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N

esta edição, começamos a publicar artigos de natureza acadêmica.
Inaugura a série a professora gaúcha Mariângela Machado Toaldo,
Doutora em Comunicação pela PUCRS, professora da ESPM e com longa militância no Conselho de Ética do Conar.
Em seu artigo, Mariângela faz uma introdução aos encontros entre a publicidade e a Academia. Como se verá, não são encontros freqüentes. A professora
frisa que a publicidade sempre foi uma atividade antes prática do que teórica e seu
ensino mais técnico que reflexivo. Num momento em que o mercado exige mais e
mais eficiência, esta carência de teoria e reflexão pode ser um ponto negativo.
Não se interprete qualquer defesa por mim muito menos pelo Cenp da obrigatoriedade de obtenção do diploma universitário para exercício da profissão. Muito
melhor do que a obrigatoriedade é cultivar o valor do curso superior para o exercício da profissão. A este respeito, meses atrás, neste mesmo espaço, defendemos
um modelo de ensino de publicidade que valorize a teoria
“O modelo vitorioso da
mas que não subestime a orientação prática, com real e
ESPM mostra que é possível
efetiva aproximação entre a Academia e o mercado.
juntar teoria e prática em
Para dar a sua contribuição efetiva a esta questão, o
proveito dos estudantes e
Cenp está criando um grupo de trabalho centrado na fordo mercado”
mação profissional, contando com a experiência de quem
tem ligação com a Academia. O modelo vitorioso da ESPM inspira este grupo e
mostra que é possível juntar teoria e prática em proveito dos jovens estudantes e
do mercado. A colaboração da professora Mariângela é um passo nesta direção.
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mercado publicitário entra no segundo semestre sob a perspectiva real de
mais um ano de crescimento acelerado. Tanto o Projeto Inter-Meios
como o Ibope Monitor indicam desempenho notável nos primeiros meses de 2006,
a despeito de se partir de um patamar já elevado. Ao que tudo indica, com uma
benfazeja ajuda do clima pré-Copa do Mundo de Futebol, repetimos ou mesmo
superamos os investimentos em publicidade já bastante aquecidos de 2005.
O segundo semestre pode, claro, trazer surpresas desagradáveis. Aprendemos
que o mercado se move cada vez mais rápido e as expectativas exercem forte
influência sobre as decisões de investimento. Esperamos que as eleições que se
aproximam não turvem este ambiente tão favorável à publicidade, mesmo porque
ele deriva de uma verdade incontestável: o mercado consumidor brasileiro está
crescendo, principalmente em suas pontas menos favorecidas.
Portanto, se os investimentos publicitários refluírem no segundo semestre é
sinal de que o mercado consumidor encolheu – o que é ruim para a nossa
atividade mas muito pior para o país.

Petrônio Corrêa
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Em 1º lugar

PROPAGANDA ELEITORAL
TEM NOVAS REGRAS
O

presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou,
em 10 de maio, a Lei No 11.300, chamada minirreforma eleitoral, com várias novidades em relação à
propaganda política, regulamentada até então pela Lei
9.504, e que são do interesse de agências de propaganda com contas de órgãos públicos de qualquer nível.
Acompanhe algumas particularidades da nova Lei:

setas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
• A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário
compreendido entre 8h e 24h.
• É proibida a realização de showmício e de evento
assemelhado para promoção de candidatos, bem como
a apresentação, remunerada ou não, de artistas com
a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.
• É vetada a propaganda eleitoral mediante outdoors,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos,
coligações e candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor
de 5 mil a 15 mil UFIRs.
• Segundo o artigo 43, é permitida até a antevéspera
das eleições a divulgação paga, na imprensa escrita,
de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por
edição, para cada candidato, partido ou coligação, de
um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de
página de revista ou tablóide. A inobservância do
disposto no artigo 43 sujeita os responsáveis pelos
veículos de divulgação e os partidos, coligações ou
candidatos beneficiados à multa no valor de R$ 1 mil
a R$ 10 mil ou equivalente ao da divulgação da
propaganda paga, se este for maior.
• A partir do resultado da convenção, é vetado às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em convenção.
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• Segundo o artigo 26, que já é válido para as eleições
deste ano, são considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados, a realização de
comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura e a produção de jingles, vinhetas e slogans
para propaganda eleitoral.
• Segundo o artigo 37, igualmente válido para as
eleições deste ano, fica vetada a veiculação de propaganda de qualquer natureza – pixações, fixação de
placas, estandartes, faixas e assemelhados – nos
bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do
Poder Público e nos de uso comum, o que inclui
postes de iluminação pública e sinalização de tráfego,
viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos.
A veiculação de propaganda em desacordo com a
Lei sujeita o responsável à restauração do bem ou à
multa no valor de R$ 2 mil a R$ 8 mil.
• Segue vetada a propaganda de boca-de-urna.
• É vetada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitês e candidatos de cami-

Acontece
GRUPO DE TRABALHO ESTUDA BASES
DE AUDITAGEM DE CIRCULAÇÃO
Proposta da ANJ sugere que governo anuncie
apenas em veículos impressos com circulação
e tiragem certificadas por auditoria
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euniu-se pela primeira vez
em 17 de julho o Grupo de
Trabalho da Secom, Subsecretaria de
Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da República, criado para debater modelo de
auditagem de circulação de veículos
de mídia impressa.
Na reunião, da qual participaram
entidades representativas de jornais
e revistas, foi discutido o estabelecimento das bases de auditagem de
circulação para grandes veículos e de
tiragem para os demais, tendo como
ponto de partida os parâmetros adotados pelo IVC, Instituto Verificador
de Circulação.
O Grupo de Trabalho da Secom foi
formado a partir de sugestão da
Associação Nacional de Jornais, ANJ,
com apoio e coordenação do Cenp.
Intitulada Projeto de Auditoria de
Circulações, a proposta da ANJ
sugeriu que apenas veículos cujos
números de tiragem e circulação
sejam reconhecidos por um instituto
de auditoria estarão habilitados a
receber anúncios governamentais. “O
modelo que sugerimos à Secretaria de
Comunicação Social da Presidência
da República, no sentido de vincular a

publicidade governamental na mídia
impressa à circulação, é um passo
para tornar mais transparentes, modernas e confiáveis as relações de
comunicação publicitária”, afirma o
presidente da ANJ, Nelson Sirotsky.
“Nossa proposta, ao mesmo tempo

em que assegura eficiência na aplicação em publicidade de recursos públicos, estimula os veículos a adotarem
a prática da auditagem, que é um instrumento fundamental num mercado
de comunicação maduro e desenvolvido.”

“Nossa proposta assegura
eficiência na aplicação em
publicidade de recursos públicos”
Nelson Sirotsky, presidente da ANJ

A proposta agradou a Secom,
que, no final de junho, constituiu
Grupo de Trabalho, formado por
Expedito Carlos Barsotti, subsecretário de Publicidade, que será o seu
coordenador, Marcos Menezes de
Souza e José Ricardo de Antoni. O
Grupo deve concluir seus trabalhos
no final de setembro.
Na reunião do dia 17, foram
discutidas bases que assegurem que
universidades e empresas possam
participar da auditagem, a partir de
métodos largamente aceitos pelo
mercado, como os do IVC. O Cenp,
pela respeitabilidade conquistada e
por ser aceito pelos entes públicos
como órgão fiscalizador da qualidade técnica de agências de publicidade, pode ser definido como entidade
de controle dos institutos de pesquisa de circulação.
Além da ANJ e do Cenp, participam do Projeto de Auditoria de
Circulações a ABA, a Aner, a Abap e a

Associação dos Jornais do InteriorNacional, Adjori-Nacional. Também
declararam apoio a Associação Nacional de Editores de Publicações,
Anatec, a Associação Paulista de
Jornais, APJ, e a Associação dos
Diários do Interior, ADI.
Geraldo Leite, coordenador executivo do Núcleo de Mercado da
ANJ, explica que a intenção é combater as publicações que divulgam
um número de tiragem e circulação
maior do que o real, com o intuito de
atrair anunciantes. A comprovação
desses dados por uma entidade
reconhecida garantiria a idoneidade
dos investimentos do governo e
evitaria favorecimentos desleais
entre veículos de comunicação. “O
certo, o ideal, é que os investimentos
do governo sejam realizados de
forma transparente para evitar envolvimento político que favoreça alguns
veículos em detrimento de outros”,
disse Leite ao Meio&Mensagem.

TIRAGENS
CRESCEM DESDE
JANEIRO DE 2005
■ À exceção de janeiro deste
ano, quando se mantiveram estáveis, as tiragens dos jornais
auditadas pelo IVC vêm crescendo ininterruptamente, chegando
a uma variação de 5,4% verificadas em maio último, repetindo o índice já observado em
abril do ano passado, sempre
em relação ao mesmo mês do
ano anterior. No acumulado de
2005, a circulação média mensal
dos jornais auditados atingiu
quase 3,5 milhões de exemplares
por dia, ante 3,3 milhões observados em 2004. Nos cinco primeiros meses de 2006, a circulação média diária está próxima
dos 3,6 milhões de exemplares.

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média

Ano 2004
3.318.754
3.297.560
3.335.564
3.326.928
3.352.585
3.329.755
3.309.558
3.334.300
3.323.103
3.400.535
3.365.962
3.426.839
3.343.454

Ano 2005
3.495.397
3.462.773
3.480.393
3.506.752
3.476.792
3.485.066
3.480.833
3.450.618
3.461.966
3.491.514
3.506.443
3.455.930
3.479.540

Variação
5,3%
5,0%
4,3%
5,4%
3,7%
4,7%
5,2%
3,5%
4,2%
2,7%
4,2%
0,8%
4,1%

Ano 2006
3.491.865
3.539.328
3.593.865
3.665.436
3.664.494
––
––
––
––
––
––
––
3.590.998

Variação
-0,1%
2,2%
3,3%
4,5%
5,4%
––
––
––
––
––
––
––
3,2%
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Comparativo da Circulação dos Jornais – Médias por edição, segundo o IVC
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Acontece

