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este espaço, normalmente, comento ou chamo a atenção dos leitores

para assuntos importantes que Cenp em Revista abordará nas páginas

seguintes. Hoje, entretanto, peço licença aos leitores desta revista para destacar

uma atividade fundamental do Cenp a qual, atendendo recomendação do nosso

Conselho, fomos induzidos a dar atenção especial neste ano de 2006.

Como tenho explicado em todas as ocasiões em que me dirijo ao nosso público,

especialmente as agências de propaganda, sou o presidente de uma entidade

essencialmente parlamentarista. Isso quer dizer que todo o meu trabalho é

orientado pelas recomendações e decisões do Conselho Executivo do Cenp,

composto por 25 membros, representando as oito entidades que o fundaram.

A missão fundamental desta presidência é, em nome do Conselho, fazer com

que as Normas-Padrão sejam obedecidas por todos os nossos associados,

especialmente as 3.836 agências certificadas em todo o Brasil até 6 de outubro.

Para atingir este objetivo, o Cenp dispõe de um grupo

de “vistores” (auditores profissionais) que visitam periodi-

camente as agências certificadas, preocupando-se exclusi-

vamente em verificar as relações entre as agências e seus

clientes, de forma a poder comprovar se o “Anexo B” das

Normas-Padrão está sendo obedecido.

Não é preciso dizer que, num universo de quase quatro

mil agências, é de todo impossível vistoriar todas elas. Por

isso, devidamente autorizados pelo Conselho Executivo, vistoriamos todas as

agências dos grupos 1, 2 e 3 enquanto que, em relação às demais, fazemos a

vistoria por amostragem, como recomenda a boa técnica do serviço de auditoria.

Neste ano, já vistoriamos, pelo terceiro ano consecutivo, TODAS as agências

dos grupos mais representativos em termos de receita publicitária, estendendo a

mesma vistoria, por amostragem às agências de Fortaleza, Recife, Salvador,

Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Belo Horizonte.

Como resultado, o Cenp já atingiu em 2006 (e somente neste ano) a marca

de 614 contratos vistoriados entre anunciantes e agências dos três primeiros

grupos. Estas vistorias resultaram na instauração de 94 procedimentos, tendo

havido acordo com outros 174 clientes Anunciantes, que concordaram em

modificar sua relação com as respectivas agências em função da ação do Cenp.

Falando de outra forma, isso quer dizer que só não conseguimos acordo até o

momento com 15% dos anunciantes do nosso universo. Nesses casos, os

procedimentos ainda estão em andamento no Conselho de Ética  do Cenp.
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riado em dezembro de 1998, o Cenp, Conselho Executivo das Normas-Padrão, tem como missão o

estabelecimento de princípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade

e veículos de comunicação, por meio de auto-regulamentação.

O Cenp foi fundado pela ABA, Abap, Abert, Abta, Aner, ANJ, Central de Outdoor e Fenapro e tem como principal

instrumento de trabalho o documento Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que estabelece as bases do rela-

cionamento 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 Normas-Padrão, o que é verificado roti-

neiramente por meio de vistoria 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.

C

A MISSÃO DO CENP

Agências certificadas

Em 6/10/2006

482 FISCALIZAÇÕES E

VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 3/10/2006

150 AGÊNCIAS EM AVALIAÇÃO

PARA CERTIFICAÇÃO

EM 3/10/2006
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Em 1º lugar

LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÕÕEESS::  
UUMM  DDEEBBAATTEE  BBEEMM--VVIINNDDOO

São, ao todo, cinco Projetos de Lei (PL) em exame: 

• o de no 5594/05, de autoria do deputado Ivo José; 

• PL no 6069/05, do deputado Celso Russomano;

• PL no 7348, apresentado este ano pelo deputado José

Divino;

• PL no 7352, recém-apresentado pelo deputado José

Eduardo Cardozo e

• PL no 7366, oriundo da Comissão Parlamentar Mista de

Inquérito dos Correios.

Todas estas iniciativas visam alterar o disposto em

diferentes níveis pela Lei no 8666 e estão, no momento, em

exame pela Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, tendo como relator o deputado mineiro

Isaías Silvestre, que ainda não apresentou parecer. Depois

de votados, os PLs seguem para a Comissão de Finanças e

Tributação e, se aprovados, para a Comissão de Consti-

tuição e Justiça e de Cidadania. Só então podem ser levados

a Plenário para votação. Não é possível supor quando isso

acontecerá. 

O que se pode prever é que as Comissões com certeza

marcarão audiências públicas para discutir a matéria, con-

vocando para tanto as lideranças publicitárias, e que muito

A Câmara dos Deputados está examinando no momento uma série de Projetos de Lei que

reformam a legislação que trata das licitações e dos contratos administrativos de serviços de

publicidade, regidos pela Lei no 8666, de 21 de junho de 1993. Esta lei vale para qualquer tipo

de contratação, não apenas as ligadas à publicidade.



provavelmente um projeto de lei substitutivo será proposto

pelo Poder Executivo, que já deu sinais de que está disposto

a rever vários preceitos da legislação de licitações. 

O debate é mais do que bem-vindo, já que a Lei no 8666

trata da contratação de serviços de publicidade por órgãos

públicos de todos os níveis em apenas um artigo. É, sem

dúvida, muito pouco para regular a contratação de serviços

ao mesmo tempo tão técnicos, complexos e relevantes para

a sociedade.

Nesse sentido, algumas das propostas em exame no

momento são bastante detalhadas.

No PL apresentado pelo deputado José Eduardo Car-

dozo, por exemplo, ele se demora detalhando critérios para

a formação da comissão destinada a julgar as propostas

apresentadas na licitação.

Cardozo recomenda que a comissão seja formada por

“cinco membros com real conhecimento na área de

comunicação, marketing e publicidade, sendo dois destes

escolhidos entre profissionais que não mantenham

nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto,

com o órgão ou ente licitante, e tenham notório saber na

área e reputação ilibada”. Ele propõe que a escolha dos

membros da comissão se dê por sorteio entre dez nomes

reunidos em listas predefinidas e divulgadas pela imprensa

oficial. Os nomes da lista podem ser impugnados por

qualquer interessado. Quando ficar comprovada a impossi-

bilidade do cumprimento do disposto, seja pelo porte da

licitação etc., Cardozo sugere que a exigência seja substi-

tuída por “servidor formalmente designado pela autoridade

competente que deverá, sempre que possível, possuir

conhecimento na área de comunicação, marketing e

publicidade”.

Das licitações, prevê o PL de Cardozo, só poderiam par-

ticipar agências formalmente reconhecidas pelo Cenp.

De acordo com os princípios fixados pelo PL, as propos-

tas seriam apresentadas em envelopes distintos, um deles

para a parte dissertativa, onde seriam expostos o raciocínio

básico da proposta, diagnóstico, estratégia de comunicação

etc. O outro envelope traria a parte artística, com as peças

criadas para a campanha, plano de mídia etc.

O trabalho da comissão começaria pelo exame da parte

dissertativa, cujo julgamento seria feito pela atribuição de

nota de zero a dez e o seu resultado seria divulgado publi-

camente. Só então seriam abertos os envelopes com a parte

artística da campanha. O julgamento final da proposta seria

“O debate é mais do que 
bem-vindo, já que a Lei 
no 8666 trata da contratação 
de serviços de publicidade 
por órgãos públicos em apenas 
um artigo. É muito pouco para
um serviço ao mesmo tempo 
tão técnico, complexo e 
relevante para a sociedade”
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feito com base na análise conjunta das duas partes, com

cada membro da comissão atribuindo notas a cada quesito

sem conhecer a decisão dos demais membros.

A proposta do deputado paulista prevê ainda que os

custos de veiculação apresentados ao órgão público con-

tratante deverão ser acompanhados do faturamento do

veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descon-

tos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes,

bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo

de empresa independente, sempre que possível. Prevê

também que as informações detalhadas sobre a totalidade

da execução do contrato, valores etc. serão obrigatoriamen-

te divulgados, garantido-se o livre acesso às informações

por qualquer interessado.

Já a proposta nascida na CPMI dos Correios, e que

partiu de contribuição enviada pela Abap, oferece propostas

que disciplinam tanto o briefing quanto o julgamento pela

comissão de licitação das propostas apresentadas, com a

finalidade de reduzir “a subjetividade e discricionariedade

que tanto dificultam o controle” dos processos de licitação

de serviço de publicidade. 

“Com isso”, diz a justificativa do PL, “pretendemos

dotar o serviço público de recursos técnicos e jurídicos ca-

pazes de reduzir ao mínimo as possibilidades de cometi-

mento de ilícitos e de uma relação promíscua, devido às

grandes somas de dinheiro envolvidas, entre administração

pública e área publicitária em nosso país.”

Como se vê, o espaço para o debate está pronto e as

primeiras propostas já estão na mesa. Quem tiver boas

idéias, que se apresente.

BONS EXEMPLOS 
NOS ESTADOS

A Lei no 8666 não impede que estados e

municípios legislem sobre licitações, e há bons

exemplos que vêm dos estados e que poderiam

reforçar o debate em torno da revisão da lei

federal.

Na Bahia, por exemplo, está em vigor

legislação mais detalhada e, principalmente,

mais eficiente para a licitação de serviços de

publicidade.

A lei estadual parte do pressuposto de que as

empresas que se habilitaram à licitação estão

plenamente capacitadas, de forma que só exige

os documentos comprobatórios da capacitação

técnica, fiscal etc. depois de divulgado o

resultado da licitação.

Esta medida extremamente simples tem a

propriedade de economizar muito tempo e di-

nheiro para as agências. Caso a ganhadora da

licitação, por qualquer motivo, não seja capaz de

comprovar a habilitação, ganha o contrato,

automaticamente, a agência colocada em se-

gundo lugar.

“O projeto de Cardozo 
prevê que só poderiam 
participar das licitações 
agências certificadas”
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s propostas foram reu-

nidas na Carta de Vitória e

passam por um trabalho das lide-

ranças regionais da atividade junto

à administração pública, de forma

que as licitações de serviços publi-

citários dos vários níveis de go-

verno valorizem mais as agências

locais. “Mas queremos ir além

disso estimulando ações de desen-

volvimento regional da atividade

publicitária e de formação pro-

fissional”, afirma Ricardo Nabhan,

presidente da Fenapro.

Ele considera que os poderes

Executivo e Legislativo, em grande

parte, ainda desconhecem a legis-

lação da indústria da propaganda e

contratam serviços sem licitação

ou de acordo com orientações

questionáveis. “Precisamos fazer

um trabalho de catequese, com a

difusão de informações e de defesa

do nosso negócio”, declara Na-

bhan. Para ele, o caminho é a ação

dos sindicatos, desenvolvendo um

trabalho de orientação junto à

administração pública de estados

e municípios e também junto ao

Poder Legislativo local - Assembléi-

as Estaduais e Câmaras de Verea-

dores -, de forma a estimular o uso

das agências de publicidade da re-

gião a partir de licitações, em con-

formidade com a Lei no 8666/93.

