, de Porto Velho, Rondônia.

“Existe entre os envolvidos no mercado um distanciamento,

resultante da própria desorganização do setor e da falta de conhe-

cimento do papel de cada um”, ele acrescenta.

Ou seja: há anunciantes locais que estão

se conscientizando da importância de fazer

comunicação, mas que não possuem dentro

das suas estruturas um departamento ou um

profissional que execute as tarefas de planejamento e de contato

com as agências. E os grandes anunciantes, que dispõem dessa

estrutura, ainda recorrem às agências de fora do estado.

O publicitário explica ainda que o custo para se manter uma

agência profissional na região é muito parecido com qualquer

outro estado do país, mas que o

bolo publicitário é bem menor.

“Ainda vivemos com um merca-

do anunciante tímido, pouco disposto a investir em novas tecno-

logias e em estruturas de marketing.”

Também há um desrespeito muito grande tanto pelos veícu-

los como pelos anunciantes do reconhecimento e cumprimento

das Normas-Padrão. “A Minhagência é umas das defensoras do

Cenp e das Normas-Padrão em Rondônia e Acre. Junto com as

principais agências do mercado, iniciamos no ano passado o

nosso sindicato, que terá a missão de defender as Normas-

Padrão e ao mesmo tempo buscar a valorização do setor”, afirma

Francisco. “Não queremos ver o Cenp apenas como um certi-

ficado pendurado na parede das agências. Para o bem da nossa

profissão e do nosso mercado é fundamental o respeito às

Normas-Padrão. Só assim o nosso setor será valorizado.”

A Minhagência possui dois escritórios, um em Porto Velho e

outro em Rio Branco, com 24 colaboradores, e uma estrutura

completa tanto de agência como de produtora de vídeo.

A “N

MMIINNHHAAGGÊÊNNCCIIAA  DDEEFFEENNDDEE  OO  CCEENNPP  EE
AASS  NNOORRMMAASS--PPAADDRRÃÃOO  EEMM  RROONNDDÔÔNNIIAA  

RREEAALL  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  VVÊÊ  PPOOTTEENNCCIIAALL
PPAARRAA  OO  MMEERRCCAADDOO  DDAA  PPAARRAAÍÍBBAA

“O desafio é manter o
crescimento dentro de
padrões de qualidade”

"Para o bem da nossa
profissão e do mercado é
fundamental o respeito às

Normas-Padrão"
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mercado publicitário de Juiz de Fora tem uma

particularidade: historicamente, essa é uma

região que conheceu muito cedo a mídia TV, em um tempo

em que pouquíssimas agências locais estavam instaladas. 

“Isso, por um lado, foi bom, porque fez com que as em-

presas se acostumassem a pensar em mídia de forma bem

profissional. E, por outro, atrasou um pouco  a valorização das

demais mídias e até mesmo das agências,

pois muitos achavam que publicidade se

resumia num material de TV, que cumpria

uma programação feita por profissionais

da emissora”, explica Maria Lúcia Mendon-

ça, sócia-diretora da República Comunicação. “Um dos nossos

grandes desafios foi esse: provar que pensar publicidade vai

além disso e que contratar uma agência de propaganda não

significa pagar mais caro. E se pagar, é por um serviço

infinitamente melhor”, ela acrescenta.

O Cenp é visto pelo mercado local como

um grande balizador, que define as em-

presas que oferecem estrutura técnica e

profissional. “Acho que o grande ganho com

o Cenp é o trato profissional dado ao negócio da propaganda e

seu exemplo multiplicador. Nosso trade já provou ao longo dos

anos que se preocupa com sua auto-regulamentação e com a

organização do meio. Isso é o grande diferencial para mercados

locais e um ótimo estímulo”, comenta Maria Lúcia. Porém, ela

frisa que as agências certificadas ainda não recebem o devido

reconhecimento por parte dos anunciantes e veículos.