CÓDIGO ÉTICO-PUBLICITÁRIO
TEM NOVAS REGRAS
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Conar anunciou a reforma, a
partir de 1o de setembro, de
dois importantes capítulos do Código
Brasileiro de Auto-regulamentação
Publicitária, que tratam da publicidade
de produtos destinados a crianças e
adolescentes e de anúncios de alimentos e refrigerantes.
As novas normas derivam de
longos debates promovidos pelo Conselho Superior do Conar desde 2004,
com participação da ABA, Abia, Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação, e da Abir, Associação
Brasileira das Indústrias de Refrigerantes, entre outras.
Entre as novidades, que podem ser
conhecidas em mais detalhes no site do
Conar (www.conar.org.br), destacamos:
• O Anexo H do Código Brasileiro
de Auto-regulamentação Publicitária,
além de alimentos, passa a abranger
também refrigerantes, sucos e outras
bebidas não-alcoólicas.
• A publicidade destes produtos
não deve encorajar consumo excessivo; menosprezar a importância da
alimentação saudável; apresentar os
produtos como substitutos das refeições; empregar apelos de consumo
ligados a status, êxito social e sexual

etc.; desmerecer o papel dos pais e
educadores como orientadores de
hábitos alimentares saudáveis e gerar
confusão quanto à sua qualidade, valor
calórico, se natural ou artificial.
• Os anúncios de alimentos e
bebidas não-alcoólicas devem usar
terminologia que corresponda ao
licenciamento oficial do produto
(como “diet”, “light”, “não contém
açúcar” etc.) e valorizar a prática de atividades físicas.
• Na publicidade que se utiliza de
personagens do universo infantil ou de
apresentadores de programas dirigi-

dos a este público-alvo, o Código recomenda que as veiculações ocorram
apenas nos intervalos comerciais, de
modo a evitar a confusão entre
conteúdo editorial e espaço publicitário e também que não haja estímulos
imperativos, especialmente se apresentados por pais e professores.
Em relação à publicidade de produtos para público infantil e adolescente, as novidades, entre outras, são:
• A publicidade deve ser um fator
coadjuvante aos esforços de pais, educadores, autoridades e da comunidade
na formação de crianças e adolescentes.
• Não devem mais ser usados
apelos imperativos de consumo dirigido diretamente a crianças e adolescentes, como “Peça pra mamãe
comprar...”.
• Não devem ser mais usadas crianças e adolescentes como modelos
para vocalizar apelo direto, recomendação ou sugestão de uso ou consumo
por outros menores, como “Faça como
eu, use...”.
O planejamento de mídia deve
refletir as restrições técnica e eticamente recomendáveis, buscando-se o máximo de adequação à mídia escolhida.
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Teoria & Prática
Mariângela Machado Toaldo

PESQUISA ACADÊMICA EM
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Falar sobre pesquisa acadêmica na área de publicidade e propaganda não é tarefa fácil. Talvez de todas
as áreas envolvidas na Comunicação Social essa seja
a mais difícil de ser abordada na perspectiva acadêmica. A publicidade sempre foi uma atividade
muito mais prática que teórica, e seu ensino, muito
mais técnico que reflexivo. Prova disso é o fato de o
publicitário não precisar ter diploma para atuar
profissionalmente. Freqüenta a Academia quem quer,
mesmo que essa pessoa seja em geral mais valorizada que aquele que não passou pela formação universitária. Evidência desse fato também é a ênfase
dada, por faculdades ou mesmo pela preferência de
alunos, às disciplinas técnicas nos cursos de

CENP EM REVISTA

Publicidade e Propaganda.
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Mariângela Machado Toaldo
Doutora em Comunicação
pela PUCRS, professora e
coordenadora do Núcleo de
Pesquisas e Publicações
ESPM (NuPP/RS) e
conselheira do Conar

C

om a complexificação dos mercados e dos
processos de consumo – concorrência, perda do
poder aquisitivo das pessoas, aumento da capacidade crítica
e informativa do receptor – começou-se a pensar mais na
arte de fazer publicidade e propaganda: de que forma fazer
anúncios mais atraentes? O que persuade o receptor “pósmoderno”? Como abordar, a partir de um mesmo apelo, o
homem e a mulher contemporâneos? Como falar com a
criança que já adota comportamentos de pré-adolescente ou
mesmo de adolescente e tem cada vez mais poder
persuasivo diante de seus pais na decisão de compra? Que
conseqüências essa mensagem gerará na vida do receptor?
Que problemas tal mensagem ocasionará à concorrência? O
que os consumidores gostariam de receber por meio de
determinado serviço que a concorrência ainda não ofereça?
Inicialmente, na área de publicidade e propaganda, questões
como essas passaram a ser investigadas a partir de estudos
mais empíricos; pesquisas de mercado, depois, foram
inseridas num contexto mais acadêmico – teórico e reflexivo.
O QUE JÁ SE SABE E O QUE AINDA NÃO SE SABE
Independentemente de se tratar de pesquisas realizadas
no próprio mercado ou na Academia, pesquisar subentende
sempre procurar, ir em busca de algo. Aí, antes de tudo, é
preciso esclarecer que não se faz pesquisa para escrever o
que já se sabe, mas o que ainda não se sabe. O objeto investigado não precisa ser algo totalmente novo, inédito, de que
nunca se tenha ouvido falar a respeito, mas uma questão de
que ainda não se tenha descoberto todos os aspectos a
investigar; algo que mereça maiores esclarecimentos, uma

• Relação com a prática – objetos de pesquisas podem ser
estudados apenas teoricamente ou teórica e empiricamente.

Mariângela M. Toaldo
O que importa é que estejam relacionados com o que
acontece nos seus contextos reais para que o que for dito,
observado, questionado... sobre eles tenha conexão com a
realidade e possa contribuir com ela.
• Investigação orientada por método – o método orienta as
estratégias de abordagem (teóricas e/ou empíricas) ao
objeto de estudo para que se use fontes de investigação
adequadas a fim de adquirir informações necessárias a ele.
Técnicas isoladas não funcionam – não é possível ir direto
para uma entrevista, por exemplo, sem planejar de maneira
estratégica seu desenvolvimento para que possa cumprir
efetivamente sua função na pesquisa.
REALIDADE CARENTE
A realidade brasileira, no entanto, é muito carente em
termos de tradição de pesquisa e de descobertas
fundamentadas na área da publicidade e propaganda. Estáse tentando desenvolver mais essa área com a criação de
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observação mais profunda ou ao longo de um tempo maior;
ou, ainda, uma questão já bastante debatida, porém
problematizada por outro viés teórico, em outra situação
prática...
No caso da pesquisa acadêmica, para poder afirmar que
“agora” se sabe o que “antes” não se conhecia, não basta
uma investigação feita de qualquer modo. É preciso um
trabalho de:
• Fundamentação teórica – um problema de pesquisa
sempre provém de uma ou mais área(s) de conhecimento(s)
(filosofia, engenharia, medicina, física, sociologia etc.) sobre
a(s) qual(ais) já se investigou, pesquisou e produziu
conhecimento. Hoje, quem desenvolve um estudo na área
de marketing, por exemplo, não parte do ponto zero, pois
conta com vários dados existentes envolvendo o assunto.
Mesmo que tais dados não tratem exatamente do objeto de
pesquisa específico de um pesquisador, a investigação desse
objeto parte de saberes básicos da área, além de ser
necessário conhecer o que já se sabe sobre o assunto para
progredir no seu desenvolvimento.
• Reflexão – o conhecimento sobre a área da investigação,
especialmente em relação aos aspectos que circundam o
objeto do estudo, embora já produzido, não representa
verdades absolutas. É necessário um constante acompanhamento a seu respeito para verificar sua validade em
comparação com outras descobertas realizadas ao longo do
tempo, em confronto com as idéias do pesquisador e/ou
fatos observados no cotidiano. Para tanto, a reflexão é uma
atividade fundamental ao pesquisador para pensar, questionar, ponderar o que é dito sobre o assunto sobre qual se
debruça.

“Na publicidade,
freqüenta a
Academia
quem quer, mesmo
que essa pessoa
seja geralmente
mais valorizada
que aquele que
não passou
pela formação
universitária”
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“Ainda há carência de pesquisa na área, mas o mercado...”
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novos cursos de pós-graduação a partir de uns sete ou
oito anos para cá em Comunicação Social. Hoje, nos
próprios cursos de graduação já se tem abordagens
teóricas sobre alguns assuntos que envolvem a publicidade
e a propaganda. Com isso, mais o mercado de trabalho
supercompetitivo, tem havido um estímulo ao profissional,
especialmente o jovem graduado, no sentido de investir na
carreira acadêmica, seja buscando especialização profissional ou visando tornar-se professor e pesquisador.
O problema é que, muitas vezes, os próprios cursos de
pós-graduação são carentes de professores especializados
especificamente em publicidade e propaganda e, em
conseqüência disso, tais cursos também têm carências de
pesquisas na área. Assim, há necessidade de orientadores
para alunos que querem seguir carreira acadêmica, o que,
muitas vezes, causa a migração do aluno que poderia
desenvolver seu estudo em publicidade e propaganda
para outras áreas (Sociologia da Comunicação,
Jornalismo, Relações Públicas, Ciências Políticas e
Marketing).
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Só para exemplificar essa situação, pode-se observar
rapidamente os temas de estudos selecionados para o
Grupo de Trabalho (GT) sobre publicidade, propaganda e
marketing da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação. A Intercom é uma
referência a esse respeito, pois promove um dos
principais congressos anuais na área da Comunicação no
Brasil. Mais um indicativo da fragilidade da produção
acadêmica em publicidade e propaganda é a Compôs,
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação
em Comunicação, outro evento importante de Comunicação no país, que não tem GT específico no âmbito
da Publicidade.

Entre os temas dos trabalhos apresentados no Grupo
sobre Publicidade, Propaganda e Marketing da
Intercom nos anos de 2003-2005, temos a seguinte
relação:
Marketing
• participação da publicidade na economia – 1
• consumo – 11
• marca – 10
• ferramentas (comunicação integrada) – 26
• pesquisa de mercado – 1
Marketing Político / Propaganda Política – 32
Estudo de Caso
• linguagem / discurso – 19
• regionalidade – 6
• discussão de questão social (pós-modernidade,
infância, violência, erotismo...) – 4
Linguagem (estudo do discurso publicitário –
repetição, sentido etc.) – 17
Publicidade na Mídia
• convencional – 5
• internet – 5
• externa – 4
Processo de Criação em Publicidade – 1
Atividade Publicitária numa Perspectiva Crítica – 10
Ensino da Publicidade e da Propaganda – 11
Novas Tecnologias – 2

“...supercompetitivo estimula a investir na carreira acadêmica”

Cabe ressaltar ainda que, em alguns trabalhos, as análises referem-se a assuntos periféricos e não ao central – a
discussão de algum aspecto específico da publicidade e/ou
da propaganda. Basta ver os artigos apresentados no GT de
publicidade, propaganda e marketing desses últimos anos
(www.intercom.org.br) para identificar estudos sobre
questões mais genéricas: comportamento de consumo,
técnicas etnográficas, infância, regionalização, conteúdo
televisivo como do programa Big Brother Brasil e de outras
mídias, como da revista Veja, entre outros, que poderiam
estar em outro GT, pois não propõem contribuições à área
da publicidade e propaganda especificamente.
PERSPECTIVAS
Já se nota, porém, alguns esforços em desenvolver mais
a pesquisa nessa área:
• nos próprios cursos de pós-graduação;
• no Núcleo de Publicidade, Propaganda e Marketing da
Intercom – hoje é o segundo maior em termos de
apresentação de papers (em 2004 recebeu 80 papers para
serem escolhidos 30, e em 2005 recebeu 61 para 44
selecionados);
• em programas de pesquisa e projetos de iniciação
científica das próprias universidades;
• em criações de centros de estudos nas universidades
e/ou pela iniciativa privada.

• estudos teóricos, fundamentados com métodos;
• estudos que contribuam com a área, no viés mercadológico e acadêmico.

CENP EM REVISTA

O que é preciso? O que se espera?
• estudos que tragam assuntos trabalhados em pesquisas
para a área da publicidade e da propaganda;
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Internet

OS DESAFIOS DA
MAIS JOVEM DAS MÍDIAS
Nesta entrevista ao Cenp em Revista, Marcelo Sant’Iago,
presidente da IAB, Interactive Advertising Bureau Brasil, fala
dos desafios, problemas e conquistas da mídia on-line.