Dados levantados pela advoga-

da Helena Zoia, assessora jurídica
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FFEENNAAPPRROO

EESSTTIIMMUULLAANNDDOO
OOSS  MMEERRCCAADDOOSS
RREEGGIIOONNAAIISS
Encerrado nos primeiros dias de setembro,

o 3o Encontro Nacional das Lideranças

Regionais da Propaganda, em Vitória,

aprovou um conjunto de propostas que

têm por finalidade estimular o

desenvolvimento dos mercados regionais e

reduzir a concentração dos negócios

publicitários nos grandes centros.

Nabhan, da Fenapro: ações de desenvolvimento regional
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da Fenapro, mostram que poucos

municípios brasileiros cumprem a

Lei de Licitações ao contratar

serviços de publicidade. Segundo

ela, a maioria deles negocia direta-

mente com os veículos de comuni-

cação, sem apoio técnico e profis-

sional de uma agência de publi-

cidade. Para Helena, a participação

de agências locais no processo de

planejamento, criação e veiculação

de campanhas certamente signi-

ficaria crescimento no volume de

negócios regionais, com impactos

consideráveis até mesmo na pró-

pria dimensão da indústria da co-

municação como um todo.

A Fenapro propõe um exercício:

imaginar que cada um dos mais de

5 mil municípios possa movi-

mentar, em média, R$ 200 mil ao

ano em verbas publicitárias, o que

resultaria num investimento total

superior a R$ 1 bilhão, equivalente

a algo próximo de 5% do bolo pu-

blicitário brasileiro estimado para

2006. “Se estes serviços forem

prestados por agências profissio-

nais com sólida identidade local,

que conheçam a fundo os proble-

mas e as características da região,

ganha-se em eficiência da comuni-

cação, com benefícios para a co-

munidade”, diz Nabhan.   

Ele lembra que ações capazes

de regionalizar ainda mais a publi-

cidade com certeza ajudariam a

absorver o mar de formandos

anualmente despejados no mer-

cado pelas faculdades de comuni-

cação. “Há 390 cursos de comu-

nicação em funcionamento no Bra-

sil, diplomando um exército de 15

mil profissionais a cada ano. O

eixo Rio-São Paulo não absorve

uma fração sequer deste contin-

gente, o que é um motivo a mais

para investirmos no desenvolvi-

mento dos mercados regionais",

defende Nabhan.

Lembra ainda de que é preciso

aprimorar a qualidade do ensino

na área da comunicação no Brasil.

“Não se dá ao jovem estudante

uma noção minimamente precisa

do mercado de trabalho. Por meio

dos sindicatos, queremos nos

aproximar mais das faculdades e

universidades e poder mostrar aos

alunos como funcionam as agên-

cias e o que eles podem oferecer a

elas. Nosso plano é proporcionar

um curso, talvez no último ano da

graduação, explicando em deta-

lhes o funcionamento, as carac-

terísticas e as oportunidades no

mercado de trabalho”, declara

Nabhan. 

IMPORTÂNCIA DO CENP

Promovido pela Fenapro, o 3o

Encontro Nacional das Lideranças

Regionais da Propaganda atraiu

para Vitória lideranças da publici-

dade de vinte estados, da Abap e

do Cenp.

A Carta de Vitória enfatizou a

importância do fortalecimento das

Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária, bem como a melhoria da

gestão das agências, a busca de

novos anunciantes em âmbito re-

gional e o investimento permanen-

te em aprimoramento profissional.

No campo da gestão das

agências, a Fenapro sugere mais e

melhores esforços na consolida-

ção, por exemplo, de técnicas de

planejamento tributário e de admi-

nistração, a avaliação de oportuni-

dades para ampliar a participação

de mercado, inclusive por meio de

fusões, e táticas para minimizar os

efeitos da sazonalidade na receita

das agências.
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“Precisamos

fazer um

trabalho de

catequese, com

a difusão de

informações e

de defesa do

nosso negócio”
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A recomendação de que o Cenp

crie comitês estaduais foi uma das

sugestões do encontro promovido

pela Fenapro. “Essa proposta visa

dar apoio ao Cenp, para que as

Normas-Padrão da Atividade Publi-

citária possam ser entendidas e

acolhidas por um número maior

de anunciantes e agências. Muitos

deles, de menor porte, ainda não

conhecem os benefícios da auto-

regulamentação comercial", afirma

Nabhan.

Outra idéia saída do evento de

Vitória é a difusão de contrapar-

tidas para que as empresas divul-

guem seus produtos e serviços nas

regiões em que são produzidos,

fazendo com que seja empregada

mais mão-de-obra local e estimu-

lando o desenvolvimento do mer-

cado. "Hoje, as empresas recebem

incentivos e isenções para instala-

ção de fábricas, anunciam na mí-

dia local e depois não usam mais

os serviços profissionais das agên-

cias da região", explica Nabhan.

Para ele, é importante que as

empresas que obtêm incentivos de

qualquer tipo para se instalar em

determinada região, o devolvam

trabalhando com agências locais.

Ele cita o exemplo do governo de

Goiás, que concede um incentivo

extra para as empresas que se ins-

talam no estado e contratam servi-

ços de comunicação regional.
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mercado publicitário

brasileiro seguiu em

ritmo acelerado de crescimento

no primeiro semestre de 2006,

atingindo um investimento total

em mídia da ordem de R$ 8,5

bilhões, 16,8% mais do que o

observado no mesmo período

de 2005, conforme revelou o

Projeto Inter-Meios divulgado

em meados de setembro.

A Copa do Mundo é um dos

fatores que explicam o bom de-

sempenho da publicidade nesse

período - tendo havido, depois

dela, um refluxo dos investimen-

tos -, assim como a manutenção

da tendência de crescimento do

consumo das famílias e de incre-

mento da massa salarial, como

lembrou Meio&Mensagem, ao

divulgar os resultados do Inter-

Meios. Somados, estes fatores

levaram a publicidade a apresen-

tar de novo um desempenho

totalmente descolado do PIB

brasileiro, que, no mesmo perío-

do, avançou apenas 2,2%.

A TV por assinatura voltou a

se destacar, atraindo quase 70%

mais verbas durante o primeiro

semestre desse ano em relação

a igual período de 2005. Já a TV

aberta, como era previsto, cres-

ceu em alinhamento com o mer-

cado - 17,8% -, mantendo a

maior participação no bolo:

60,5%. As emissoras de rádio

também apresentaram cresci-

mento alinhado ao mercado -

17,4% -, assim como o meio

cinema - 16,3%.

O segmento guias e listas se

destacou positivamente, com um

crescimento de 45%, assim co-

mo a internet, com um avanço

de pouco menos de 32%.

Abaixo da média do mercado

ficaram a mídia impressa e a mí-

dia exterior, esta por motivos fa-

cilmente compreensíveis, já que

as diferentes facetas dessa mo-

dalidade de publicidade têm na

capital paulista o seu maior mer-

cado, em alguns casos signi-

ficando entre 70% e 80% da recei-

ta do exibidor. 

Como já no primeiro semestre

havia a proposta que acabou

confirmada pela Câmara dos

Vereadores, de proibição do uso

da mídia, muitos anunciantes

reduziram ou até paralisaram seus

investimentos.

O

MMEERRCCAADDOO  CCRREESSCCEEUU  QQUUAASSEE  1177%%  
NNOO  PPRRIIMMEEIIRROO  SSEEMMEESSTTRREE
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s primeiras tabulações da

pesquisa de avaliação dos

serviços, imagem, aceitação e reco-

nhecimento do Cenp estão fornecen-

do indicações valiosas para o planeja-

mento de ações futuras da entidade.

A pesquisa continua disponível para

preenchimento pelos interessados no

site da entidade, www.cenp.com.br.

Nos questionários tabulados até o

momento, há grande concordância

com as afirmações “O Cenp está

cumprindo o seu papel de dificultar a

entrada de bureaux/brokers no mer-

cado brasileiro”, “estimular e promo-

ver o desenvolvimento dos profissio-

nais de Mídia” e “zelar pelas boas prá-

ticas comerciais entre agências, veícu-

los e anunciantes”, com aprovações

de, respectivamente, 51%, 43% e 41%.

Se a estes percentuais forem soma-

dos aqueles em que o respondente

considerou as afirmações como de

veracidade média, salta-se para 66%,

66% e 59%.

Os profissionais que responde-

ram a pesquisa concordam, em sua

maioria, que mais investimentos em

ações de divulgação do Cenp são

urgentes. Por exemplo, 70% conside-

ram verdadeira a afirmativa “Falta

divulgação das ações, atividades e

decisões do Cenp”.

Outro fato comprovado até agora

pela pesquisa: há a percepção de que

o Cenp ainda precisa melhorar a sua

penetração fora dos grandes merca-

dos. 74% consideram verdadeira a

afirmação: “O Cenp só conhece a

realidade dos grandes mercados”. O

mesmo vale para os anunciantes,

com uma concordância da ordem de

78% para com a afirmativa “Anunci-

antes, no geral, ainda não reco-

nhecem o Cenp como autoridade

legítima”.

Outros indicadores de reconheci-

mento do Cenp, porém, forneceram

resultados animadores. Diante da

afirmação “O Cenp tornou-se referên-

cia no momento de negociar taxa de

remuneração entre agências e anun-

ciantes”, houve concordância de 39%,

número que sobe para 54% quando

se somam aqueles que a consideram

a afirmação como de média vera-

cidade.

Em relação à afirmativa “Veículos

de comunicação, no geral, não reco-

nhecem o Cenp como autoridade legí-

tima” 30% a consideraram falsa. Bas-

tante equilíbrio foi verificado até agora

diante da afirmativa “Está crescendo a

exigência de certificação das agências

para concessão do desconto-padrão

por parte dos veículos”. 40% dos que

responderam ao questionário conside-

raram falsa esta afirmação enquanto

que 38% a consideraram verdadeira.

A

PPRRIIMMEEIIRROOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  
FFOORRAAMM  TTAABBUULLAADDOOSS

DDÊÊ  AA  SSUUAA  OOPPIINNIIÃÃOO

Você concorda com estas avaliações, colhidas até

agora pela pesquisa do Cenp?

Seja qual for a sua resposta, ainda é tempo de

participar. Basta entrar no site 

clicar em “Pesquisa de Avaliação” e responder a 

11 perguntas, indicando o grau de concordância

com cada afirmativa.

www.cenp.com.br

PESQUISA
PESQUISA
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UMA VISÃO ESTREITA 
DA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA
Ao assumir o cargo de VP de criação numa nova

agência, o “criativo” reuniu a equipe e disse: “Não

sou de muita teoria. Meu negócio é a prática”. E

explicou como gostaria que seu pessoal atuasse dali

para a frente, ressaltando a nova forma de trabalho,

em conjunto com o planejamento. Curiosamente, não

percebeu que, naquele mesmo instante, acabara de

apresentar a sua teoria – a de que a criação teria

melhor performance se aglutinada ao planejamento, e

não apenas justaposta como o era até então.  

exemplo nos mostra que não há um abismo

entre teoria e prática no universo da criação

publicitária. Existe e sempre existiu uma ponte sólida.