A República Comunicação é resultado da fusão de duas

agências, cada uma com quinze anos de experiência no

mercado local. Apesar de ter apenas dois anos com a nova

estrutura, já alcançou importantes marcas e, só no ano

passado, arrematou quinze troféus no terceiro Prêmio do CCJF,

o Clube de Criação de Juiz de Fora.

O

variedade é a marca do mercado publicitário do Rio

Grande do Sul. “Os anunciantes da nossa região são

formados essencialmente por indústrias que produzem

insumos que abastecem o mercado na-

cional e o internacional, atendendo

praticamente todos os segmentos”, conta

Augusto Bellini, diretor de criação da StudioDesign, de Caxias

do Sul.

Com anunciantes tão diversificados entre si, o mercado não

é concentrado, e existem agências com estruturas capazes de

atender os mais variados perfis de clientes. “O perfil do nosso

anunciante tem algumas particularidades que refletem a região.

Em geral, os donos do negócio estão envolvidos diretamente no

marketing e na comunicação. São empresas familiares, que não

cresceram em função da comunicação. Hoje este cenário vem

mudando, e cada vez mais as empresas estão encarando a

comunicação de forma profissional, sentindo a necessidade das

suas ferramentas para crescer com sucesso”, explica Augusto.

Os clientes que possuem negócios internacionais são um

dos principais desafios das agências, que têm que comunicar

uma idéia que precisa ser bem compreendida aqui e em qual-

quer local do mundo. 

O papel do Cenp é visto como funda-

mental para a harmonia da atividade

publicitária. “O Cenp trouxe maior clareza

sobre o papel das agências e peculiaridades do mercado. Serviu

para esclarecer os entendimentos entre agências e veículos de

comunicação. Mas ainda é necessário que o órgão faça um tra-

balho de entendimento junto aos

anunciantes, tanto sobre a entidade

quanto sobre o mercado e sua

forma de atuação”, opina Augusto.

A StudioDesign compreende

assessoria de imprensa, web design

e prestação de serviços de comunicação integrada. A carteira de

clientes tem nomes como Keko, líder em acessórios

automotivos na América Latina, Pavan, laboratório e estúdio

fotográfico, e Vinhos Canção.

A
SSTTUUDDIIOODDEESSIIGGNN  EE  AA  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMEERRCCAADDOO  GGAAÚÚCCHHOO

“Cada vez mais as 
empresas estão encarando 

a comunicação 
de forma profissional”

“O grande ganho 
com o Cenp é o trato

profissional e seu exemplo
multiplicador”

RREEPPÚÚBBLLIICCAA  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EE  AASS  PPAARRTTIICCUULLAARRIIDDAADDEESS  DDEE  JJUUIIZZ  DDEE  FFOORRAA
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AVALIE SERVIÇOS E IMAGEM DO CENP

Acesse

www.cenp.com
.br

e particip
e

de nossa
 pesquisa

Cenp está iniciando neste mês de abril a primeira

pesquisa de avaliação de seus serviços e imagem

e de aceitação e reconhecimento da auto-regulamentação

comercial pela publicidade brasileira.

O público leitor desta revista está sendo convidado a res-

ponder a um questionário de onze perguntas disponível no

site do Cenp (www.cenp.com.br). “É a forma que imaginamos

ser mais simples para as pessoas responderem à pesquisa”,

diz Ana Lúcia Magalhães, diretora-adjunta da entidade.

O questionário foi desenvolvido de maneira a facilitar as

respostas: é preciso, apenas, assinalar o grau de concordância

com as afirmações propostas como, por exemplo, “O Cenp es-

tá cumprindo o seu papel de dificultar a entrada de bureaux/

brokers no mercado brasileiro” ou “Anunciantes, no geral,

ainda não reconhecem o Cenp como autoridade legítima”.