CENP EM REVISTA

Marcelo Sant’Iago
presidente da IAB Brasil
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Cenp em Revista: Começando do começo, qual é o tamanho e a definição
da internet, hoje, no Brasil, como meio
de comunicação?
Marcelo Sant'Iago: A internet comercial no Brasil começou em 1995, a
partir das universidades, expandindose depois para o universo comercial.
Como meio de comunicação publicitária, as pessoas ainda dizem
que se investe pouco na internet.
Realmente. Se você considerar que
ela, hoje, atinge entre 20 e 30 milhões de pessoas, é um meio que
ainda tem pouca participação no
bolo publicitário. Segundo o Projeto
Inter-Meios de 2005, a internet teve
um faturamento de R$ 266 milhões,
o que lhe dá uma participação de
1,7% no bolo publicitário. Em 2004
havia sido de R$ 223 milhões. Houve
aí, portanto, um crescimento de quase 20%. Nos primeiros três meses
de 2006, comparativamente ao mesmo período do ano passado, tive-

mos um crescimento de 34%, chegando a quase 2% do bolo. É um crescimento bastante interessante.
Mas se você considerar que estamos falando de uma mídia que já
tem mais público do que os jornais,
por exemplo, os investimentos poderiam ou deveriam ser muito maiores.
Cenp em Revista: E como se pode ampliar esta participação?
Marcelo Sant'Iago: Precisamos enfrentar alguns desafios que vão além do
meio em si. Estamos falando desde
inclusão digital – que depende fundamentalmente de uma política
governamental – até de uma definição melhor das tabelas de preços
dos veículos de internet, que precisam ser mais bem explicadas, principalmente quando se fala com o
universo de 4 mil agências brasileiras de publicidade, onde ainda há
muito espaço para a internet crescer.
Da mesma forma, precisamos

despertar mais setores anunciantes
para a mídia on-line. É verdade que
setores como o bancário, o automotivo, o de turismo, sem falar nos grandes varejistas, já descobriram há muito tempo o potencial da internet como
mídia, mas ainda existem muitos outros, como o de bens de consumo, em
que há um país inteiro a ser ocupado.
Nesse sentido, os sinais são bastante animadores. Empresas líderes
de bens de consumo, como a Unilever,
Nestlé, Procter&Gamble, Johnson&
Johnson e outras têm envidado esforços muito grandes, desde 1996, para a
criação de produtos e ações na
internet, principalmente sites específicos, muito bem-feitos e inteligentes.
Mas elas ainda anunciam pouco na
própria internet, estando longe de ser
substanciais investidores em mídia in-

“Empresas de
bens de consumo
têm envidado
esforços para
criar produtos
e ações na
internet.
Mas elas ainda
anunciam pouco
na própria
internet”

Internet, perfil dos usuários por renda...

D
4%

terativa. Ainda é grande o número de
empresas que criam sites próprios e
não os divulgam na própria internet, o
que seria uma medida efetiva e bastante econômica para multiplicar o número de visitas.
Cenp em Revista: Qual a relação dos
consumidores brasileiros com a internet?
Marcelo Sant'Iago: É excelente. O relatório do Nielsen/NetRatings de maio,
por exemplo, aponta que o Brasil manteve crescimento do tempo de navegação individual domiciliar pelo quarto
mês consecutivo, chegando a quase
vinte horas e meia por mês. É mais do
que os índices observados na França,
Japão e Estados Unidos. Apenas Hong
Kong já superou esta marca, com 22
horas de navegação, e isso no auge da
epidemia da síndrome respiratória.

...e por idade
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Fonte: XLVII Estudos Marplan / EGM – consolidado 2005 – Simples período
9 Mercados – População 10 e mais anos
Universo: 8.482.000 internautas

20/29 anos
32%

Fonte: XLVII Estudos Marplan / EGM – consolidado 2005 – Simples período
9 Mercados – População 10 e mais anos
Universo: 8.482.000 internautas
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B1
27%
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Pense no equivalente a este tempo de navegação em termos de sessões de cinema, leitura de jornal e
revista e mesmo de programas de
TV. As pessoas passam cada vez
mais tempo on-line no Brasil.
O número de usuários ativos em
maio foi de 13,2 milhões e, segundo
o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o número de domínios.br chegou
a quase 930 mil em maio, um aumento de 20% nos últimos doze meses.
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Cenp em Revista: O perfil do usuário
da internet é mais qualificado?
Marcelo Sant'Iago: Sim. Se você trabalha com produtos e serviços para
as classes AB e não está na internet,
certamente está perdendo dinheiro.
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Cenp em Revista: A ponto de deixar de
anunciar em outras mídias?
Marcelo Sant'Iago: De forma alguma
e em momento algum estou dizendo
para parar de anunciar em TV e outras mídias. Mas há uma parcela dos
clientes potenciais que você só vai
atingir convenientemente pela internet. Este é o ponto. Uma das expressões da moda, hoje, além de
convergência, é cross media. Você trabalhar todos os meios de uma forma
unificada e inteligente, buscando
mais eficiência. Nós temos a convicção de que há um potencial
enorme para a mídia on-line crescer.
Muitas marcas já estão fazendo
investimentos pensados, relevantes,

“Se você trabalha com produtos
e serviços para as classes AB
e não está na internet,
certamente está perdendo dinheiro”

Internet, penetração por renda...
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verso todo e que já foi bem entendido pela população, independentemente da sua classe de renda.
O que falta é a gente ajudar o
mercado a entender mais e enxergar
melhor a internet como meio viável
para ações de comunicação, marketing e relacionamento. Este é o objetivo da IAB Brasil, sempre lembrando
que se trata de um processo evolutivo. Basta ver o que aconteceu com
a TV por assinatura. Se você for
olhar o perfil do usuário de TV por
assinatura, é praticamente o mesmo
do dos usuários de internet, só que a

Penetração da internet
por mercado
Grande São Paulo

30%

Grande Rio de Janeiro

24%

Grande Recife

19%

Grande Porto Alegre

26%

Grande Salvador

26%

Grande Belo Horizonte

29%

Grande Curitiba

31%

Fortaleza

23%

Brasília/DF

37%

TV por assinatura tem uma participação no bolo publicitário de quase 3%.
Ela se beneficia do formato, que é
preexistente, ou seja, o mesmo comercial que eu uso no horário nobre
da TV aberta pode ser usado no
intervalo de Friends ou Lost na TV por
assinatura. Mas o perfil dos dois
meios é praticamente idêntico e com
uma desvantagem para a TV por
assinatura: seu público não cresce
ou cresce muito lentamente, enquanto a internet está num crescimento bastante sustentável.
Cenp em Revista: A internet, como meio
de comunicação, já muito cedo não se
tornou demasiado concentrada em termos de atração de verba publicitária?
Marcelo Sant'Iago: Ela se tornou
muito concentrada, não há dúvida
quanto a isso, pois a quase totalidade da verba publicitária é investida
em alguns poucos portais e pouquíssimos sites independentes. Entre as
dezenas de países em que o Ibope
atua, o investimento publicitário em
internet no Brasil é dos mais concentrados. Isso não é um defeito das
medições. É assim mesmo.
Cenp em Revista: Que diferenciais a
mídia on-line pode oferecer?
Marcelo Sant'Iago: Um dos caminhos é pensar na forma mais eficiente e econômica de atingir os consumidores ao longo do dia. Cada meio
tem os seus horários de pico – as

emissoras de rádio e jornais nas
primeiras horas da manhã, TV aberta
à noite e assim por diante. A internet
tem seu pico das 10 até às 22 horas,
uma audiência grande, forte, com
diferentes perfis. Sem dúvida nenhuma é o meio que é mais consumido
durante o horário de trabalho, a ponto de algumas empresas até bloquearem o acesso dos seus funcionários à maioria dos sites. Mas
como essa é uma atitude relativamente rara, é uma oportunidade
única para se impactar o consumidor
em seu horário de trabalho.
Cenp em Revista: Mas o consumo de
internet ainda não é mensurado fora
do domicílio.
Marcelo Sant'Iago: É verdade, e este
é um ponto com que a IAB Brasil e
os veículos têm se batido: é preciso
medir o consumo de internet no ambiente de trabalho. O Ibope concorda e já apresentou projeto para que
isso fosse feito, esbarrando em
problemas tecnológicos, de segurança e de custos de implementação.
Em termos de pesquisa, outra demanda muito forte é identificar quem
são os grandes anunciantes on-line.
Com uma pesquisa deste tipo disponível, as agências de publicidade
poderiam enxergar melhor quem
anuncia e quanto anuncia na internet.
Este número, hoje, não está claro. Nós
sabemos apenas por feeling quem são
os grandes anunciantes na internet.
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estudados, estratégicos na internet e
estão colhendo grandes resultados.
Mesmo porque, saindo da publicidade, não dá para imaginar a vida
sem internet, trabalhar sem e-mail.
Sinceramente, não sei como a gente
fazia. Veja o caso do imposto de
renda: 90% das declarações já são
enviadas via internet. O mesmo vale
para o internet banking. Há um uni-
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Cenp em Revista: E a situação dos
formatos comerciais na internet? Eles
já estão padronizados?
Marcelo Sant'Iago: A padronização
de formatos é outro desafio. O comercial de trinta segundos serve
para a Globo, para o SBT, para a TV
na Argentina, da mesma forma que
o cartaz de 32 folhas é sinônimo de
outdoor. Mas os formatos para a internet ainda não são tão bem definidos assim, e este é um desafio
para a IAB Brasil.
Em termos de padronização, no
final de 2003, começo de 2004,
reunimos os veículos e, baseados
na experiência da IAB nos Estados
Unidos, trouxemos para o Brasil os
modelos de padronização de
formatos.
Lá, eles trabalham com quatro formatos; aqui, chegamos a cinco, com
adaptações ao mercado local, que
são aceitos pelos principais veículos
da internet. Isso já tem quase três
anos e está chegando a hora de fazer
uma revisão, para saber se os
formatos são estes mesmos.
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Cenp em Revista: Quais outras ações
da IAB Brasil você destaca?
Marcelo Sant'Iago: Junto aos portais, que são as principais audiências da internet, a entidade trabalhou numa reformulação da maneira
de medir os investimentos on-line no
Projeto Inter-Meios. Há três anos,
isso foi revisto, e hoje há métricas

com as quais o mercado concorda.
Em 1999, você ia a um evento e
diante da pergunta “quanto se investe em internet”, ouvia meia dúzia
de respostas diferentes. Hoje existe
um número com o qual o mercado
trabalha e que virou padrão.
Lançamos, também em 2003,
um código de ética para campanhas de e-mail marketing, visando
auto-regulamentar a questão do
spam, tentando separar o joio do
trigo. O e-mail é uma ferramenta
superpoderosa de comunicação e
que não cresce mais pelo seu uso
indiscriminado.
É importante para a entidade
atuar nacionalmente. Por isso criamos uma nova categoria de associado, o sócio regional. Outra iniciativa, esta em conjunto com a

ABA, Grupo de Mídia e Ibope, é a
proposta de inclusão na lista de
pesquisas recomendadas pelo
Cenp, aquelas relativas ao meio
internet.
Cenp em Revista: Há alguma
iniciativa direta da IAB Brasil para
anunciantes?
Marcelo Sant'Iago: Nós procuramos atuar muito próximos dos
anunciantes, principalmente para
que saibam distinguir as empresas
fornecedoras de serviço de internet
profissionais das informais, que se
tornaram muito comuns dadas as
facilidades tecnológicas. A nossa
idéia é que o Cenp possa fazer um
trabalho específico de certificação
das agências profissionais, qualificando-as para concorrências.