Mas são poucos os do lado de cá, tanto quanto os do

lado de lá, que sabem fazer a travessia. A palavra teoria

significa “ação de contemplar”, “admiração pelo pen-

samento”, “reflexão”. Há nela, portanto, um ideário.

Por sua vez, a boa práxis não prescinde da visão de

quem a pratica, de um olhar subjacente a ela. Ou,

como disse o poeta Fernando Pessoa, que foi redator

de propaganda e escreveu textos sobre comércio e

publicidade: “Na vida superior a teoria e a prática

completam-se. Foram feitas uma para a outra”. 

Das muitas teorias que poderiam estar em prática

no âmbito da criação publicitária, o mapa de valores

do consumo, criado por Andrea Semprini, seria de

grande valia como instrumento para se compreender o

discurso de uma marca e dar continuidade a seu posi-

cionamento, mantendo-se a ênfase em certos valores

ou alterando-os em novas campanhas.

Na vanguarda dos estudos da comunicação,

Semprini, em sua obra Marche e mondi possibili. Un

approaccio semiotico al marketing della marca, mostra-

nos que a identidade profunda de uma marca está no

nível de seus valores primários. Seu mapa, uma am-

pliação do quadrado de Floch, apresenta quadrantes

de valoração e respectivas qualificações. No quadrante

formado pelos pólos utópico e crítico, como se pode

João Anzanello Carrascoza

João Anzanello Carrascoza

é redator da JWT São Paulo, doutor e mestre em Ciência da

Comunicação pela ECA-USP, onde leciona a disciplina Redação

Publicitária, e docente do Programa de Mestrado em Comunicação e

Práticas de Consumo da ESPM-SP

O

Teoria & Prática
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ver, encontram-se os valores relacionados à “missão” da

marca, enquanto no formado pelos pólos utópico e lú-

dico estão os valores relacionados ao seu “projeto”. Já

no quadrante crítico/prático, os valores dominantes es-

tão ligados à “informação”, ao passo que o lúdico/prático

é o espaço da “euforia”. 

Podemos pensar numa aplicação desse mapa, por

exemplo, no momento de criação de um anúncio. 

• Questionamento

• Laboratório

• O impossível

• Nova sociedade

• Visionário

• O mito coletivo etc.

MISSÃO

• Exploração

• Evasão

• Aventura

• Sonho

• Renovação

• Metamorfose etc.

PROJETO

• Útil

• Essencial

• Vantajoso

• Econômico

• Funcional

• Técnico etc.

INFORMAÇÃO

• Psicológico

• Sugestivo

• Emotivo

• Divertido

• Surpreendente

• Provocante etc.

EUFORIA

UTÓPICO

MAPA SEMIÓTICO GERAL DE SEMPRINI

PRÁTICO

LÚDICOCRÍTICO

“Não há um abismo entre teoria e prática no universo da criação publicitária”



16

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

A agência recebe o briefing e propõe vários caminhos

criativos, mas todos com apelo humorístico, centrados, por-

tanto, no quadrante dominado pela “euforia” (lúdico/práti-

co). Apresentado o material, o cliente não aprova nenhuma

das idéias, porque, na verdade, desejava ressaltar algum as-

pecto técnico ou funcional do produto; ou seja, sua expec-

tativa se voltava para uma comunicação que se apoiaria no

quadrante da “informação” (crítico/prático).  

O mesmo ocorre em relação a uma campanha publici-

tária com implicações bem maiores do que uma peça avul-

sa. O anunciante pode “brifar” a agência para que lhe faça

um material focado no human interest, que seja mais suges-

tivo ou emocionante do que racional. Em outras palavras,

que atenda ao quadrante “lúdico/prático”. Contudo, de pos-

se do histórico da publicidade dos concorrentes e dados de

pesquisa, a agência, por meio de seu planejamento ou mes-

mo de sua criação, valendo-se do mapa semiótico de consu-

mo, poderia ter mais argumentos para, ao apresentar a cam-

panha, provar que seria mais indicado ao anunciante, no mo-

mento, investir num conceito que enfatizasse a questão

econômica, a vantagem funcional.  

De maior amplitude ainda seria estudar, ao longo do tem-

po, a inércia ou o movimento pendular entre os quadrantes da

comunicação de uma marca (com sua variedade de produtos

ou serviços), podendo-se, assim, recomendar com mais ciên-

cia mudanças estratégicas. Dessa forma Semprini analisou o

deslocamento de quadrante das campanhas da Benetton

desde os anos 1970. 

Como o conceito de consumo não se restringe a produtos

e serviços, mas se estende aos bens simbólicos, o mapa em

questão poderia ser plenamente utilizado na esfera publici-

tária. Aliás, caberia bem ao planejamento das agências, en-

gendrando um plano consistente, mostrar ao cliente quando

“Contra 
a visão estreita 
é vital
aos profissionais
de criação 
um ver
de muitos olhares”

João Anzanello Carrascoza

é hora de sua propaganda sair, por exemplo, do quadrante da

“missão” e seguir para o do “projeto”. E tal mudança, de ba-

se, anterior à fase de criação das peças publicitárias, seria

como abrir o mar Vermelho, para que, na prática, houvesse a

aplicação, não apenas na instância do discurso, da teoria do

VP de criação: planejamento e criação aglutinados de fato

pelo bem da agência e do cliente. Esse “criativo”, inclusive,

foi certamente contratado porque a agência, como marca,

precisava rever os seus quadrantes de valores.  

Vale lembrar também que a atividade prática não se re-

sume a uma teoria, mas resulta da combinação de diversos

fundamentos teóricos. Em suma: contra a visão estreita é

vital, sobretudo aos profissionais de criação, um ver de

muitos olhares. 

Quem é Andrea Semprini 
Sociólogo e semiólogo, o italiano Andrea Semprini é

professor titular da Universidade de Lille, na França.

Suas pesquisas abrangem a relação entre as marcas, a

mundialização e a comunicação. Tem inúmeros livros

publicados sobre comunicação em geral e a publicida-

de em particular, entre eles Multiculturalismo, lançado

no Brasil pela Edusc Editora.
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cinema vem registrando cifras

milionárias no Brasil a cada

ano — só em 2005, os exibidores fatu-

raram R$ 644 milhões —, mas não se

pode dizer que o uso publicitário do

meio acompanha essa tendência.

Mesmo que os números apurados pelo

Projeto Inter-Meios indiquem um cres-

cimento médio de 16% no total de

verbas para o cinema em 2005, ainda há

muito a ser explorado.

Três exibidoras dividem a maior par-

te das salas de projeção brasileiras:

Cinemark, Grupo Severiano Ribeiro e

UCI, que, juntas, vendem mais de 100

milhões de ingressos por ano. Mesmo

assim, o cinema detém apenas 0,3% de

share dos investimentos publicitários

no país, o que reflete a pouca atenção

que recebe de anunciantes e agências.

“Eu sempre brinco que, quando um

planejamento de mídia de cinema so-

brevive à terceira revisão, a gente em-

placa. O problema é que geralmente

não se sobrevive à terceira revisão; até

chegar nela esse investimento acaba

indo para outro lugar”, comenta André

Porto Alegre, diretor-geral da Circuito

Digital, antiga Promocine, responsável

pela venda de publicidade dos grupos

Severiano Ribeiro e Cine System, entre

outros. 

A crescente digitalização das salas

— já são quase duzentas no Brasil em

todas as redes exibidoras — pode ser o

primeiro passo para mudar esse cená-

rio. O método digital elimina a necessi-

dade de passar o filme do comercial pa-

ra película de 35 mm, o chamado trans-

fer, barateando o custo de produção. “O

sistema digital deu condições de atrair

novos anunciantes, como empresas

ligadas à área de varejo, pequenos

anunciantes que estão no entorno do

cinema e anunciantes que tinham res-

trições de faixa horária, como bebidas

alcoólicas”, conta Roberto Nascimento,

diretor comercial da Rain Brasil.

Diante do facilitador representado

pela digitalização, resta agora vencer a

necessidade de ampliar a visão do

mercado publicitário em relação ao ci-

nema. “A publicidade funciona muito

bem em certas praças de São Paulo e é

completamente inexistente em outras

salas. O cinema ainda é visto como um

meio destinado apenas ao público

jovem das classes AB. Esta idéia é

totalmente errada. O público das outras

classes e faixas etárias também vai ao

cinema e consome bastante”, opina

Marcelo Silveira, diretor comercial da
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NO ESCURINHO DO CINEMA
Ainda pouco explorado por anunciantes e agências, o cinema

oferece a oportunidade de falar diretamente com o consumidor

num momento em que nada compete com a publicidade.

Tatiana Napoli

Mídia
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Kinomaxx, que trabalha com as redes

Cinemark e UCI. 

“Falta ao mercado publicitário ir ao

cinema”, atesta Porto Alegre. “O merca-

do despreza certas comunidades. A

mentalidade é de que o público que vai

ao cinema é mais elitizado e, por isso, é

preciso anunciar em locais elitizados, o

que é uma bobagem. Existe um fator

geográfico importante — o perfil do pú-

blico de um cinema é o mesmo do bair-

ro em que ele está. Freqüenta-se o cine-

ma perto de onde se trabalha ou vive”,

ele completa. Essa característica geo-

gráfica permite não apenas que se tenha

um perfil claro dos freqüentadores de

cada sala, mas também pode se

mostrar um recurso eficiente para pe-

quenos e médios anunciantes  — como

lojas de varejo locais, nos arredores das

salas — falarem com o público da sua

comunidade. 

Além disso, por ser uma mídia de

conteúdo programado, é possível ante-

cipar as características gerais do espec-

tador de cada sessão, de acordo com o

teor do filme que está sendo exibido.

Por exemplo, filmes infantis atraem

tanto crianças quanto seus pais; comé-

dias românticas são o ponto fraco – ou

forte? – do público feminino; adolescen-

tes, além de freqüentarem o cinema em

turma, preferem as comédias “bes-

teirol” e os filmes de terror e ação.  

É esse tipo de mapeamento do públi-

co que funciona a favor do cinema co-

mo mídia, beneficiando a eficiência para

se falar diretamente com o target dese-

jado e impactar o público-alvo. Outra

vantagem é que se trata de uma audiên-

cia real, em um ambiente sem interrup-

ção e distração, em que a propaganda

não compete com mais nada pela

atenção do público. 

“As pessoas vão ao cinema para ver

uma história. Acho esse comportamen-

to do consumidor muito atrativo para o

mercado anunciante. Veicular em cine-

ma significa ter a possibilidade de con-

tar a sua história para o consumidor, em

um momento em que ele está absoluta-

mente disposto a ouvir, e sem precisar

se prender aos trinta segundos do for-

mato da TV”, reflete Porto Alegre.

“Outra característica é que, no mercado

brasileiro, muitos cinemas foram para

dentro de shoppings, tornando o meio

quase que uma mídia de ponto-de-ven-

da. O consumidor sai de casa e já está

dentro de uma meca de compra. Para o

anunciante, isso é bem relevante”.