“Queremos avaliar o grau de conhecimento pelo merca-

do publicitário em todo o Brasil dos mecanismos de auto-re-

gulamentação comercial”, diz Ana Lúcia. “Uma proposta tão

avançada e inovadora quanto a do Cenp e das Normas-

Padrão da Atividade Publicitária certamente demandam um

período de tempo mais longo para que sejam bem absorvidas

pelo mercado, em seus diferentes nichos e localizações. A

pesquisa nos ajudará a definir com mais precisão nossas

ações de divulgação e consolidação das Normas-Padrão, uso

do banco de pesquisa e outras iniciativas, até o final do ano”.

Para responder ao questionário, basta acessar o site do

Cenp e clicar sobre o banner “Pesquisa de Avaliação”. O

formulário será aberto na tela do computador, podendo ser

preenchido diretamente e enviado eletronicamente em

seguida. Não há necessidade de identificação de quem

respondeu ao questionário mas pede-se que seja discrimi-

nada a área de atuação (se agência, anunciante ou veículo de

comunicação), o cargo que ocupa, o tempo de experiência

na atividade e cidade e estado em que se localiza a empresa. 

Novas pesquisas, seguindo o mesmo formato, serão

desenvolvidas nos próximos meses, dando forma a um

importante painel de opiniões e aspirações do mercado

publicitário brasileiro, tirando proveito do fato de o Cenp ter

contato com todas, ou quase todas, agências de publicidade

do país, bem como com os principais anunciantes e veículos

de comunicação.

“O resultado da pesquisa é de suma importância para

que possamos aferir com maior precisão necessidades do

mercado, ao mesmo tempo em que podemos dar maior foco

às iniciativas de divulgação das Normas-Padrão da Atividade

Publicitária”, diz Petrônio Corrêa, presidente do Cenp.

O

Acontece no Cenp

BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS
DO  CONSELHO DE ÉTICA DO CENP
De 2002 a 21/03/06

277
172 Adequações

66 Novas vistorias por mudança de agência

3 Vistorias pendentes por exigência 

das Câmaras

0 Prazos vencidos

5 Advertências já arquivadas

9 A serem julgados

19 Pendentes ou a serem negociados

Procedimentos instaurados

3 Procedimentos com prazo para correções
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nício da noite do dia 18 de outubro de 2004.

Ainda não eram 18h30, mas eu já estava no

saguão do museu da School of Visual Arts, em Nova

York, para acompanhar a abertura da exposição “The

Masters Series — Strong Words”, em homenagem ao

meu amigo Ed McCabe.

Naquele saguão também estavam todos os gran-

des nomes vivos da publicidade norte-americana, de

George Lois a Bob Levenson, de Amil Gargano a Lee

Clow, de Pat Fallon a Jeff Goodby. E, no meio deles,

dois estrangeiros: eu e o inglês David Abott.

David me cumprimentou de maneira carinhosa e

efusiva, com sua cara de Robert Redford mais velho,

mais magro e mais bonito e sua elegância de sir, título

que ele ostenta há alguns anos.

Retribuí o cumprimento também de modo efusivo

e carinhoso, com minha cara de quem morreu e foi

para o céu e o meu inglês que encantava o Jay Chiat

anos atrás e encanta hoje o John Hegarty pelo mesmo

motivo: mistura palavras de origem latina sofisticadís-

simas com erros gramaticais quase primários.
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Crônica

OO  CCEENNPP  
NNÃÃOO  ÉÉ  PPRRAA  
IINNGGLLÊÊSS  VVEERR

Washington Olivetto

Às 18h30 em ponto, fita inaugural já cortada,

David e eu começamos a caminhar observando a

exposição. Os dois carregando o mais nobre dos

sentimentos que um criador de publicidade pode ter:

a inveja saudável.

Nossos fartos elogios a cada peça observada

sempre se misturavam com uma óbvia e comum sen-

sação que podia ser resumida por qualquer um de nós

numa só frase: “Como é que eu não tive essa idéia

antes?”.