Internet – número de usuários totais em março de 2006

21.227.222
Fonte: Ibope NetRatings – Base: domiciliar, mercado nacional
Total de usuários em todos os ambientes – Dezembro 2005: 33,05 milhões

Internet – número de usuários ativos em março de 2006

14.106.651
Fonte: Ibope NetRatings – Base: domiciliar, mercado nacional
Total de usuários em todos os ambientes – Dezembro 2005: 33,05 milhões
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Ainda estamos discutindo esta proposta dentro da IAB Brasil para
depois leva-lá ao Cenp. A última
coisa que a gente quer, e isso no
passado foi um pecado da mídia
interativa, é essa coisa de criar um
mercado próprio, porque somos
diferentes. Nada disso. O mercado
é esse que está aí, que evolui, está
mudando, onde vamos nos inserir.
Há dinheiro novo, mas é muito
penoso obtê-lo. Nós temos de disputar um pedaço da verba publicitária que já existe. Por isso é fundamental para a IAB Brasil estar próxima do Cenp, da ABA, do Grupo de
Mídia, IVC e demais entidades
representativas da indústria.
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Cenp em Revista: Os links patrocinados podem ser considerados uma
forma de publicidade?
Marcelo Sant'Iago: Na minha opinião, sim, e acho isso da maior importância.
Se se decidir que o link patrocinado não é publicidade e não deve
entrar no Projeto Inter-Meios, o mercado não vai crescer. Eu acredito
pessoalmente – e esta não é uma
opinião oficial da IAB Brasil – que os
links patrocinados vão dar o grande
empurrão para quebrar a barreira dos
2% do Inter-Meios e crescer. No equivalente ao Inter-Meios dos Estados
Unidos, que é feito pela IAB e pela
Price-Waterhouse para medir os
investimentos em mídia on-line, che-

“É fundamental
para a IAB Brasil
estar próxima
do Cenp, da ABA,
do Grupo de
Mídia, IVC e
demais entidades
representativas
da indústria”
gou-se, em 2005, a US$ 12,5 bilhões
em investimentos, e mais de 40%
deste total se originou em sites de
busca. Vai ser um grande erro se o
mercado concluir que isso não é
publicidade e deve ser tratado à parte.
Cenp em Revista: Qual o papel dos
links patrocinados na mídia on-line?
Marcelo Sant'Iago: Links patrocinados são uma forma de inclusão publicitária e têm sido a grande locomotiva da mídia on-line, já atraindo
hoje, inclusive, muitos anunciantes
de grande porte. Eu diria que 90%
dos anunciantes de links patrocinados do Google e do Yahoo são pequenas e médias empresas – e essa
é uma ótima notícia para a internet.
Aquela empresa que não sabia que
podia fazer publicidade em internet
pode, agora, falar com o mundo inteiro pela internet. Talvez aquele dinheiro novo que a gente falou, que
não existe ou que é muito difícil de
ser obtido, venha para a internet via
links patrocinados.

Cenp em Revista: O sucesso do link
patrocinado não significaria um enfraquecimento do papel da agência?
Marcelo Sant'Iago: De forma alguma. São usos distintos de ferramentas diferentes e complementares. Você não consegue substituir a
emoção que se passa numa campanha de formatos tradicionais da
internet – banners etc. O link patrocinado é muito voltado para a performance, e o anunciante sempre
vai precisar de construção de marca, o que não se consegue passar
em três linhas de texto.
Cenp em Revista: Como e por que a
AMI, Associação de Mídia Interativa,
virou IAB, Interactive Advertising
Bureau Brasil?
Marcelo Sant'Iago: A entidade foi
fundada em 1998, sendo presidida
até 2002 pelo Toninho Rosa, por
dois mandatos. Quando eu assumi,
ainda eram bem presentes os ecos
da crise que atingiu todas as empresas da nova economia, e isso se
refletiu na entidade. Mudamos tudo, até a sede. E nesse período
começamos a ter uma interlocução
maior com a IAB dos Estados Unidos, até que decidimos fazer um
acordo com eles, tornando-nos o
capítulo brasileiro da entidade, da
mesma forma que em muitos
países do mundo.
O acordo foi assinado em fevereiro último.

Criação

A HORA DA RENOVAÇÃO
O Brasil não foi bem em Frankfurt, nem em Cannes, cidades nas
quais participou de dois grandes torneios mundiais. Em ambos os casos,
desembarcou como favorito, mas voltou assolado por críticas, lamentos e
constrangimentos. Estamos mesmo fora de forma?
Mara Vegso
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m meio à série de dúvidas que
se estabeleceram após nossa
baixa performance, tanto no futebol como na publicidade, a única certeza é a de
que precisamos rever urgentemente
nossas estratégias de jogo.
A 53a edição do Cannes Lions, realizada entre os dias 18 e 24 de junho, registrou um total de 24.862 peças concorrentes, provenientes de 81 países. O Brasil entrou em campo com 2.537 trabalhos, ficando na vice-liderança em número de inscrições, atrás apenas dos Estados Unidos.
Ainda assim, obteve seu pior desempenho do último quadriênio, tendo sido
inicialmente contemplado com 29 Leões,
sendo cinco de ouro, oito de prata e
dezesseis de bronze. Com este resultado,
decaiu de sua histórica e confortável terceira colocação no disputado ranking de
nações mais premiadas (sempre liderado
pelos imbatíveis Estados Unidos e GrãBretanha) para a quarta colocação, dessa
vez perdendo – de goleada – para GrãBretanha, Estados Unidos e Alemanha.

Paulo Stephan,
diretor de mídia da Talent

em uma séria reavaliação de conceitos,
de preferência a quatro mãos, já que os
clientes estão, cada vez mais, prestigiando o festival e também percebem
essas diferenças.
Jader Rosseto, vice-presidente de
criação da Fischer América e nosso representante na área de “Films”– na qual
conquistamos três Leões de bronze (outorgados à AlmapBBDO, Fischer América e Lew Lara, que acabou por devolver
o seu) –, chama a atenção para a necessidade de baixarmos um pouco a bola e
pararmos de pensar que somos incríveis
o tempo todo. “Está na hora de colocar
a mão na consciência e reavaliar nossa
postura”, alerta, acrescentando que,
tendo em vista nossas barreiras culturais e econômicas, nossas agências operam verdadeiros milagres.
O criativo explica que o comercial
assinado pelo Guaraná Antarctica, por

exemplo, estrelado por Maradona, fez
um sucesso enorme no Brasil, mas não
obteve êxito junto aos jurados de outros
países, que simplesmente não acharam
graça na piada. Isto porque se trata de
uma mensagem regionalizada, incompreensível para outros povos.
E por falar em Maradona, vale destacar que a Argentina, a despeito de suas
dificuldades econômicas, conseguiu
bater um bolão, voltando para casa com
10 Leões nesta área. Na visão criteriosa
de Rosseto, as dificuldades econômicas
daquele mercado chegaram a ser tamanhas, que muitos profissionais de criação migraram para a Europa e voltaram,
agora, com a cabeça arejada e cheia de
idéias inovadoras. Outros países, como
Tailândia, Cingapura, Austrália e Japão,
também surpreenderam o júri com conceitos frescos e divertidos. “Um dia o
Brasil também foi assim, mas, hoje, caiu
na mesmice”, avalia, lamentando a linguagem varejista que impera atualmente em nossas mensagens comerciais,
em detrimento de idéias efetivamente
criativas.
MODELOS ULTRAPASSADOS
Já em “Radio” o Brasil mostrou-se
mais sintonizado, faturando dois Leões
de prata e quatro de bronze. Segundo
Mário D’Andrea, diretor-geral e de criação da JWT de Curitiba (agência brasileira de melhor desempenho nesta área,
seguida pela Fischer América e MPM
Propaganda), que representou o país
neste júri, os materiais inscritos este
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Sim, é verdade que a nação germânica possui um mercado de comunicação
muito maior que o nosso. Mas isto não
nos impede – muito pelo contrário – de
repensar nosso modelo de negócio. Se
nossas verbas são bastante parcas em
relação aos países de Primeiro Mundo,
se nossos prazos estão cada vez mais
restritos, se nossos anunciantes estão
exigindo resultados imediatos, mais do
que nunca precisamos nos unir e buscar
alternativas capazes de driblar estes
obstáculos, mesmo que para isto seja
preciso suar muito a camisa. Ou pretendemos nos manter apáticos e desarticulados como a Seleção?
Esta é a opinião dos craques brasileiros que integraram o júri das principais categorias do Festival, incluindo a
de “Media”, que premia as melhores utilizações de cada meio. Paulo Stephan,
diretor de mídia da Talent e um dos jurados desta área, que nos rendeu um
único Leão de prata (mérito da JWT),
acredita que poderíamos ter cometido
menos faltas. A mais grave, no seu parecer, é ainda não termos assimilado o espírito do festival, que nasceu na criação.
“Faltaram boas idéias de mídia”, acusou, reconhecendo, no entanto, que a
cada ano vem sendo mais complicado
para o país, visto que a concorrência e
os desafios estão maiores. Soma-se a
isso o fato de vivermos um momento de
mercado bem diferente do europeu.
Para superar estas adversidades,
que nos afrontam com o mesmo vigor
de Zidane, Stephan sugere a imersão

“Faltaram boas idéias
de mídia, mas é
preciso reconhecer
que, a cada ano,
vem sendo mais
complicado;
a concorrência
e os desafios
estão maiores”
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“Está na hora de
colocar a mão na
consciência e reavaliar
nossa postura”
Jader Rosseto, vice-presidente
de criação da Fischer América