Silveira concorda. “O recall do anún-

cio em cinema é muito grande, porque

cem por cento da atenção do consumi-

dor está voltada para a tela. O comercial

é o único foco de interesse numa sala

completamente escura em que o
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“Quando um
planejamento
de mídia de
cinema
sobrevive à
terceira
revisão, a
gente emplaca”

André Porto Alegre,

diretor-geral da Circuito Digital



20

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

público não tem um controle remoto. A

eficiência é bastante grande”. 

Um dos principais desafios para

quem trabalha com o meio é defender a

vantagem dessa eficiência em um

mercado que tende a valorizar muito os

dados de cobertura e audiência, tendo

como base a TV. “No momento em que

você compara os meios apenas pelo

custo por mil, está matando o cinema.

Não podemos ser avaliados somente

pelo CPM — vamos perder sempre. É

até covardia”, afirma Marcelo.

“Levantar a questão da cobertura e

da audiência acaba desprestigiando

uma das características fundamentais

do cinema, que é a de comunidade. O

custo de se veicular no cinema já con-

templa a baixa cobertura, mas é difícil

para os anunciantes terem essa cons-

ciência. O mercado é viciado em TV,

acostumou-se a comprar audiência e

questiona qualquer mídia que não tenha

números que encham os olhos”, analisa

Porto Alegre.

Ainda que o perfil do público varie de

acordo com a região, é possível estabe-

lecer certos padrões de comportamen-

to. “Estamos observando nos últimos

anos um aumento por parte do público

na busca de conteúdos considerados

mais inteligentes, que abordem temas

que agregam valores culturais e conhe-

cimento”, pondera Nascimento. “Há

uma parcela do público hoje que você

não consegue atingir só por meio da

TV”, completa Silveira.

Porto Alegre identifica outro traço

em comum entre os freqüentadores de

cinema — eles fazem parte do que o

mercado chama de early adopters. “Os

espectadores de cinema querem exclu-

sividade. Eles sabem que daqui a no-

venta dias vão poder assistir àquele

mesmo filme em casa, alugando na

locadora, mas apreciam o caráter exclu-

sivo do cinema e gostam de verbalizá-

lo, de comentar com os amigos o que

foram ver antes de todo mundo”. “Seto-

res como telefonia, carros e bancos são

os que hoje valorizam muito o cinema

por conta dessa exclusividade”, completa.

Outra questão importante a ser

considerada é saber usar as caracterís-

ticas próprias do meio para chegar ao

público de maneira eficiente. “A atração

do cinema é a tela. É por ela que o clien-

te vai ao cinema. Não adianta o cliente

querer distribuir algo ao final da sessão

— os Multiplex não têm mais nem saí-

da, é um foyeur único —, não adianta

querer fazer gritaria na sala antes de o

filme começar. O cliente não vai ao cine-

ma para isso”, defende Porto Alegre. “O

cinema ainda é uma mídia pouco explo-

rada, e com muito potencial para ações

diferenciadas, que explorem a tela e a

experiência do cine-espectador na sala”,

concorda Nascimento.

Todas as empresas possuem nume-

rosos cases para lembrar. Um deles,

contado por Silveira, dá conta de uma

“O sistema
digital deu
condições de
atrair novos
anunciantes,
como empresas
ligadas à área
de varejo”

Roberto Nascimento,

diretor comercial da Rain Brasil
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experiência com a HP na divulgação do

filme Shrek 2, que tinha sido inteira-

mente realizado com tecnologia e equi-

pamentos da empresa. Além de divulgar

esse fato, o cliente também queria pro-

mover suas máquinas digitais. Para

tanto, foram montados quiosques em

alguns dos complexos da rede com

desenho de Shrek, onde o consumidor

podia tirar foto com um display com os

personagens do filme, e todos os sacos

de pipoca eram personalizados com a

marca HP. Antes da exibição do filme,

havia a inserção de um comercial da

empresa e, ao sair da sala, o consumi-

dor podia voltar no quiosque para reti-

rar sua foto, entregue em um porta-

retratos da HP. “O consumidor foi

impactado várias vezes num tempo de

espaço relativamente curto e nem por

isso se sentiu invadido”, relata Marcelo.

Para atrair os anunciantes, vale qua-

se tudo. A Rain Brasil, por exemplo,

optou por um formato comercial dife-

rente dos pacotes de cine-semana, ven-

didos de acordo com o conteúdo e

localização das salas. Trabalhando com

onze grupos exibidores, grande parte

ligada ao circuito independente e de

arte, a empresa criou um modelo que

permite veicular os comerciais em for-

mato digital agendando apenas as ses-

sões e os cinemas por dia e horário de

interesse do anunciante, num esquema

semelhante ao de TV por assinatura. 

“O modelo que a Rain trouxe para o

mercado é justamente uma expectativa

de mudar o perfil do anunciante. Fazer

com que para este meio, no qual hoje só

os  grandes players e as grandes marcas

encontram espaço, também seja possí-

vel trazer pequenos anunciantes, anun-

ciantes locais”, explica Roberto. Com

essa tática, em 2005 a empresa reuniu

235 anunciantes, dos quais 160 nunca

tinham empregado a mídia cinema.

Com o processo de digitalização em

crescimento e as bilheterias colecionan-

do resultados positivos, o mercado

aposta que o caminho para o futuro da

publicidade passa pelo cinema. “A pu-

blicidade está caminhando para um pro-

cesso mais particularizado, que valoriza

a segmentação por ambientes controla-

dos, e vai começar a valorizar aspectos

que hoje já são dados no cinema. O

cinema já está colocado em centros de

compras, já atinge determinadas comu-

nidades, pode prestar determinados

serviços, pode estabelecer certo tipo de

relacionamento, dispõe de um público

com dados controláveis. A propaganda

está caminhando para essa tendência e

vai encontrar o cinema no meio do

caminho”, finaliza Porto Alegre.

“Veicular em
cinema
significa ter a
possibilidade
de contar a sua
história para o
consumidor”

Marcelo Silveira,

diretor comercial da Kinomaxx
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Pesquisa

PPEELLOOSS  OOLLHHOOSS  
DDOO  CCOONNSSUUMMIIDDOORR
Em entrevista ao Cenp em Revista, Daina Ruttul, diretora
nacional do Instituto Ipsos Marplan, fala da importância de
estudos de consumo dos meios e de produtos para se elaborar
um planejamento de marketing, comunicação e mídia.

Cenp em Revista: Na sua opinião, qual

é o dado mais valioso que a Ipsos

Marplan disponibiliza ao mercado

publicitário?

Daina Ruttul: A importância dos

Estudos Marplan/EGM para as agên-

cias está no fato de eles fornecerem

um panorama completo do consumi-

dor, não só do ponto de vista do con-

sumo de mídia, como também do de

produtos, comportamento e atitudes. 

É uma radiografia completa do

consumidor, com múltiplas utilida-

des. Com a reestruturação do banco

de dados, já há algum tempo, a Ipsos

Marplan deixou de ser uma ferra-

menta simplesmente para estratégia

e tática de mídia. Hoje, pode estar

presente em todas as etapas do pla-

nejamento de comunicação da cam-

panha, desde o seu início, até o pro-

jeto de marketing do anunciante.

Com nossos estudos em mãos, é

Daina Ruttul

diretora nacional do Instituto Ipsos Marplan
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“Os estudos da
Ipsos Marplan 
podem estar
presentes em 
todas as etapas 
do planejamento
de comunicação, 
até no projeto 
de marketing 
do anunciante”

possível identificar o consumidor

de determinada marca, saber quem

é essa pessoa, o que ela faz, quais

interesses tem, seus hábitos de

lazer, seu nível de consumo, os ou-

tros produtos que consome e seus

hábitos de mídia. Você quantifica o

seu consumidor.

Cenp em Revista: Como os Estudos

são disponibilizados ao mercado?

Daina: Desde bancos completos,

com todas as informações, de pe-

riodicidade trimestral, até informa-

ções fragmentadas por módulos. O

banco completo é uma base de

dados single source, com um consu-

midor sendo entrevistado em todos

os aspectos do seu cotidiano, o que

permite uma análise completa des-

se consumidor. As informações

fragmentadas podem se referir

apenas ao consumo de mídia, por

exemplo, incluindo todos os meios

ou se restringindo apenas a um

deles, ou então apenas aos hábitos

de consumo de produtos, serviços

e marcas com dados demográficos,

comportamentais e atitudinais, que

é um produto oferecido aos anun-

ciantes. 

O anunciante e a agência po-

dem economizar muito tempo e

dinheiro usando esse tipo de pes-

quisa para saber o perfil do seu

usuário, elaborar o plano de mídia,

definir um lançamento ou estraté-

gias de fidelização da marca. É pos-

dia impressa, que combina inser-

ções entre os diferentes veículos,

oferecendo resultados de cobertu-

ra, freqüência média de exposição,

relação custo/benefício. Estas variá-

veis permitem ao usuário dados

técnicos, para decidir sobre o plano

mais adequado para a veiculação

da campanha.  

O Tom Micro também é um

tabulador, mais completo, com re-

cursos estatísticos como análise

fatorial de correspondência e árvore

de segmentação. Nesta segmen-

tação, o software divide os consu-

midores de determinado produto

ou marca em diversos grupos

homogêneos, conforme o índice de

consumo, permitindo ao profissio-

nal de mídia selecionar os segmen-

tos de maior interesse para serem

utilizados como público-alvo numa

campanha publicitária. Por exem-

plo: ao analisar um produto como

Coca Light, quantificamos os mais

diversos grupos que consomem,

que vão desde aqueles que não

fazem nenhum exercício físico ou

nenhum outro esforço, até aqueles

que freqüentam academia, correm,

caminham e só consomem produ-

tos diet e procuram manter uma ali-

mentação saudável e balanceada. 

Informações como essas permi-

tem ao analista selecionar exata-

mente os segmentos de maior

interesse para uma decisão estra-

tégica de marketing, comunicação

sível, inclusive, saber o número de

pessoas que têm as mesmas carac-

terísticas dos seus consumidores e

não estão consumindo o produto. 

Os bancos de dados são dispo-

nibilizados em três softwares: o

Sisem, que permite comercializa-

ção por módulos, para informações

só de mídia, por exemplo, o Tom

Micro e o Galileo, que disponibili-

zam os dados do banco completo.

Não é cobrado um preço pelo

software, mas sim a licença de uso.

Faz parte da assinatura o treina-

mento presencial para a equipe que

irá usar o software. 

Cenp em Revista: Quais as diferenças

entre os softwares?

Daina: O Sisem é um tabulador que

possibilita o cruzamento de todas

as variáveis da pesquisa e tem uma

parte de simulação de plano de mí-
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ou mídia. Enfim, com o Tom Micro,

é possível fazer uma radiografia do

consumidor bem mais ampla, além

de funcionar também como plane-

jador e otimizador de mídia, sendo

possível planejar todas as mídias,

associando os veículos que dão a

melhor cobertura com o menor

custo. 

Já o Galileo é um software

recém-lançado, mais sofisticado e

completo, com muitas soluções es-

tatísticas na tabulação e nas análi-

ses de segmentação.