Assim fomos caminhando, até que em determi-

nado momento, certamente tentando fugir do

repetitivo lugar-comum dos nossos comentários,

David observou que eu não tinha nenhum motivo para

invejar o trabalho de Ed – ou de qualquer outro

publicitário anglo-saxão –, já que no Brasil fazíamos

há muitos anos publicidade de excelente qualidade, ou

excellence in advertising, como os americanos e os

ingleses adoram dizer.

Repeti, então, para ele uma história que já era sua

velha conhecida, até por ser motivo de nossas con-

versas de muitos e muitos anos. A história que explica

que nós, brasileiros, iniciamos no negócio da publici-

dade beneficiados por uma forte influência da pu-

blicidade norte-americana, continuamos com a

influência dos ingleses, acrescentamos a isso tudo um

certo molejo brasileiro e, assim, chegamos a um

modelo próprio.

Só que dessa vez acrescentei um comentário ines-

perado. Disse que a melhor publicidade brasileira os

estrangeiros não conheciam, por ter cor absoluta-

mente local, totalmente intraduzível e que, portanto,

não era sequer inscrita nos festivais internacionais,

onde a língua predominante é o inglês e onde

estrangeiros como o David Abott e o Ed McCabe

aprenderam a admirar a nossa publicidade.

David ficou interessadíssimo no tema e comentou
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que eu precisava falar disso urgentemente, de preferência

em Londres, no congresso do D&AD (Design &

Advertsing), onde ele é chairman honorário.

Início da noite do dia 12 de abril de 2005.

Ainda não eram 18h30, mas eu já estava pronto para dar a

palestra “Publicidade realmente brasileira. Não é pra in-

glês ver. Nem entender”, no teatro do Old Billingsgate, em

Londres.

O título da palestra, criado propositalmente para o

evento, já me obrigava a iniciar explicando a expressão

“pra inglês ver”, filha do início da nossa colonização e que

só tem sentido no Brasil.

A platéia da palestra, predominantemente composta

por profissionais anglo-saxões, na sua maioria ingleses, se

mostrava bastante curiosa por conhecer a publicidade bra-

sileira de cor absolutamente local e, portanto, intraduzível.

E, assim, durante duas horas e meia, tive o prazer de

mostrar, para um auditório atento e interessado, campa-

nhas com idéias, expressões, humor, emoções, músicas,

fotos, sensualidade, desenhos e elementos culturais

absolutamente locais que conseguiram mais do que ser

grandes sucessos de vendas: conseguiram se transformar

em parte da cultura popular do nosso país.

Ao final, aquela platéia maravilhada (não comigo, mas

com a publicidade feita no Brasil) perguntava: como vocês

conseguem fazer uma publicidade de tamanha qualidade

e pertinência nos dias de hoje, quando no mundo inteiro

– e particularmente nos países de origem latina – o

respeito pela atividade publicitária dos pontos de vista

profissional, ético e negocial, é cada vez menor?

Nesse instante, me lembrei do Cenp, mas preferi não

entrar em detalhes.

Até porque me lembrei também da época em que

comecei nesse ofício, quando o respeito profissional, ético

e negocial implantados pela geração anterior à minha era

tão grande que a existência de um Cenp não era sequer

cogitada e muito menos necessária como é hoje.

“Iniciamos no negócio da
publicidade beneficiados 
por uma forte influência 
norte-americana, continuamos
com a influência dos ingleses,
acrescentamos um certo
molejo brasileiro e, assim,
chegamos a um modelo
próprio”
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Caros amigos do Cenp 

Muito interessantes as infor-

mações da matéria “A viagem

da mídia”, publicada na edição

n. 5 desta Revista, sobre o de-

sencanto dos europeus com o

modelo das empresas indepen-

dentes de mídia.

Bom ter a certeza de que todos

– ou pelo menos a maioria de

nós, publicitários – estávamos

certos em empreender a vigoro-

sa defesa do modelo brasileiro

de publicidade, do qual o Cenp é

o sinal mais visível. 

Mais uma vez comprovamos

que, descontados desvios pon-

tuais, somos um setor maduro e

responsável. 

Mauro Fernando, São Paulo 

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