“Talvez nossos
modelos estejam
ultrapassados. Ou,
para sermos mais
honestos, a média
da publicidade
brasileira vem mesmo
caindo de qualidade”
Mário D’Andrea, diretor-geral
de criação da JWT de Curitiba
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“O reconhecimento
do Brasil no Cyber
deve-se a idéias
fortes, simples e
puras, característica
que levou o país a ser
o grande vencedor
da categoria no
‘Young Creatives’”
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Ricardo Figueira, diretor
de criação da AgênciaClick

ano priorizaram idéias universais e raciocínios bem fundamentados.
Entretanto, D’Andréa não esconde
sua decepção na avaliação geral do país,
especialmente nas áreas mais concorridas, como “Press” e “Films”. “Talvez
nossos modelos estejam ultrapassados.
Ou, para sermos mais honestos, a
média da publicidade brasileira vem
mesmo caindo de qualidade, por vários
fatores, que envolvem desde a redução
de verbas à exigência de resultados imediatos e passam pela falta de ousadia,
desencadeada pelo medo, tanto das
agências como dos anunciantes, de correr riscos”, pontua.
A crítica vem acompanhada por propostas de solução. Para o publicitário, o
primeiro passo é ver o que outros países
em desenvolvimento, como Argentina,
Chile e até mesmo alguns da Ásia, vêm
fazendo. Por lá, o medo de errar parece
ser menor. Nota-se uma procura pelo
conceito que fundamenta toda a comunicação, e não apenas pela idéia engraçada, mas curtinha, que não deixa alicerces

para a construção de marcas.
“Fica cada vez mais claro que ter
uma boa idéia não é o fim, é apenas o
começo do trabalho. Há que se procurar
novas saídas e formas para se contar
uma história, criar uma boa estrutura
em sua base e elaborar melhor os detalhes”, sugere.
Na área de “Cyber”, onde recebemos
quatro Leões de ouro, dois de prata e
três de bronze (caçados pela DM9DDB,
Euro RSCG 4D, AgênciaClick, F/Nazca
S&S, Publicis e Lov), nossa participação
foi considerada muito boa por Ricardo
Figueira – diretor de criação da AgênciaClick e jurado brasileiro nesta categoria –, especialmente se considerarmos o
alto nível de qualidade das peças concorrentes nesta edição do festival, onde
foi preciso selecionar o crème de la
crème.
Em entrevista concedida ao Portal
da Propaganda, Figueira destacou o potencial do marketing viral, enalteceu
toda forma de comunicação capaz de
oferecer interação e entretenimento ao
público e reafirmou que a indústria interativa está, cada vez mais, revolucionando a atividade publicitária.
Para ele, o reconhecimento do Brasil
nesta área deve-se a suas idéias fortes,
simples e puras, característica que levou
o país a ser, inclusive, o grande vencedor da categoria no “Young Creatives”,
onde o trio representado por jovens talentos da Africa, DM9DDB e JWT atendeu com impacto e simplicidade ao briefing, que pedia a concepção de um ban-

POUCOS CHUTES A GOL
Mas, em “Press”, área na qual o
Brasil sempre deu um verdadeiro espetáculo, este ano arriscou poucos chutes
a gol. Ganhou um Leão de ouro e cinco
de bronze (concedidos a Publicis, Loducca, DPZ, JWT e Giovanni FCB, que
também devolveu o seu). De acordo
com Ruy Lindenberg, vice-presidente de
criação da Leo Burnett e membro do júri
que avaliou a categoria, contamos com
poucos trabalhos de brilho. Por outro
lado, nos últimos tempos surgiram alguns países que no passado não tinham
uma propaganda tão competitiva, mas
hoje estão mostrando um bom desempenho. Como detalha, trouxemos apenas um Leão de ouro, o mesmo que o
Chile, Tailândia, Alemanha, Nova Zelândia e a Irlanda, nações que não têm tradição em festivais. Outros países se
deram bem melhor, como Cingapura,
Índia e África do Sul, que conquistou o
Grand Prix.
“Temos muito que fazer daqui para

Ruy Lindenberg, vice-presidente
de criação da Leo Burnett

frente se quisermos continuar sendo um
país de ponta nesta área”, observa,
Lindenberg reconhecendo, no entanto,
que dificilmente alcançaremos esse patamar se algumas condutas não forem
corrigidas. “Agências e clientes estão
trabalhando em ritmo alucinante, contando com pouco tempo para pensar,
produzir e refazer. É tudo para ontem.
Além disso, estamos buscando idéias
mais na propaganda do que na vida,
que, graças a Deus, é muito mais sábia
do que a atividade publicitária. E, finalmente, falta encontrar aquela equação

perfeita, que vem de um trabalho com
força local e apelo internacional”, analisa.
Lindenberg ressalta que, para isso, é
fundamental os anunciantes entenderem, de uma vez por todas, que qualidade custa mais dinheiro e mais tempo,
mas, acima de tudo, ajuda mais a
marca. E que esta qualidade não serve
apenas para ganhar prêmios, mas para
conceber mensagens fortes, persuasivas
e memoráveis. Porém este parece ser
um esforço que anda na direção oposta
do ritmo do mundo atual, onde tudo
está mais barato, mas também mais superficial e descartável.
Na área de “Outdoor” – julgada pela
primeira vez na história do Festival de
Cannes por uma comissão independente
da de “Press” –, o Brasil também mostrou pouca ginga. Foi o país com o segundo maior número de inscrições
nesta categoria e voltou para casa com
apenas dois Leões de prata e dois de
bronze (entregues à JWT, Leo Burnett,
AlmapBBDO e Duda Propaganda).
Keka Morelle, diretora de arte da
F/Nazca S&S, que representou o país no
respectivo júri, percebe o problema
como oportunidade. Como relata, o resultado reflete muito bem o nosso dia-adia. “Se tivéssemos capturado vinte
Leões, todos voltariam com a sensação
de missão cumprida, de alívio. Uma
sensação falsa, que nos faria continuar
desenvolvendo nosso trabalho duro e
sem graça. Mas, como não foi isso o
que aconteceu, voltamos com a real sen-
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ner capaz de auxiliar a Cruz Vermelha a
arrecadar doações para estreitar a comunicação entre combatentes e seus familiares durante períodos de guerra.
Bastante pertinente, a proposta apresentada mostra um garoto africano ao
lado de uma frase que incita ajuda à entidade. Incompleta, ela só pode ser lida
após a rolagem de um scroll vermelho
horizontal e outro vertical, que, ao se encontrarem, formam o símbolo da instituição.

“Agências e clientes
estão trabalhando
em ritmo alucinante,
contando com
pouco tempo para
pensar, produzir
e refazer. É tudo
para ontem”
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“Sentar à mesa para
trabalhar, agora,
tem o gosto amargo
de ter que enfrentar
o cliente, de fazer
de tudo para estender
o prazo, de se obrigar
a produzir melhor”
Keka Morelle, diretora de arte
da F/Nazca S&S

sação do que somos. Sentar à mesa
para trabalhar, agora, tem o gosto
amargo de ter que enfrentar o cliente,
de fazer de tudo para estender o prazo,
de se obrigar a produzir melhor. Temos
a tarefa difícil de trazer a alegria dos
festivais para o cotidiano. Se todos estiverem felizes com o trabalho que deverão fazer na segunda-feira, na próxima semana, no mês que vem, tenho
certeza de que a história poderá ser
bem diferente nas edições futuras do
festival”, projeta Keka Morelle.
Percepção similar é compartilhada
por Roberto Callage, vice-presidente e
diretor de criação da DCS, que também
acompanhou o evento in loco. Segundo
o profissional, não há dúvida de que
nossa performance foi fraca, principalmente em relação às expectativas brasileiras, mas, por outro lado, espelhou

nossa realidade. “A necessidade excessiva de controlar a comunicação por
meio de pesquisas deixa às agências
pouco espaço para idéias originais.
Isso sem falar que a boa propaganda
demanda, ainda, excelência em criação
e produção, elementos diretamente relacionados a orçamentos elevados”,
pondera. De qualquer forma, Callage
defende o princípio de que temos a
missão de buscar eficácia nos mercados em que atuamos e para os targets
a quem se destinam nossas mensagens.
“Antes de sermos criativos para os jurados de festivais, temos que ser criativos para o público brasileiro”, contrapõe.
E assim, se cada um fizer sua parte, dentro de sua posição, talvez logo
possamos voltar a correr para o abraço.
O mercado permanece na torcida.

GOLS CONTRA
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“A necessidade
excessiva de controlar
a comunicação
por meio de pesquisas
deixa às agências
pouco espaço para
idéias originais”
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Roberto Callage, vice-presidente
e diretor de criação da DCS

Não bastasse o fraco desempenho do país nesta última edição do Cannes
Lions, ainda deixamos no ar a sensação de que o Brasil jogou contra si
mesmo.
Na verdade, por questões éticas, duas agências abriram mão dos mais almejados prêmios da publicidade mundial.
A Giovanni FCB decidiu devolver o Leão de bronze conquistado em
“Press” com a série de anúncios criados, por quatro de seus ex-profissionais,
para a Ipas. A agência alegou que a ONG não integra sua carteira de clientes
e solicitou o cancelamento da inscrição.
A Lew Lara, por sua vez, também devolveu seu Leão de bronze, caçado na
área de “Films” com um comercial assinado pela Schincariol. A peça já havia
concorrido no ano anterior e foi reinscrita por engano em 2006, desrespeitando o regulamento do festival.

A TRAJETÓRIA
DA CRIAÇÃO
PUBLICITÁRIA
BRASILEIRA
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esgatar a trajetória da criação
na propaganda brasileira nos
remete à década de 50, quando o país
acordou para a industrialização, e São
Paulo, com pouco mais de 1 milhão de
habitantes, começava a fervilhar.
Como centro da indústria, a capital
paulista recebia muitos imigrantes qualificados e mais cultos do que os camponeses que aqui aportaram no início do
século. Estamos falando de intelectuais,
artistas, artesãos, diretores de teatro e
cinema, pessoas como Franco Zampari,
que criou o TBC – Teatro Brasileiro de
Comédia; Pietro Maria Bardi e sua esposa, Lina Bo Bardi, co-fundadores do
Masp – Museu de Arte de São Paulo,
entre tantos outros. Mas a propaganda
ainda demoraria para abstrair esses as-

pectos, até porque o mercado estava apenas começando a se abrir para o
consumo. Afinal, numa sociedade com
um passado rural tão recente, os produtos industrializados precisavam ser sistematicamente divulgados por uma lin-

Acredite quem
quiser, mas os
anúncios didáticos
veiculados pelo
creme dental
Kolynos ensinaram
muita gente a
escovar os dentes

guagem publicitária meramente
elucidativa. Acredite quem quiser, mas
os anúncios didáticos veiculados pelo
creme dental Kolynos ensinaram muita
gente a escovar os dentes.
LINGUAGEM POÉTICA
Se naquela época as mensagens comerciais chamavam unicamente a atenção aos atributos funcionais de lançamentos, como panelas de pressão, liquidificadores, aspiradores de pó e aparelhos de TV – sem dúvida, a novidade
mais cobiçada –, no final da década evoluíram para uma linguagem mais poética, marcada por textos muitas vezes rimados, que pareciam compensar a precariedade dos recursos de produção
com uma lista interminável de elogios

melhores salários.
Mais sorte teve Alex Periscinoto, que
em vez de emprestar seu talento às
agências de propaganda, foi logo trabalhar em um grande cliente, o Mappin,
como ilustrador. Em reconhecimento
pelo seu trabalho, a loja de departamentos o presenteou com uma viagem a
Nova York. Encantado com as mensagens comerciais assinadas pela rede
Ohrbach´s, Alex fez questão de conhecer pessoalmente a agência responsável
pela criação das peças.