Cenp em Revista: Como é realizado o

levantamento de informações da pes-

quisa e que tipos de perguntas são

feitas?

Daina: A pesquisa é contínua, e

para cada trimestre fecha-se uma

amostra de cerca de 13.500 pessoas

em nove mercados. A entrevista é

feita face a face, por 1h40min, em

média. Há questionários diferentes

para adultos e crianças de 10 a 12

anos. 

A metodologia empregada é a

de recall em determinados perío-

dos de tempo. Essa metodologia é

muito utilizada em pesquisa pelo

valor que essa informação tem para

tomadas de decisões estratégicas,

uma vez que o entrevistado respon-

de sobre o que é relevante para ele,

o que tem o hábito de fazer e com

certeza continuará fazendo. No ca-

so de jornal, por exemplo, é apre-

sentado um cartão com os nomes

dos principais jornais no mercado

pesquisado e se pergunta a freqüên-

cia da leitura – se leu no dia ante-

rior, quantos dias da semana costu-

ma ler, nos últimos trinta dias e nos

últimos três meses, além dos cader-

nos e seções que costuma ler etc. 

No final dessa pesquisa, posso

dizer o meio, o veículo, a freqüên-

cia e os hábitos de consumo da-

quela mídia pelo entrevistado, e

isso vale para rádio, TV, revista,

jornal, internet, teatro, cinema e

também algumas informações de

mídia exterior/outdoor, de forma

isolada ou multimídia. 

Cenp em Revista: Em relação ao con-

sumo de produtos, o método é o

mesmo?

Daina: É o mesmo, mas não usa-

mos estímulo; o entrevistado res-

ponde a marca top of mind. Pergun-

tamos os produtos consumidos e

comprados em determinados pe-

ríodos de tempo. As perguntas se

referem a centenas de produtos –

temos mais de 5 mil marcas no

nosso banco de dados. São pesqui-

sadas marcas para 270 categorias,

e apenas perguntamos as preferi-

das, mais consumidas. 

Cenp em Revista: Como é feita a

pesquisa no que se refere a atitudes?

Daina: Por meio de frases relacio-

nadas a atitudes, com uma escala

de concordância de zero a cinco.

São frases que tratam de família,

trabalho, comunidade, consumo.

Por exemplo, estas são algumas

das frases relacionadas à consumo:

“Eu gosto de visitar várias lojas antes

de fazer uma compra”, “Raramente

mudo de marca”, “Fazer compras ser-

ve para relaxar”, “No meu dia-a-dia,

não me imagino sem um cartão de

crédito”, “Freqüentemente peço con-

selhos antes de fazer uma compra”. 

Essas frases são analisadas

estatisticamente, de forma que per-

mitem criar clusters, tornando pos-

sível analisar o consumidor não

apenas de modo demográfico (se-

xo, idade, classificação econômica),

“A Ipsos
Marplan
pesquisa mais 
de 5 mil 
marcas de 
produtos, 
divididas em 
270 categorias”
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Mercados e periodicidade dos Estudos Marplan/EGM

• hábitos gerais de leitura;
• títulos lidos por periodicidade;
• freqüência de leitura e tempo de
leitura (em horas) por título;

• horários que costuma ler;
• procedência de leitura;
• número de vezes que lê o
exemplar;

• forma de obtenção.

Revista

• hábitos de ouvir rádio AM e FM;
• dias da semana por faixa horária;
• horários que costuma ouvir;
• locais em que costuma ouvir;
• tipos/gêneros de programas que
ouve;

• emissoras ouvidas ontem e nos
últimos trinta dias.

Rádio AM e FM

• hábitos gerais de leitura;
• leitura por periodicidade e por 
dia da semana;

• seções/suplementos lidos;
• títulos lidos por periodicidade;
• freqüência de leitura e tempo de
leitura (em horas) – por título;

• tráfego de leitura por
seções/suplementos;

• horários que costuma ler;
• forma de obtenção.

Jornal 

• acesso e freqüência;
• média de horas que navega a
cada acesso;

• última vez que navegou;
• número de vezes que acessou 
na última semana;

• local de acesso;
• há quanto tempo acessa em casa;
• acesso/conexão: pago ou gratuito;
• tipo de conexão;
• gasto médio mensal com
assinatura;

• compras nos últimos doze meses
– “e-commerce” – itens
comprados;

• comprou nos últimos doze meses
em sites: brasileiro, estrangeiro,
ambos;

• quanto gastou nos últimos trinta
dias com compras de produtos 
na internet;

• finalidade de acesso – freqüência
e última vez;

• horários em que costuma acessar;
• uso de serviço de voz;
• posse de e-mail pessoal no
domicílio/no trabalho;

• sites visitados nos últimos trinta
dias – freqüência e quando
(tempo);

• provedor de acesso que usa em

casa.

Internet

• hábitos de assistir à TV aberta e
paga;

• dias da semana por faixa horária;
• horários que costuma assistir;
• tipos/gêneros de programas a
que assiste;

• emissoras assistidas ontem, nos
últimos sete e trinta dias.

TV aberta e por assinatura

• freqüência com que costuma ir
ao cinema;

• gasto médio mensal com
ingresso;

• alcance do meio cinema e por
circuito/locais (salas) em que o
entrevistado costuma ir ao
cinema com maior freqüência;

• preferência por gênero de filme.

Cinema

Exposição habitual e recente (sete
dias) à mídia exterior por tipo de
suporte existente no mercado:
abrigo de ônibus e táxi; banca de
jornais; metrô; ônibus; outdoor;
painéis de todos os tipos; ponto-
de-venda; relógio de rua etc.

Outdoor/Mídia exterior

• freqüência com que o
entrevistado costuma ir ao teatro;

• gênero/tipo de peça teatral que 
o entrevistado prefere.

Teatro

Meios cobertos pelos Estudos Marplan/EGM e algumas das informações disponibilizadas

Grande São Paulo, 
Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, 
Porto Alegre, 
Recife, 

Salvador, 
Curitiba e São José 
dos Pinhais, Fortaleza, 
Brasília/DF e conso-
lidado nove mercados

Trimestral, consolidados de ano móvel
(últimos 12 meses)

Grande Vitória, 
Baixada Santista, 
Bauru,
São José do Rio Preto, 

Sorocaba, 
São Luís do Maranhão 
Grande Belém e
Campinas

Esporádico





mas também por seu comporta-

mento e atitudes – se é mais con-

sumista ou não, se é formador de

opinião, se é moderno, se tem inte-

resse por tecnologia etc. Esse tipo

de segmentação pode ajudar muito

no desenvolvimento de uma cam-

panha publicitária.

Cenp em Revista: Os estudos abran-

gem quais mercados?

Daina: São nove mercados contí-

nuos, com resultados trimestrais,

consolidados semestrais, anuais e

de ano móvel: São Paulo, Rio de

Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo

Horizonte, Salvador, Brasília/DF,

Curitiba, São José dos Pinhais e

Fortaleza. Em outros mercados,

como Sorocaba, Bauru, Baixada

Santista, Vitória, etc., também te-

mos dados de pesquisa, mas não

são contínuos. Nesses casos, é de

acordo com a demanda – geral-

mente, um veículo ou um conjunto

de veículos e agências que pedem

um estudo em mercados específi-

cos. A pesquisa tem sempre a

mesma base, com adaptações de

acordo com o mercado.

Cenp em Revista: Que tipo de dados

curiosos é possível descobrir por meio

dos estudos?

Daina: Há vários tipos de dados,

como os horários em que o entre-

vistado consome cada mídia, para

qual time de futebol torce, raça,

religião, opção sexual, interesse por

política, se é fumante, se costuma

viajar, se pratica esportes…

Cenp em Revista: Como esses dados

estão disponíveis para as agências,

inclusive através do Cenp?

Daina: Para as agências dos Grupos

6 e 7, estão disponíveis no site do

Cenp dados de penetração de au-

diência em todas as mídias por

mercado, sem qualificação, apenas

com os índices de audiência. Estes

dados podem ser acessados livre-

mente pelas agências, desde que

estejam com a certificação em vigor

e em dia com os pagamentos da

contribuição para o Cenp.

Para comercialização, temos pa-

cotes formatados para diferentes

grupos e interesses. É possível

comprar apenas dados de mídia –

de todas as mídias, de apenas um

grupo e até de um só veículo, me-

diante processamento especial –,

ou ainda apenas hábitos de consu-

mo e comportamento. Disponibili-

zamos desde pacotes mais sim-

ples, com os dados das tabelas já

cruzados com os targets básicos,

até o banco de dados completo.

Cenp em Revista: Em média, qual é

o custo de investimento para uma

agência adquirir esses estudos?

Daina: Não dá para generalizar

porque depende do mercado e da

extensão de dados solicitados, a

quantidade de informações com-

pradas. Mas todos podem comprar

os Estudos Marplan/EGM, tanto

agências pequenas quanto grandes.

“Os questionários
permitem apurar
os horários em que 
o entrevistado
consome cada mídia, 
para qual time torce, 
opção sexual, 
interesse por
política, se é fumante, 
se pratica esportes…”
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Cenp em Revista: Por ter vindo do

mercado publicitário, como você vê a

relação de profissionais de agências e

o uso de estudos, como os do

Marplan?

Daina: Hoje, temos um número de

informações e softwares que aju-

dam muito o planejamento e a

decisão de mídia dentro da agên-

cia. A maioria das agências já

percebe o quanto pode melhorar

seu desempenho fornecendo o pla-

no de mídia para o anunciante com

base em dados de pesquisa. Essas

informações de pesquisa são mui-

to necessárias para a agência, é um

diferencial, uma forma técnica e

embasada de mostrar para o

anunciante o que é melhor para ele

em termos de mídia. 

O uso de estudos está crescen-

do bastante, inclusive entre os veí-

culos, que estão se preparando

muito bem. Se a agência não estiver

pronta para isso, a discussão não

vai ser de igual para igual.

Cenp em Revista: Qual é a percepção

que você tem hoje do uso de pesquisas

nas agências de nível 4, 5, 6 e 7?

Daina: Aumentou muito. Se antiga-

mente existia a percepção de que o

uso de pesquisas era importante,

hoje há a consciência de que sim-

plesmente não se vive mais sem

pesquisas. As agências aprende-

ram a usar as pesquisas, viram sua

importância e passaram a comprar

por necessidade, e não por obriga-

toriedade. A mentalidade mudou

bastante, e acho que esse foi o gran-

de benefício gerado pelo Cenp,

“Cresceu muito
o uso de pesquisa
pelas agências.
Hoje, há a
consciência de 
que simplesmente
não se vive mais 
sem pesquisas” principalmente em relação às agên-

cias menores, ao disponibilizar

nossos dados no site.

Cenp em Revista: Qual o impacto

para as pesquisas da digitalização da

TV e da transformação do celular em

uma mídia?

Daina: Acho que vamos passar por

muitas mudanças de longo prazo

com a TV Digital, com as novas for-

mas de mídia, com a internet e

com o próprio celular. Já estamos

fazendo pesquisas nesse sentido,

cobrindo essa demanda da inter-

net, pesquisando as funções do ce-

lular que o consumidor realmente

usa, porque vamos começar a ter

muita coisa de mídia em relação ao

celular. Em um questionário de

recall como o dos Estudos Mar-

plan/EGM não é difícil absorver

essas novidades, basta adaptar as

perguntas. 

O desafio é este: adaptar para as

novas modalidades de mídia que

vão surgir. Vai ficar cada vez mais

difícil atingir o consumidor, ele vai

ter cada vez mais mídias dispo-

níveis, se movendo mais rápido en-

tre elas e pulando os comerciais.
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CrônicaCapa

DICAS PARA SE
COMUNICAR BEM
COM OS CONSUMIDORES
DE BAIXA RENDA

Os consumidores de baixa renda estão no centro

das atenções do mercado publicitário. Com mais

dinheiro no bolso, atraem a atenção de

empresas de todos os setores, que precisam se

comunicar com eles de forma eficiente.

Para ajudar agências pequenas, médias e grandes a

vencer este desafio, Cenp em Revista solicitou a

publicitários com experiência comprovada no trato

desse target, dicas que possam ajudar no

planejamento, criação e veiculação de campanhas e

peças para essa faixa de consumidores.
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■ A casa do anunciante precisa estar

arrumada para receber o cliente. Às ve-

zes o anunciante foca só a publicidade e

esquece do dever da casa. É importante

que, nesta hora, o publicitário relembre

o cliente, repetidas vezes se necessário,

que a publicidade é apenas uma das

ferramentas do marketing.

■ Tenha a certeza de que o anunciante

pode, de fato, atender às necessidades

dos consumidores de baixa renda, prin-

cipalmente em termos de custo. 

Com condições de preço e financia-

mento favoráveis, eles podem comprar

produtos de preços elevados desde que

parcelados em prazos mais longos. 

■ É preciso sempre se apoiar em boas

pesquisas, de forma que se possa iden-

tificar bons argumentos para o desen-

volvimento da campanha, criando men-

sagens capazes de sensibilizar o consu-

midor conforme seu sotaque, hábitos,

características etc. Claro que isto varia

bastante de um produto para outro, de

uma região para outra. É preciso saber

criar diferenciação com eficiência, daí a

importância das pesquisas.

■ Na Paraíba, como em vários outros

mercados brasileiros, a TV atinge a

população de forma maciça. Portanto,

quem quiser se comunicar com eficiên-

cia com a população de baixa renda

deve conhecer bastante o meio TV,

descobrir, desenvolver e negociar bem

as suas oportunidades, afinar a vocação

do produto ou serviço a ser anunciado e

a programação selecionada, lembrando

que há muitos comunicadores locais de

forte apelo popular com programas de

TV na hora do almoço, começo da noite

e finais de semana.

■ O uso do humor é bastante recomen-

dável na criação publicitária, dada a sua

universalidade, o mesmo valendo para a

música. Não é casual o grande número

de jingles e clipes musicais vistos no

horário eleitoral gratuito.

■ Devemos criar uma campanha para o

público de baixa renda da mesma

maneira que criamos para qualquer

outro público. É um equívoco, em

minha opinião, subestimar a inteligên-

cia  das pessoas de menor poder aquisi-

tivo. 

■ A publicidade, seja na TV, na mídia

impressa, na mídia exterior ou na inter-

net, trabalha com mensagens rápidas.

Portanto, nenhuma idéia que seja inte-

lectualmente complexa a ponto de fazer

o público queimar a mufa é boa, seja

esse público rico ou pobre. 

Agora, acreditar que pessoas de bai-

xa renda só entendem piadas tolas e jin-

gles é, na minha opinião, um raciocínio

equivocado e ligeiramente arrogante.

■ O que distingue uma campanha para

consumidores de baixa renda é o preço

do produto e a mídia. Só. Não adianta

tentar fazer esse sujeito comprar o que

não pode e nem falar com ele em luga-

res que ele não freqüenta. 

E quem tem um produto popular

precisa investir mais em propaganda.

Porque não existe mídia alternativa para

isso. Só há um jeito: veículos de massa.

O custo por mil é até baixo, mas o

investimento é necessariamente alto.
Rynaldo Gondim

Redator W/Brasil,

São Paulo  

Rayner Holmes Borba

Sócio-diretor da

Ponto R Comunicação,

João Pessoa, Paraíba 

[ Nenhuma idéia que seja intelectualmente
complexa, a ponto de fazer o público queimar a
mufa, é boa. Seja esse público rico ou pobre.

]
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■ Não acredito em diferenciação de

linguagem. Aliás, não é só para o públi-

co de baixa renda que são criadas teo-

rias absurdas. O mesmo acontece com

comunicação dirigida para crianças.

Muitas empresas fazem propagandas

absolutamente banais porque acham

que as crianças não entendem nada.

Fico me perguntando: será que as pes-

soas não vêem os filmes da Pixar? Da

Disney? É justamente o contrário: as

crianças entendem tudo. Entendem que

um cachorro pode falar e que um ca-

mundongo pode ser um baita detetive.

A W/Brasil possui cases interessan-

tes tanto de produtos infantis (como as

papetes da Grendene), quanto de

produtos populares (como é o caso de

Bombril). E os bons resultados não

teriam aparecido se o Washington

tivesse subestimado esses públicos.

■ Não tenho a menor dúvida que a

mídia eletrônica deve ter mais ênfase no

planejamento de mídia. E mesmo que

se faça um grande evento popular, você

vai ter que ir para a TV ou para o rádio

para lotar esse evento. O rádio,

inclusive, oferece no Brasil algumas

opções de emissoras extremamente

poderosas para falar com o público de

baixa renda.

Projeção de Renda Média Mensal individual por Classe Econômica – Critério Brasil

Fonte: Ipsos Marplan 2005 / 9 Mercados / Ambos sexos 10 e + anos 

[ Toda campanha voltada para consumidores
de baixa renda tende a ser de massa,

exigindo muito cuidado para que seja eficiente.
]

29%

B
R$ 1.279,00

4,3 SM

6%

A2
R$ 2.293,00

7,6 SM

3%

A1
R$ 3.268,00

10,9 SM

A
R$ 2.750,00

8,6 SM

9%

12%

B1
R$ 1.597,00

5,3 SM

17%

B2
R$ 1.065,00

3,5 SM

36%

C
R$ 655,00

2,2 SM

24%

D
R$ 393,00

1,3 SM

2%

E
R$ 248,00

0,8 SM
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■ O Brasil é um país de baixa renda.

Toda campanha voltada para esse target

tende a ser de massa, exigindo muito

cuidado para que seja eficiente. Ganho

de escala é fundamental, sob o risco de

não haver retorno para o anunciante.

Explico: o planejamento de mídia de

uma campanha voltada para o público

AB é muito semelhante a outra, para o

público CDE, em meios e programação.

Como o ticket médio do público AB

tende a ser maior do que o do CDE, a

eficiência do planejamento de mídia fica

sempre no fio da navalha. 

■ Não é fácil nem barato atingir o

consumidor de menor poder aquisitivo.

É importante desenvolver freqüências

altas em campanhas para este público.

■ Rádio é show de bola; é o meio que

contém o maior número de comunica-

dores geradores de opinião e com forte

influência no consumo.

■ E novelas em geral, que são uma

espécie de integrador nacional. Cin-

qüenta por cento ou mais da base domi-

ciliar assiste às novelas.

■ Mas é sempre possível ganhar fre-

qüência programando com inteligência

outros meios. 

Um exemplo: os jornais que mais

crescem no Brasil são os de baixíssimo

custo ou aqueles distribuídos gratuita-

mente. O público de pouco poder

aquisitivo é ávido por jornais e revistas

desse tipo.

■ Simplicidade, didatismo, mensa-

gens superdiretas. É importante tam-

bém usar comunicadores da mídia ele-

trônica, ícones de credibilidade e opi-

nião. Eles ajudam a quebrar eventuais

resistências do consumidor, que pode

achar que aquilo que está sendo

anunciado não é para o bico dele. 

■ Consumidores de baixa renda não

são bobos e gostam de coisas bacanas.

Este público está hiperorientado para

empresas de elevada relação custo/be-

nefício.

Paulo Queiroz

Vice-presidente executivo

de mídia, DM9DDB,

São Paulo 

[ Para acertar com segurança o consumidor de
baixa renda é preciso definir o produto ou serviço 

que pode ser adquirido por quem o deseja.
]

Projeção de Renda Média Mensal familiar por Classe Econômica – Critério Brasil

Fonte: Ipsos Marplan 2005 / 9 Mercados / Ambos sexos 10 e + anos 

29%

B
R$ 2.677,00

8,9 SM

6%

A2
R$ 5.370,00

17,9 SM

3%

A1
R$ 8.798,00

29,3 SM

A
R$ 6.352,00

21,2 SM

9%

12%

B1
R$ 3.383,00

11,3 SM

17%

B2
R$ 2.190,00

7,3 SM

36%

C
R$ 1.121,00

3,7 SM

24%

D
R$ 615,00

2,0 SM

2%

E
R$ 344,00

1,1 SM
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■ Quando se pensa no consumidor

de baixa renda, vemos que há aquele

que pode comprar um produto mas não

o deseja e aquele que deseja um

produto mas não pode comprá-lo. Não

preciso dizer que quem vende algo que

o consumidor não deseja pode até

colher resultados no curto prazo, mas

estará sempre arriscando-se a perder

todas as suas vendas no dia seguinte.

Portanto, para acertar com seguran-

ça o consumidor de baixa renda é

preciso definir o produto ou serviço que

pode ser adquirido por  quem o deseja. 

Naturalmente, isso vai muito além

da publicidade, começando na definição

do produto ou serviço, na sua apresen-

tação, preço e distribuição. Cuidando

desta etapa, elimina-se a possibilidade

de haver dissonância entre a oferta e a

mensagem publicitária. Prometer algo

que o consumidor não verá materializa-

do na loja e no uso do produto é pecado

mortal que condena a relação de con-

sumo a perecer ali mesmo. 

Assim, o primeiro segredo de uma

comunicação eficiente com o consumi-

dor de baixa renda é o anunciante estar

apto a cumprir aquilo que a publicidade

difunde. Há no Brasil, hoje, dezenas de

bons exemplos de como atender e valo-

rizar o consumidor de menor poder

aquisitivo. 

Entre esses exemplos podem ser cita-

das lojas como C&A e Riachuelo, com

seus produtos de moda, preços acessí-

veis, financiamento, além de ambiente e

atendimento de boutique. Há também a

Fiat, principalmente com seu modelo

Mille, além de fabricantes de cosméticos

como Natura e O Boticário. Estas em-

presas, entre outras, expressam uma

maneira totalmente nova de trabalhar

junto aos consumidores de baixa renda e

colher excelentes lucros com eles.

■ É preciso ter em mente que as

preocupações dos consumidores de

diferentes targets têm pesos diferentes. 

Quando se fala em donas-de-casa

com filhos das classes CDE, por exem-

plo, é preciso lembrar que a preocupa-

ção delas com a educação dos filhos

tem muito mais peso do que entre as

donas-de-casa das classes AB. Quem

quiser falar com elas precisa levar em

conta nuances deste tipo.