Foi assim que Alex
Periscinoto chegou à
DDB e, por meio dela,
à conclusão de que
seria mais eficiente
atrair a atenção dos
consumidores com
uma idéia forte,
e bem-humorada

Foi assim que ele chegou à DDB –
Doyle Dane Bernbach e, por meio dela, à
conclusão de que seria mais eficiente
atrair a atenção dos consumidores com
uma idéia forte, expressa por uma linguagem leve, bem-humorada e até
mesmo irônica, do que massacrando-os
com intermináveis informações e questionáveis elogios sobre o produto.
Afinal, eram justamente as boas idéias
da agência que a destacavam no cenário
mundial. Entre elas está a que norteou o
memorável anúncio de lançamento do
Fusca nos Estados Unidos, no qual o pequeno veículo ganhava grandeza ímpar
ao ser explorado acima do título, compacto como o novo automóvel: “Think
Small”.
Mais do que inovar na linguagem
publicitária, a DDB revolucionou a
forma de conduzir o negócio, valorizando a criação, que para espanto de todos
reunia redatores e layout men não só na
mesma sala, como na mesma mesa,
onde foram realizadas as primeiras sessões de brainstorm.
Coincidentemente, assim que retornou ao Brasil, em 1960, Alex foi chama-
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ao produto, sem nenhum compromisso
com a veracidade das informações.
Tanto na TV, que começava a se popularizar, como na mídia impressa, os textos
eram inevitavelmente longos e ingênuos, publicados numa tipologia rudimentar ou narrados, ao vivo, pelas chamadas garotas-propaganda, que sempre
encerravam suas mensagens colando a
embalagem do produto em seus rostos
joviais e sorridentes.
A concepção desses trabalhos ficava
a cargo dos redatores, profissionais
então advindos das mais diversas áreas,
como jornalismo, direito e, até, engenharia. Uma vez prontos, texto e título
eram encaminhados, pelo tráfego, aos
chamados layout men, que se encarregavam das ilustrações e, não raramente,
trabalhavam numa sala à parte dos redatores, quando não em outro andar.
Mas, apesar da distância física e
contraposição de suas funções, redatores e layout men tinham algo em comum: ambos eram mal-remunerados e,
normalmente, aspiravam por assumir o
cargo de contato (precursor do profissional de atendimento), visando obter
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do pela Alcântara Machado para auxiliála, como free lancer, a desenvolver a
campanha de lançamento do Fusca no
país. A partir daí, todos, com exceção do
Mappin, ganharam muito com isso. A
agência faturou a conta; Alex recebeu
uma participação societária na operação, que passou a se chamar Almap –
Alcântara Machado Periscinoto; e a publicidade brasileira ganhou sua primeira
dupla de criação (integrada por Plínio
Teles e Sílvio Consentino), bem como
um novo modelo operacional, que estendeu o poder, até então restrito ao
atendimento, à área de criação.
Contudo, como toda novidade, esta
também enfrentou algumas resistências, já que as duas turmas custaram a
se entrosar. Uma de engravatados, com
posturas previsíveis como seus planejamentos; outra de cabeludos, com comportamentos estranhos como suas
idéias, razão pela qual nunca eram apresentados aos clientes. Paulatinamente,
as relações foram se ajustando, e o delicado modus operandi foi sendo seguido
pelas demais agências atuantes no país,
incluindo multinacionais como Lintas, J.
Walter Thompson e McCann-Erickson.
Como era de se esperar por seu pioneirismo na implantação do sistema, a
Almap largou com vantagens no mercado nacional, consolidando-se como a
grande expressão criativa em boa parte
dos anos dourados. Mas, visto que toda
criação incita o novo, em 1968 os padrões gerenciais foram rompidos com a
implantação da DPZ, liderada por um

A tarefa de
entreter
os consumidores
acabou se
transformando
em festa entre
os profissionais
de criação

trio de criativos: dois layout men (função
que a esta altura ganhava o status de diretor de arte) e um redator que, surpreendentemente, também atendia aos
clientes.
“HIPPIES”
Na época, este feito era percebido
como um milagre, já que, verdade seja
dita, a maioria dos anunciantes não
fazia muita questão de esconder seu
preconceito com relação àqueles “hippies” da criação. Mas o requinte visual
europeu dos catalães Petit e Zaragoza,
aliado aos textos concisos e pertinentes
de Duailibi, logo seduziram até os clientes mais conservadores, que, aos poucos, foram confiando suas contas à
nova agência, historicamente reconhecida por seus trabalhos inteligentes, tratamentos gráficos impecáveis e, acima de
tudo, por uma coesão absoluta entre
esses atributos.
Uma das primeiras empresas a delegar sua comunicação à DPZ foi a Walita,
que aproveitou o sucesso da novela
Irmãos Coragem – cuja estréia na Rede

Globo se deu em meados de 1970 – para
associar o design de sua linha de eletrodomésticos ao biótipo do ator Cláudio
Marzo. “Ambos são lindos”, promovia a
campanha, amarrada pelo slogan:
“Produtos honestos”.
Cabe à DPZ, ainda, o mérito de ter
instituído a linguagem publicitária brasileira. Afinal, enquanto suas concorrentes suavam para adaptar os caminhos
criativos da DDB, as outras três letrinhas transpiravam autenticidade, agregando às mensagens comerciais toda a
ginga, alegria e malícia inerentes ao
nosso povo. Com essa fórmula, cativou
o público, que logo passou a se interessar pela atividade, percebendo-a não
apenas como fonte de informação, mas
de entretenimento.
E a tarefa de entreter os consumidores acabou se transformando em festa
entre os profissionais de criação. Ao
longo dos anos 1970 – quando o Brasil
caçou seus primeiros Leões no Festival
de Cannes –, o dinheiro circulava em
abundância e não havia preço para as
boas idéias. Como as verbas destinadas

APELOS LÚDICOS
Assim, os anos 1980 foram bastante
difíceis. O trabalho criativo, basicamente focado em apelos lúdicos, precisou
ser vinculado a resultados concretos.
Com os pés no chão, os profissionais de
criação buscaram apoio nos colegas do
atendimento/planejamento, delineando
o que viria a se propagar como “criatividade estratégica”.
Segundo registros, a Talent foi a primeira agência a se adequar ao novo cenário. Com uma estrutura enxuta e afinada, investiu em pesquisas, apostou
no planejamento e centrou foco nos negócios de seus clientes, sem, contudo,
privar seus trabalhos do humor, leveza e
brilho criativo. Como colocou Júlio
Ribeiro no livro Fazer acontecer, não se
deve confundir seriedade com cara feia.

E o modelo da Talent acabou seguido
por todo o setor.
Em meados de 1986, Washington
Olivetto, então diretor de criação da
DPZ, surpreendeu o mercado ao anunciar a criação da W/GGK que, três anos
depois, se tornaria W/Brasil, cujo caráter revolucionário se fez notar antes
mesmo de sua atuação efetiva.
Adotando um layout totalmente inovador, Olivetto implodiu as paredes, derrubando, com elas, qualquer barreira
capaz de comprometer a integração
entre os departamentos de atendimento, planejamento, criação e mídia. A amplidão do ambiente foi simultaneamente
ocupada, com igual pioneirismo, por sofisticados aparatos tecnológicos, para
desespero generalizado dos profissionais de criação, que se viram obrigados
a substituir suas canetas e pincéis pelo
teclado dos – ainda misteriosos – computadores.
Mais do que adotar a bandeira na-

Mais do
que adotar
a bandeira nacional
em sua identidade
visual, a W/Brasil
hasteou a bandeira
da propaganda
popular

cional em sua identidade visual, a agência hasteou a bandeira da propaganda
popular. Este posicionamento pop
gerou incontáveis matérias, não apenas
nos veículos especializados como na
grande mídia, e atingiu o cume ao levar
multidões a cantarem o hit de Jorge Ben
Jor, “Alô, Alô, W/Brasil”.
RECONHECIMENTO MUNDIAL
A despeito das dificuldades econômicas – ou justamente por conta disso –, a criatividade da propaganda brasileira alcançou reconhecimento mundial
nos mesmos anos 1980. Sem verbas para produções mais elaboradas, a saída foi
fazer com que as boas idéias prevalecessem, o que nos levou a ocupar o terceiro
lugar no ranking dos países mais premiados no Festival de Cannes, atrás apenas
de Grã-Bretanha e Estados Unidos.
Na esteira do sucesso, muitos profissionais de criação abriram suas próprias agências. Em 1988, Nizan Guanaes
desligou-se da W/GGK e lançou a DM9.
A década de 90 foi ainda mais movimentada. Assim que conquistou o primeiro Grand Prix de Press & Poster brasileiro em Cannes – concedido em 1993
à série de anúncios para o Guaraná
Antarctica Diet –, Marcello Serpa (autor
das peças), Alexandre Gama e José Luís
Madeira deixaram a DM9 para se associar à AlmapBBDO. Um ano mais tarde,
foi a vez de Fábio Fernandes sair da
Young & Rubicam para implantar a
F/Nazca Saatchi & Saatchi. Em 1995,
Celso Loducca firmou sua associação
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à área eram, de fato, generosas, sendo
que alguns comerciais chegavam a custar meio milhão de dólares, os criativos
acostumaram-se a um ritmo perdulário, sem se preocupar com o budget dos
clientes e, muito menos, com o conceito de brand equity.
Porém, no final da década, as verbas
que jorravam à vontade secaram, subitamente, com o agravamento da crise do
petróleo. Muitas agências fecharam, e
as sobreviventes reviram seus papéis e
estruturas, normalmente inchadas. Já
não seria possível obter sucesso à sombra de copas ostensivas. As árvores também deveriam dar frutos para os clientes, ávidos por um retorno efetivo.
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com Frank Lowe, feito que resultou na
implantação da Lowe Loducca. Em seguida, Alexandre Gama desligou-se da
AlmapBBDO para assumir a presidência da Young & Rubicam.
Nessa época, o prestígio internacional do Brasil no Festival de Cannes foi
tamanho, que passou a incomodar os
invencíveis ingleses e norte-americanos. O mal-estar agravou-se quando a
DM9DDB recebeu o título de “Agency
of the Year” em 1998 e 1999, feito repetido em 2000 pela AlmapBBDO e, em
2001, pela F/Nazca Saatchi & Saatchi.
Coincidentemente, a partir desse momento, a organização do festival alterou
as regras de pontuação para a eleição
da Agência do Ano. Segundo a percepção dos brasileiros e de alguns representantes mais atentos de outras nações, a mudança não teve outro intuito
senão dificultar o avanço do país na
competição.
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NOVAS FÓRMULAS
E assim foi. Não por conta das métricas de aferição instituídas pelo evento, mas porque o novo milênio trouxe
com ele novas necessidades. Em um
momento macroeconômico delicado, a
conquista de prêmios cede lugar à conquista de consumidores e de market
share. Aliás, é sempre bom lembrar que
essa é a verdadeira função da criatividade publicitária.
Com menos luzes sobre si e bem
menos verbas para trabalhar, a criação
brasileira anda, de fato, um tanto apa-