■ Outras considerações importantes

quando se planeja a comunicação com

os consumidores de baixo poder aquisi-

tivo: os aspectos gregários estão pro-

porcionalmente mais presentes nas

famílias de menor renda. 

Nas classes AB cresce mais rapida-

mente a noção da valorização do consu-

mo individual, o espaço próprio dentro

de casa etc., enquanto nos domicílios

José Francisco Eustachio

Vice-presidente de operações,

Talent,

São Paulo 

Breve retrato do consumidor de baixa renda

Quantos são os consumidores de baixa renda?

(em milhões de pessoas)

Fonte: XLVII Estudos Marplan/EGM – 2005. 

[ Nunca, em hipótese alguma, subestime 
a capacidade de compreensão e entendimento

das pessoas das classes CDE.
]

Classe C Classe D Classe E

Grande São Paulo 4.379 2.311 121

Grande Rio 3.540 2.360 181

Grande Recife 900 850 150

Grande Porto Alegre 953 438 51

Grande Salvador 864 790 123

Grande Belo Horizonte 1.034 718 28

Curitiba e São José dos Pinhais 629 272 34

Fortaleza 577 716 139

Brasília 576 446 18

9 mercados 13.399 8.932 744
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CDE, de forma geral, as instâncias

idealizadas de prazer se dão em família

– passeios, férias, alimentação (espe-

cialmente) etc. 

Também a noção de afeto entre os

familiares está mais presente neste

target, onde felicidade é estar junto da

família. O prazer da socialização é

intenso.

■ Nunca, em hipótese alguma, subes-

time a capacidade de compreensão e

entendimento das pessoas das classes

CDE, por eles não terem, na maioria dos

casos, elevado grau de escolaridade. 

Quem duvidar disso deveria prestar

mais atenção aos enredos das telenove-

las. Eles são cada vez mais complexos e

liberais e, mesmo assim, atraem au-

diências cada vez maiores e mais aten-

tas. Portanto, ao pensar a comunicação

com os consumidores de baixa renda

não seja simplório, pois eles não o são.

■ Pelos mesmos motivos, o apuro

estético é fundamental. Todos lembram

das lições deixadas pelos carros pé-de-

boi dos anos 60? 

Beleza, modernidade, praticidade –

os consumidores de baixa renda não

abdicaram dos prazeres e das coisas

boas da vida e são animados pelo espí-

rito de eu vou conquistá-las. Sabem

quando estão sendo respeitados e valo-

rizados pelos fabricantes e prestadores

de serviço, são muito desejosos dessa

consideração, reconhecem e premiam

quem age dessa forma. O consumidor

de baixa renda não está em busca de

luxo, mas de dignificação.

■ No planejamento de mídia é preciso

que as agências avancem mais no

reconhecimento de alguns meios de

comunicação, como o rádio, por exem-

plo, que tem forte penetração junto aos

consumidores de baixo poder aquisiti-

vo. O rádio consegue manter a colo-

quialidade e pode oferecer uma relação

custo/benefício altamente vantajosa.

■ É importante também estudar as

possibilidades oferecidas pelo meios

revista e jornal, bastante valorizados

pelos consumidores mas nem sempre

acessíveis a eles. Basta verificar que,

quando os indicadores de renda melho-

ram, as vendas de jornais e revistas

sobem. 

Algumas publicações, especialmente

revistas, conseguiram desenvolver uma

linguagem eficiente com consumidores

de baixa renda, sendo, mais do que um

veículo de notícias, uma espécie de

conselheiro de moda, culinária, com-

portamento etc. 

■ O consumidor de baixa renda, em

geral, compra algo para fazer parte de

um círculo social, pois ele procura

inclusão social. O ideal na comunicação

é assumirmos um discurso de valoriza-

ção, o equilíbrio entre aspiracional e

inclusão, mas sempre com muito

respeito ao consumidor popular, sem

menosprezar sua capacidade analítica e

crítica. 

■ A adequação do discurso e da

imagem da marca nos pontos-de-venda

também é fundamental para estabelecer

o diálogo com esse público, que não é

simplório. Um exemplo bem-sucedido é

as Casas Bahia, pela sua capacidade de

viabilizar o sonho de consumo por meio

do acesso ao crédito para pessoas que

não preenchem os pré-requisitos tradi-

cionais.

Carla Sá

Diretora de planejamento,

Africa 

[ Algumas publicações, especialmente revistas,
conseguiram desenvolver uma linguagem eficiente 

com consumidores, sendo uma espécie de conselheiro.
]
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■ O que distingue uma campanha para

consumidores de baixa renda é conhe-

cer e entender seu comportamento de

compra e quais as razões para suas

escolhas. 

Trata-se de um grupo com valores

conservadores (família, honra, justiça),

que tem necessidade de se sentir

incluído e respeitado, apesar de sua

condição financeira. São pessoas que

têm o hábito de se socializar e valo-

rizam muito o contato face a face.

Quem compreende esta dinâmica de

valores e comportamento consegue um

lugar no coração desse consumidor, que

se torna fiel.  

■ O acesso ao crédito é a grande chave

para conquistar esse consumidor, e não

necessariamente o preço final.

■ As diferenças entre o público de baixa

renda e o de alta são na maior parte

culturais. O consumidor de pouco po-

der aquisitivo tem um repertório dife-

rente, mais regionalizado e menos

globalizado. Porém isto não significa

que as campanhas tenham que ser

regionalizadas. O que vemos é que

alguns fabricantes oferecem produtos

que atendem  a necessidades específi-

cas desse público, respeitando as prefe-

rências regionais.

Por exemplo:

• No Nordeste, as margarinas são

mais amarelas e salgadas, podendo até

ser guardadas fora da geladeira. Foram

lançadas pela Bunge. O produto é

parecido com a manteiga de garrafa.

Também no Nordeste, a Unilever, com

seu sabão em pó Ala, lançou embala-

gens em sachê. Nessa região, muitas

consumidoras têm o costume de lavar a

roupa no rio, e as embalagens tradicio-

nais em caixa de papelão se desfaziam

ao serem molhadas.

• Em virtude do alto consumo de

maionese na região Sul, a Bunge criou

uma embalagem de 500 gramas em

forma de sachê, mais prática e barata.

• Consumidoras do Centro-Sul costu-

mam dividir as esponjas de aço em

pequenos pedaços. A Bombril lançou a

versão luxo, em pedaços menores. Já as

cariocas e capixabas preferem pedaços

maiores e também foram atendidas.

■ A publicidade para as classes CDE

precisa ser inteligível, simples e obje-

tiva. Em alguns casos, a música e o

humor são ingredientes que facilitam a

compreensão da mensagem, mas não

são a única maneira de se comunicar

com esse público. A propaganda para

esse segmento de consumidor, segundo

Renato Meirelles, sócio-diretor do Data

Popular (especializado nesse tipo de

consumidor), funciona mais no sistema

boca a boca. Assim, a função da publi-

cidade é fazer o boca a boca funcionar.

■ Eles procuram o melhor custo/benefí-

cio. A publicidade precisa ser didática,

pois os consumidores adquirem algo

por suas funcionalidades. É a lógica da

repetição. Eles têm a necessidade de

entender os benefícios do produto e não

podem errar, explica Meirelles.

[ A música e o humor são ingredientes que facilitam 
a compreensão da mensagem, mas não são a única 

maneira de se comunicar com esse público.
]



Breve retrato do consumidor de baixa renda

Classe C Classe D Classe E

Revista Leu/folheou pelo menos um título 42% 29% 20%

na última periodicidade da revista

Jornal Leu/folheou pelo menos um título 43% 25% 14%

nos últimos sete dias

TV aberta Assistiu à TV pelo menos 97% 98% 85%

uma vez por semana

TV por assinatura Assistiu à TV pelo menos 9% 3% 0%

uma vez por semana

Rádio AM e FM Ouviu rádio pelo menos 90% 86% 81%

uma vez por semana

Internet Acessa a internet pelo menos 12% 4% 1%

uma vez por semana

Cinema Vai ao cinema pelo menos 10% 3% 1%

uma vez por mês 

Outdoor/ Declarou ter visto 68% 56% 47%

Mídia exterior

Fonte: Penetração das mídias, segundo XLVII Estudos Marplan/EGM – 2005.

Como eles consomem cada meio?
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Esse público não tem necessariamen-

te mau gosto ou gosta do que é brega.

No entanto, é claro que há necessidade

de adequação da linguagem. É preciso

considerar até mesmo suas referências

estéticas, que derivam da cultura popular

brasileira – alegre, colorida, exagerada,

extravagante, farta. E, principalmente,

respeitar seus valores mais conserva-

dores ligados à família, justiça e honra.

■ Se considerarmos os hábitos de

mídia desse público, fica claro que a TV

aberta é o principal meio de comunica-

ção com o consumidor de baixa renda

no Brasil. 

■ A internet também já encontrou esse

público, e um exemplo recente foi dado

pela Gol, que ofereceu passagens de

avião por R$ 50. As vendas, feitas exclu-

sivamente pela internet, lotaram todos

os vôos para os quais a promoção era

válida. A isca foi lançada e, com a

desmistificação da internet, gradativa-

mente o meio vai ganhando força para

algumas marcas populares.

É um erro subestimar a rapidez com

que se pode dar a inclusão de milhões

de consumidores como usuários da

internet. No Brasil, podemos falar dos

celulares, que passaram, num curto es-

paço de tempo, de artigo de luxo a

instrumento de comunicação pessoal.

O desafio é oferecer na web produtos

que atendam às necessidades desse pú-

blico. Enquanto isso, a TV e o rádio per-

manecem levando as marcas para den-

tro de todos os lares, acompanhando a

vida desse consumidor e cumprindo um

múltiplo papel de entreter, informar e

divulgar produtos e serviços.

[ É um erro subestimar a rapidez com que 
se pode dar a inclusão de milhões de consumidores

de baixa renda como usuários da internet.
]
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ormado principalmente por anunciantes

de médio porte, o mercado de Presiden-

te Prudente, interior de São Paulo, atualmente

passa por uma fase de conscientização e profis-

sionalização, impulsionada tanto pelas duas uni-

versidades com cursos de comunicação social na região

quanto pela exigência do próprio mercado.

“O cliente está se conscientizando que precisa de um

material profissional e de qualidade para obter um retorno

favorável. O mercado está em ascensão

e começando a ficar mais exigente e a

valorizar mais a publicidade. E o cliente

não quer errar, porque o erro é muito

caro”, analisa Mario Luiz Peretti, diretor

da Promarke Propaganda e Marketing, que tem 19 anos de

experiência no mercado da cidade.

Tendo como principais fontes o agronegócio e o varejo, a

atividade publicitária prudentina tem presença

muito forte nas mídias rádio, por conta das quatro

emissoras FM e cinco AM locais, e televisão, com

as duas emissoras da região. Em 2005, o mercado

cresceu 5% em relação ao ano anterior.