Assim que as
agências de
propaganda
posicionarem-se
como agências
de idéias,
passarão a
equacionar tanto
seus problemas
como os dos clientes
gada. Ao contrário do que ocorria no
passado, já não há dinheiro que permita o exercício do experimentalismo.
Nos dias de hoje, sugerir ao anunciante que parte de seu budget seja destinado a experimentos de novas fórmulas e caminhos criativos seria um luxo
beirando a loucura. E sem poder correr
riscos, a propaganda vai se mantendo
na mesmice.
Além disso, não só no Brasil como
no mundo, a criação mostra-se pasteurizada, uma vez que todos os profissionais da área consultam os mesmos
anuários e bancos de imagens, recorrem a padrões iguais de referência, utilizam softwares e computadores idênticos. De fato, seria muito gratificante se
nossos criativos pudessem resgatar
em seus trabalhos a alma brasileira,
que se perdeu em meio ao recrudescimento da globalização. Contudo, a linguagem universal projeta-se como reflexo de nosso tempo, como apontam
as peças concorrentes no próprio
Festival de Cannes, durante o qual os
únicos países que ainda deixam transparecer suas raízes nas mensagens pu-

blicitárias são os asiáticos e, ainda
assim, por se depararem com uma barreira cultural muito intensa.
Felizmente, a criatividade, em sua
essência, não tem fronteiras. Por isso,
como prevêem os expoentes da atividade, assim que as agências de propaganda posicionarem-se como agências
de idéias, passarão a equacionar tanto
seus problemas como os de seus clientes. Para tanto, muitas começam a ampliar seu escopo de atuação, rendendose ao modelo full service para abraçar os
mais diversos serviços e disciplinas de
comunicação. Dessa forma, poderão
atender à fragmentação dos vários canais utilizados pelos anunciantes no
contato com os consumidores e recuperar sua rentabilidade diante da redução das margens oriundas da propaganda de massa.
Ao que tudo indica, as agências do
futuro serão capazes de pensar em absolutamente tudo sobre o negócio e a
marca do cliente, e seus profissionais
deixarão de ser departamentalizados
para trabalharem juntos por um benefício comum. (MV)

O RECADO DOS ANUNCIANTES
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última edição do ENA –
Encontro Nacional dos
Anunciantes – promovido pela ABA –
girou em torno do tema “Criatividade, ética e resultados”.
A entidade acredita que a criatividade seja um dos mais importantes
ativos competitivos das organizações, com extraordinário potencial
para vencer dificuldades, aproveitar
oportunidades e encontrar diferenciação em um ambiente cada dia mais
competitivo e comoditizado.
Na abertura do evento, Orlando
Lopes, diretor de canais de comunicação da Unilever e então presidente
da ABA, lembrou que a criatividade
só faz sentido para os anunciantes ao
gerar resultados palpáveis, seja em
ganhos de imagem e reputação, em
volume e qualidade de vendas ou,
ainda, em produtividade nas diversas
áreas operacionais das empresas. De
acordo com o executivo, o tripé que
deu origem ao tema do evento é indissociável, visto que criatividade,
ética e resultados não podem ser
considerados de forma isolada. Lopes
também ressaltou que o processo
criativo deve ser estimulado a ser
abrangente e permanente.
Afinal, como colocou Sérgio Amado, presidente do Grupo Ogilvy, convidado a expor seu ponto de vista

sobre os rumos do processo criativo,
mais do que nunca é importante
compreender que a publicidade participa ativamente do desenvolvimento
econômico, mantendo-se firme como instrumento de multiplicação de
riquezas.
O fato é que nem todas as agências e anunciantes atentam para os
princípios básicos que governam a atividade publicitária, como ponderou
Pedro Silva, diretor de relações externas da Procter & Gamble e vice-presidente da ABA, ao esclarecer que se a
criatividade nos remete ao novo e a
ética a condutas corretas, não há
como criar mensagens comerciais
ignorando os limites impostos pela
sociedade, com suas leis e regulamentos; pelos indivíduos, com seus princípios e crenças pessoais; pelas empre-

É preciso seguir
à risca os preceitos
que regem a ética
publicitária,
claramente
especificados
pelo Conar
Ricardo Bastos, diretor da J&J e
presidente da ABA

sas, que estabelecem seus próprios
códigos e cartas de valores; nem tampouco pelas indústrias e setores, devidamente representados por associações de classe.
Isso explica por que lidar com a
crescente instituição de tribos, cada
uma das quais com seus valores, conceitos éticos e graus de tolerância próprios, esteja sendo considerado o
maior desafio da sociedade ocidental.
Na visão de Silva, este cenário impacta diretamente a publicidade, que
deve aproximar a linguagem de suas
mensagens à de um target específico
sem, contudo, incomodar outros grupos sociais.
Para Ricardo Bastos, diretor de assuntos legais e governamentais da
Johnson & Johnson, e recém-empossado presidente da ABA, o primeiro
passo para vencer este desafio é seguir à risca os preceitos que regem a
ética da atividade, claramente especificados pelo Conar.
O segundo passo é atentar para o
emprego de temas discriminatórios,
bem como para as situações de extrema sensualidade ou malícia e para as
comparações desiguais. Assim, antes
de veicular uma mensagem, é prudente inteirar-se das leis e códigos de
ética, pois o que é considerado sensato aqui pode ser uma agressão ali.

Regionais
PÁGINA COMUNICAÇÃO E OS NOVOS CAMINHOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A

publicidade em São José dos Campos
(SP) é concentrada no varejo, com
anunciantes de pequeno e médio porte, uma vez que as grandes indústrias do Vale do Paraíba ou têm um departamento de
marketing próprio ou trabalham com agências da capital paulista. Ao mesmo tempo em que as agências locais disputam
entre si os anunciantes, os cursos superiores da região formam cerca de duzentos novos profissionais por ano, que, em
sua maioria, não encontram espaço no mercado de trabalho.
“É um problema cíclico e que aumenta a cada ano. O
mercado tem proporcionado sobrevivência até agora, mas eu
temo pelo seu desenvolvimento”, analisa Oswaldo Rodrigues
Filho, diretor da Página Comunicação.
“As agências não podem
“A meu ver, a profissionalização é a
querer se certificar só por salvação para, a partir dela, conseguirconveniência. Tem que
mos um melhor reconhecimento e um
haver um compromisso”
novo caminho para a publicidade de São

José dos Campos. Este é o momento de discutir
profissionalização, principalmente no que diz
respeito à relação comercial”, ele completa.
A profissionalização é vista como ponto principal para
mudar essa realidade, acabando com o canibalismo entre as
agências e alterando a visão dos anunciantes da atividade publicitária. A seu favor, o mercado tem a localização estratégica,
no eixo Rio–São Paulo, e a perspectiva trazida pelo desenvolvimento do turismo de negócios que vem sendo promovido
pelos governos locais.
“Está na hora de o mercado amadurecer e entender que a
união em torno do Cenp e de associações é mais do que um
corporativismo. Essa discussão lúcida das questões do mercado e da regulamentação comercial é o que vai nos garantir
para o futuro. As agências não podem querer se certificar só
por conveniência, para poder participar de concorrências públicas. Tem que haver um compromisso”, defende Oswaldo.

MERCADO DE SOROCABA VÊ RESULTADOS DE UNIÃO ENTRE AGÊNCIAS
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AS, Associação das Agências de Propaganda de
Sorocaba e região, é parte importante do mercado publicitário sorocabano. Nos seus dez anos de
existência, a Associação trabalhou para melhorar
e elevar o nível da relação entre veículos, fornecedores e agências. “Antes do surgimento da Associação, tínhamos um mercado muito mais selvagem, em que agências disputavam entre si dando tiros no
próprio pé. Hoje, as agências descobriram que juntas podem fazer muito mais, sem atrapalhar a concorrência. Elas
perceberam que o mercado está aí para todos, e trabalhar
juntas não significa matar a individualidade de cada uma”,
atesta Ricardo Miguel, Presidente da AS e diretor da LM1
Comunicações.
O mercado publicitário local é formado basicamente
por comerciantes e indústrias, sendo que, com o trabalho
da AS, grande parte do parque industrial já reconheceu a
capacidade técnica das agências locais, transferindo as

contas que normalmente ficavam na capital paulista para
agências da cidade. O principal desafio é justamente conseguir balancear e se adaptar às mudanças trazidas pelo crescimento e desenvolvimento da publicidade local mantendo a qualidade alcançada nas
relações no mercado.
Ricardo Miguel destaca a importância que o
Cenp teve para a publicidade local e para a Associação.
“Com o Cenp, as agências ganharam respeito, reconhecimento e, além de conquis“Tínhamos um mercado
tarem direitos, ganharam
muito mais selvagem,
também obrigação de ser
em que agências
empresas regulares, com
disputavam entre si
um corpo mínimo de fun- dando tiros no próprio pé”
cionários para atender cada
região. E ganharam alma e reconhecimento por parte do
mercado”, ele conta. “O Cenp foi um coroamento dos
esforços que nós iniciamos aqui com a AS há dez anos.”

C

om 23 veículos de comunicação, a região de
Cascavel, no Paraná, tem sua publicidade sustentada basicamente pelo setor varejista e de serviços,
seguido de perto pela agroindústria, cujos períodos
das colheitas impulsionam o comércio regional. No
catálogo de agências do Clube dos Publicitários de
Cascavel constam cerca de
quarenta agências, porém,
dessas, apenas quatro têm
estrutura completa para fornecer campanhas a seus clientes sem terceirizar
serviços.
“Os anunciantes são de pequeno porte, basicamente comércio e serviço, que utilizam os serviços de
agências locais. Porém, infelizmente, alguns veículos
de comunicação ainda abrem espaço para as ‘pseudoagências’ ou ‘eu-gências’ e mantêm vínculos quase
empregatícios com elas”, relata Domingos Pascoal
Pereira de Souza, sócio-proprietário da Dopps Comunicação. “Por vezes, as ‘eu-gências’ tentam também
criar campanhas mais abrangentes e, por não terem a
estrutura necessária para dar suporte aos clientes,
acabam terceirizando serviços. Isso acarreta campanhas sem nenhum tipo de identidade e gera opiniões erradas sobre o trabalho das agências”, diz
Domingos.
A profissionalização, tanto de veículos quanto de
agências e anunciantes, é defendida pelo publicitário
como ponto-chave para o mercado publicitário local.
“Uma boa notícia é que temos em Cascavel um núcleo
setorial na Associação
“O Cenp nos deu
Comercial e Industrial
maior respeito com
de Cascavel (Acic), que
relação aos profissionais
está congregando onze
atuantes e às empresas
agências de propagancertificadas”
da e mais dez veículos
de comunicação”, o publicitário comemora. “E o Cenp
nos deu maior respeito com relação aos profissionais
atuantes e às empresas certificadas.”

NZ7 QUER PROFISSIONALIZAÇÃO
NO MERCADO DO GRANDE ABC

A

localização geográfica, tão próxima da capital
paulista, é um dos fatores que mais influenciam
o mercado da região do grande ABC, formada pelos
municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. Por causa dessa proximidade, a publicidade na região está totalmente atrelada às emissoras de
TV e rádio da cidade de São Paulo.
“A região irá crescer
“Isso faz os custos de mídia serem
em competência e
inatingíveis para os anunciantes
seriedade à medida
locais”, relata Elidio Moreira, diretor
que projetos como GASda NZ7 e presidente do GAS, Grupo
ABC se consolidem”
de Agências Sintonizadas.
As maiores indústrias locais, principalmente do setor
automobilístico, preferem trabalhar com as grandes
agências paulistanas. A clientela das agências locais – das
quais 53 são certificadas pelo Cenp – é formada por
empresas da região de segmentos variados, a maioria
anunciantes de pequeno porte. “Mas
as mídias não satisfazem um planejamento profissional, que ainda é a
grande preocupação das agências,
tanto pela procura deliberada dos anunciantes quanto por
não entregarem o que prometem (tiragem, retorno etc.)”,
conta Elidio.
O publicitário aponta que ainda há muito que se fazer
pelo mercado da região: promover a mídia local, tanto
impressa quanto eletrônica, ao status de São Paulo, profissionalizar as agências em todos os seus setores e mostrar
aos anunciantes locais a importância da comunicação estruturada e a contratação das agências comprometidas com
essa filosofia.
Para vencer todos esses desafios, as agências locais resolveram se unir em um processo de profissionalização e, visando apoiar esse movimento, formaram uma associação, a
GAS. “A região irá crescer em competência e seriedade à medida que projetos como GAS-ABC se consolidem. É uma grande oportunidade para todos os segmentos envolvidos na comunicação se desenvolverem e se integrarem”, finaliza Elidio.
CENP EM REVISTA
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AS “EU-GÊNCIAS” EM CASCAVEL
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Regionais
SUSTENTANDO AGÊNCIAS REGIONAIS PARA MERCADOS REGIONAIS

S

ão José do Rio Preto, cidade do interior
paulista, tem sua publicidade marcada
por pequenos e médios anunciantes de varejo,
entre os quais não é difundida a cultura de planejamento
de marketing e de plano estratégico voltado para a comunicação. De modo geral, as ações são pontuais, dentro do
calendário promocional do ano, mesclando-se com ações
de oportunidade e mídias especiais
desenvolvidas pelos veículos de
“Ninguém conhece
comunicação locais.
mais de mercado
regional que uma
“O grande desafio de nossa
agência regional”
região é a profissionalização em
marketing dos clientes locais e também a conscientização dos grandes anunciantes regionais, que vivem a ‘doce ilusão’ de procurar agências de
São Paulo”, observa Alessandro Bossan, diretor de planejamento da Cia.Interativa. “Neste último caso, as

empresas têm verbas grandes para os
parâmetros regionais mas, quando este
volume é projetado em um mercado como
São Paulo, passa a ser pouco significativo”, ele conta.
Muitos dos grandes anunciantes locais buscam
agências de outras cidades, na maior parte das vezes sem
conseguir bons resultados. Para o publicitário, uma das
principais prioridades do mercado de São José do Rio
Preto é mudar a mentalidade dessas empresas e
conscientizá-las da competência das agências regionais.
“Ninguém conhece mais de mercado regional que uma
agência regional”, defende Alessandro.
Com 15 anos de mercado, a Cia.Interativa foi uma das
primeiras agências do interior de São Paulo a aderir ao
Cenp. Entre seus principais clientes estão Grupo Lumière
Citroën, Casa dos Construtores, Satine Joalheria, Derm e
Todeschini.

FALTA ESTRUTURA NO MERCADO DE BOA VISTA
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posição geográfica de Boa Vista (RR) é um
dos fatores que mais influenciam a publicidade local. Ao mesmo tempo em que a cidade tem
estrutura de capital, está localizada no
extremo norte do país, fronteira com a
Venezuela, e possui apenas 240 mil habitantes. “As novidades custam a chegar
aqui”, resume Iramar Fernandes, sócioproprietário da Vox Comunicação. “Estamos no fim do
mundo. Não há fiscalização, sentimos pouco a
presença dos órgãos regularizadores de mercado.
Enfrentamos dificuldades homéricas”, ele completa.
O mercado é todo concentrado no varejo da região
que, embora não seja pequeno, não tem grande
potencial como anunciante. Os preços locais também
são bastante inferiores em relação ao resto do país.
“Os anunciantes são extremamente pulverizados e
campanhas que em cidades como Manaus custam por
volta de R$ 2 mil, aqui saem por R$ 400. São clientes

de investimento muito baixo em um mercado com
preços muito baixos. Temos que trabalhar com quantidade ou não sobrevivemos”, sintetiza o publicitário.
A falta de estrutura da cidade é outro
problema apontado. Ele cita o exemplo da
própria Vox, que começou como produtora, pois não havia esse tipo de serviço
qualificado no mercado. Ainda hoje, a
agência conta com a produtora própria, para garantir a
estrutura necessária para o desenvolvimento das suas
campanhas. “A concorrência é muito grande e desleal.
Qualquer aventureiro pode chegar aqui e dizer que é uma agên“Temos que trabalhar
cia. E tem muito aventureiro
com quantidade ou
aparecendo. Agências como a
não sobrevivemos”
Vox, que seguem as NormasPadrão e são certificadas, sentem-se completamente desprotegidas no mercado”,
Iramar finaliza.

Acontece no Cenp
CONFIRA
DATAS
DE CURSOS

O

CENP GANHA NOVA SEDE

E

m setembro, o Cenp deve
ganhar nova sede, localizada no Conjunto Nacional, na
Avenida Paulista, em São Paulo.
O imóvel foi escolhido pela sua
localização e também pelo confor-

to que proporcionará aos associados, conselheiros e equipe do
Cenp. Serão mais de 600 metros
quadrados de escritório, com lay
out moderno (veja acima), facilidades para estacionamento.

Cenp promove três cursos de introdução à
auto-regulamentação e à pesquisa
de mídia ao longo de agosto: dias
8 em Juiz de Fora, 29 em São Luis
do Maranhão e 31 em Manaus.
Em setembro, estão previstos
cursos em Cascavel e Foz do
Iguaçu, Maringá, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Em
outubro, a previsão é de cursos
em Governador Valadares, Caxias
do Sul e Santa Maria. Para mais
informações, visite o site do Cenp.
Neste ano, já foram promovidos cursos em Santos, Sorocaba,
Jundiaí, Campinas, Piracicaba,
São José dos Campos, Rio, Brasília, João Pessoa e Maceió.

PESQUISA DE AVALIAÇÃO CONTINUA DISPONÍVEL NO SITE
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S

egue disponível no site do
Cenp (www.cenp.com.br)
pesquisa de avaliação dos serviços,
imagem, aceitação e reconhecimento da entidade.
Para participar, basta acessar o
site, clicar em “Pesquisa de Avaliação”, e responder a onze perguntas,
indicando o grau de concordância
com afirmativas como “O Cenp está
cumprindo seu papel de zelar pelas
boas práticas comerciais entre
agências, veículos e anunciantes?”
ou “O Cenp está cumprindo seu

papel de estimular e promover o
desenvolvimento dos profissionais
de Mídia?”.
Ana Lúcia Magalhães, diretoraadjunta do Cenp e responsável pela
pesquisa, afirma que muitos questionários já foram respondidos e
estão sendo tabulados. Ela prevê o
desenvolvimento de novas pesquisas seguindo o mesmo formato
no futuro próximo, tirando proveito
do fato do Cenp ter contato permanente com a totalidade das agências de publicidade do Brasil.

Crônica

MEU QUERIDO
PASQUALIM
Geraldo Leite

F
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oi em 2000 e pouco. Eu tinha ido com o
Grupo de Mídia para Nova York, numa
dessas viagens anuais de contatos no exterior.
Como sempre, o programa do dia estava repleto de encontros e reuniões, mas já que estávamos lá, sempre sobrava tempo para as belas
noitadas musicais, normalmente por casas de
jazz e blues.
Estávamos em finais de outubro, aqueles meses em que o frio começa a aparecer e fica tudo
meio nublado e com garoa.
Essa era uma noite especial, pois fomos num
grupo grande para o Blue Note. Na volta, é claro,
tivemos que nos dividir entre os táxis. Junto
comigo estavam o Cláudio Venâncio e a Hilda
Cajade.
Naquela euforia da volta e da conversa sobre
o show, eles sentaram no banco de trás do táxi e
eu fui na frente com o motorista.
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Conversa daqui, conversa dali, o motorista,
com um sotaque bem italiano, me perguntou em
inglês:
- Você é do Brasil? E o que aconteceu com o
Pasqualim?
- Pasqualim?!?
- É, aquele grande cantor Pasqualim...
Achei que ele estava pirado, pois sou daqueles que acha que conhece quase tudo de música
popular e nunca tinha ouvido falar de nenhum
Pasqualim.
- É, Pasqualim, grande cantor do Brasil...
Virei pro pessoal de trás e ninguém tinha ouvido falar de nenhum Pasqualim. Perguntei se
não era algum grupo moderno ou mais popular,
mas ninguém conhecia mesmo.
E o motorista do táxi continuava:
- No, no, it is Pasqualim, Pasqualim, don´t
you know?

- Tem certeza de que é um cantor - perguntei. - Não
seria o nome de uma música? Tem a ver com a Carmen
Miranda?
Lembrei do Diadorim, disco do Gil, mas também
não era.
- Ah já sei... não seria o Hermeto Pascoal? Um
músico brasileiro albino, meio maluco, maravilhoso,
que tira som de tudo que existe...
Mas ele permanecia impávido:
- O nome dele é Pasqualim! Tenho certeza. Eu
ouvia na casa da minha avó quando pequeno... é
muito conhecido... quer ver?
E ele começou a recordar uma melodia antiga e
com lágrimas nos olhos entoava:
- Pasqualim..., Pasqualim..., Pasqualim Dundum,
Pasqualim Dundum, Pasqualim Dundum.
Foi uma euforia geral. Lá estávamos nós, numa
noite fria qualquer do Norte da América, e ao pegar um
táxi entre tantos, encontramos um oriundo lá de longe,
mas tão perto de nós que moramos em São Paulo.
Seguimos muito felizes. Quem passasse pela gente
não entenderia nada. Quatro pessoas num táxi,
madrugada adentro, vidros bem embaçados, falando
línguas diferentes, entendendo coisas diferentes, mas
com o mesmo sentimento de paixão que nos une ao
Adoniran Barbosa, cantando todos aos berros o nosso
querido Pasqualim, ou “Trem das Onze”:
- “Cais Cais Cais Cais Cais Cais
Pasqualim Dundum
Pasqualim Dundum
Pasqualim Dundum
Não posso ficar nem mais um minuto com você,
Sinto muito amor mas não pode ser...”

“Quatro pessoas num táxi,
madrugada adentro, vidros
bem embaçados, falando
línguas diferentes,
entendendo coisas
diferentes, mas com o
mesmo sentimento de
paixão”
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Cartas

A MISSÃO DO CENP

C

Tenho acompanhado com muito interesse os depoimentos da
seção Regionais, reunidos pelo
Cenp em Revista desde as suas
primeiras edições.
Que a “grande” publicidade brasileira era rica e desenvolvida,
isso já sabíamos de sobra. Mas
que a publicidade das cidades
menores é capaz de propor
soluções de qualidade equivalente é uma agradável novidade,
principalmente para quem transita pouco fora do eixo Rio–São
Paulo, e um excelente sinal do
nível de profissionalismo da

riado em dezembro de 1998, o Cenp, Conselho Executivo das NormasPadrão, tem como missão o estabelecimento de princípios éticos no
relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de
comunicação, por meio de auto-regulamentação.
O Cenp foi fundado pela ABA, ABAP, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, Central de
Outdoor e Fenapro e tem como principal instrumento de trabalho o documento
Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que estabelece as bases do relacionamento
comercial e ético da atividade.
O Cenp concede Certificado de Qualificação Técnica às agências que cumprem as
regras estabelecidas nas Normas-Padrão, certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-padrão” de agência, concedido pelos veículos de comunicação.
A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências, das NormasPadrão, o que é verificado rotineiramente por meio de fiscalização pela equipe do
Cenp.
Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do
Cenp, formado por 36 membros, representando anunciantes, agências e veículos.

Alguns números do Cenp

atividade publicitária no Brasil.
Rafael Roberto, São Paulo

7633

170
Escreva para o Cenp em Revista:
cartas@cenp.com.br
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