Em virtude do caráter exportador do agronegócio da

região - Presidente Prudente é um pólo nacional no mercado

sementeiro e de suplemento mineral - uma particularidade é

que a publicidade produzida localmente acaba sendo ‘ex-

portada’ para outras regiões do País, como Mato Grosso e

Mato Grosso do Sul e Paraná, por exemplo. 

Nesse processo de valorizar a profissionalização da

atividade, o Cenp e as Normas-Padrão estão ganhando cada

vez mais importância para o mercado. “O relacionamento

que estamos tendo com o Cenp está nos fortalecendo com

informações e nos dando ferramentas de trabalho para a

profissionalização”, comenta Peretti.
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Regionais

F
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  ÉÉ  AA  PPAALLAAVVRRAA--CCHHAAVVEE  EEMM  PPRREESSIIDDEENNTTEE  PPRRUUDDEENNTTEE

citando o conterrâneo Nizan Guanaes

que Rui de Carvalho Martins, sócio-

fundador e diretor operacional da RCM Publicida-

de, de Itabuna, define o mercado publicitário do

seu estado: “A Bahia tem excelentes profissionais

na propaganda, o que ela ainda não tem é boas

verbas”. Para conscientizar os clientes da necessidade de in-

vestir verbas mais substanciais, Rui defende um trabalho mais

agressivo do Cenp, uma vez que as agências certificadas ainda

não têm o valor que deveriam na região. 

“A atuação do Cenp está restrita às grandes capitais, aos

grandes centros da propaganda nacional. É preciso formatar

parcerias nos diversos estados e municípios brasileiros para

melhor fiscalizar as agências. E, acima de tudo, realizar uma

campanha de divulgação da essência do Cenp nestes merca-

dos, usando veículos de comunicação regionais para atingir

todo o trade publicitário inclusive o cliente, que precisa saber

separar o ‘joio do trigo’”, ele diz.

Das 40 agências no eixo Itabuna/Ilhéus, 14 são

certificadas. “E as não-certificadas estão atuando

no mercado sem sentir a necessidade desta distin-

ção. Muito pelo contrário, entendem que ela só ser-

viria para trazer

mais despesas.

Falta um trabalho mais con-

sistente e presente do Cenp,

e acredito que parcerias com

o Sinapro, Abap e associa-

ções estaduais ou regionais podem ser muito úteis nesta

empreitada”, reflete Rui.

Na opinião do publicitário, o Cenp tem a missão de

estabelecer uma sintonia com o mercado publicitário bra-

sileiro, seja onde for. “Não importa o estado, o município e a

distância, todas as regiões têm importância e devem ser

assistidas, amparadas e protegidas pelas Normas-Padrão do

Cenp”, ele finaliza.

É
RRCCMM  DDEEFFEENNDDEE  CCEENNPP  PPAARRAA  TTOODDOOSS
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“O mercado está ficando 

mais exigente. E o cliente 

não quer errar porque o 

erro é muito caro”

“Todas as regiões têm

importância e devem 

ser amparadas pelas

Normas-Padrão 

do Cenp”
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s principais anunciantes do interior de Pernambuco

estão no varejo, seguido pelo setor de prestação de

serviços e uma pequena parcela da indústria. Mas a profissio-

nalização do mercado ainda é uma das questões mais urgentes

da região. 

“Nosso grande desafio está na necessidade da pro-

fissionalização das empresas no tocante à gestão. Não só aqui,

mas como na grande maioria dos demais mercados do

Nordeste e, por extensão, do Brasil”,

relata Jackson Carvalho de Albu-

querque, diretor presidente da

Intertotal Comunicação, de Caruaru. 

Mais do que um desafio, a profis-

sionalização é vista como uma exi-

gência inevitável para o desenvolvimento. “Com a aces-

sibilidade à informação e à globalização, cada vez mais se tor-

na necessário que as empresas profissionalizem todas as suas

áreas de operação e gestão, e que utilizem profissionalmente a

comunicação como uma ferramenta administrativa”, analisa o

publicitário.

A região de Caruaru, que conta com três emissoras de tele-

visão, dois jornais, duas exibidoras de outdoor e sete emis-

soras de rádio, tem muito potencial a ser trabalhado. Um

exemplo é a indústria de vestuário do Pólo de Confecções do

Agreste, segmento ainda bastante incipiente no que se refere à

publicidade. A área está recebendo grandes investimentos de

infra-estrutura e, com isso, atraindo uma série de novos em-

preendimentos comerciais para a região. Jackson conta que

vem abordando o segmento de vestiário sobre a importância

que o branding e as ferramentas de comunicação têm na

construção de marcas fortes, uma vez que a percepção da

indústria local tem sido a de ser uma simples produtora de

vestuário, e não de produtora de moda e conceito, com forte

agregação de valor local e criação de mais empregos

qualificados.

Com 11 anos de mercado e sendo a primeira agência do

interior do Nordeste a receber a certificação, a Intertotal

reforça que continua a acreditar nas propostas e desafios do

Cenp, mas defende atuações mais ostensivas para divulgar

seus propósitos. “Há a necessidade de campanhas que

permitam esclarecer a diferenciação que uma agência

tecnicamente certificada possibilita, bem como de uma política

junto aos veículos, principalmente no que diz respeito à

remuneração”, sugere Jackson.

Ao citar que apenas oito dentre as mais de 25 agências da

região são certificadas, o publicitário

comenta o desrespeito que existe às

Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária. 

“Essa disparidade reflete como o

mercado percebe as agências, não

diferenciando as certificadas das não-certificadas. Veículos e

anunciantes ainda desconhecem o Cenp e sua normatização.

Muito ainda precisa ser feito para que tenhamos uma maior

valorização por todos os atores do mercado em relação à

certificação”, ele diz. 

Para ele, a saída está em uma atuação mais voltada para as

necessidades do mercado, especialmente no que se refere às

regiões afastadas dos grandes centros. 

“É mais do que necessária uma revisão do Cenp quanto ao

importante papel que ele deve ter no mercado nacional e,

principalmente, nos mercados regionais, revendo sua postura

e a sua estruturação, quem sabe criando capítulos regionais

em parceria com Abap, Sinapro e demais associações de

veículos e anunciantes”, reflete Jackson. 

Líder do mercado local desde seu quarto ano de existência,

a Intertotal atende a uma significativa parcela dos dez maiores

anunciantes do mercado local e conta com uma equipe de 18

colaboradores para as contas dos seus 28 clientes.

O
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAARR  PPAARRAA  CCRREESSCCEERR

“Nosso grande desafio 

está na necessidade 

da profissionalização 

das empresas”
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m reunião realizada em se-

tembro, a Diretoria do Cenp

deliberou criar a categoria de agência

especializada, destinada ao reconheci-

mento e certificação de condições téc-

nicas das agências especializadas em

promoção, marketing direto, relações

públicas e assemelhadas. A partir de ago-

ra, ao aderirem incondicionalmente às

Normas-Padrão, agências deste tipo te-

rão, por parte dos veículos de comuni-

cação, tratamento idêntico ao dispensa-

do às agências de propaganda, como

dispõe a Norma-Padrão da Atividade

Publicitária, inclusive no que se refere

ao desconto-padrão.

Para que sejam certificadas, as agên-

cias especializadas deverão comprovar

que contam com estrutura de criação,

produção e de capacitação para a distri-

buição de publicidade do que criou e

produziu, por ordem e conta de clien-

tes-anunciantes, aos veículos de comu-

nicação. As agências especializadas re-

ceberão do Cenp um certificado diferen-

ciado daquele entregue às agências de

propaganda, com validade de um ano.

Segue vedada a certificação de agên-

cias de marketing político, por ser ativi-

dade de veiculação básica, em horário e

espaço sob controle judicial. Continua

vedada também a certificação das agên-

cias especializadas em operações pro-

mocionais, merchandising em ponto-

de-venda e aquelas que tenham desti-

nação irrelevante de veiculação de publi-

cidade, originadas de seus trabalhos,

nos meios de comunicação. 

Constituirá ato de deslealdade co-

mercial, passível de análise e julgamen-

to pelo Conselho de Ética, a atuação de

agência especializada junto a cliente-

AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS SERÃO CERTIFICADAS

Acontece no Cenp

E

CENP GANHA
NOVA SEDE

Desde agosto, o Cenp

está de casa nova,

no Conjunto Nacional.

Anote nosso

novo endereço:

Av. Paulista, 2073,

Edifício Horsa II,

6º andar,

Cep: 01311-940,

São Paulo - SP

Tel.: (11) 2172-2367

Veja algumas fotos

da nova sede e nos

faça uma visita.
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anunciante que seja atendido por agên-

cia de propaganda, sem o prévio conhe-

cimento e aprovação desta, salvo se, na

contratação, o cliente estabelecer, de

forma expressa, a liberdade de empre-

gar tais serviços de maneira indepen-

dente. É vedado também - e passível de

apreciação pelo Conselho de Ética - à

agência especializada oferecer ou execu-

tar serviço de publicidade alheio à sua

área de especialização, utilizando o be-

nefício do desconto proporcionado pela

certificação e que represente concorrên-

cia desleal às agências de publicidade.

“A decisão da diretoria do Cenp

reconhece que, por razões de mercado,

ao longo dos anos, as agências foram

obrigadas a alterar suas estruturas de

funcionamento, agregando novas ativi-

dades funcionais decorrentes, em espe-

cial, do permanente aperfeiçoamento

tecnológico dos veículos de comunica-

ção e da criação de novos meios de

divulgação de mensagens publicitárias”,

explica Petrônio Corrêa, presidente do

Cenp, lembrando que as agências espe-

cializadas têm buscado entendimentos

com o Cenp objetivando o seu reconhe-

cimento, mediante a adesão incondicio-

nal às Normas-Padrão e ao respeito à

ética concorrencial que devem manter

para com as agências tradicionais nas

relações com os clientes-anunciantes

que as contratam.

Diretores do Cenp visitam
mercado paraibano

Atendendo a convite do capítulo lo-

cal da Abap, diretores do Cenp estive-

ram em visita à Paraíba em agosto pa-

ra conhecer e debater as relações entre

agências e veículos e a tendência do

mercado em reativar a prática das hou-

ses, geralmente ligadas a empresas

de varejo.

Os diretores do Cenp foram recebi-

dos pelos executivos dos principais gru-

pos de comunicação e agências do esta-

do, a quem reafirmaram as bases de

atuação da entidade, além de incenti-

var o entendimento, sugerindo a cria-

ção de um fórum no qual os proble-

mas possam ser discutidos, o que foi

aceito, devendo o mesmo ser instala-

do no início do próximo ano. 
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Crônica

PROCURANDO 
UM IRMÃO

Waltely Longo

aqueles tempos – em que os bichos falavam

e os cigarros ainda faziam propaganda –,

atender a conta daquela marca líder era uma aventura

tão perigosa e excitante como os esportes radicais

que compunham os temas dos seus comerciais. 

Além do assédio constante das agências concor-

rentes, trabalhar com essa conta implicava enfrentar

um desafio permanente. A agência precisava identi-

ficar, sempre com muita antecedência, a modalidade

esportiva e a música internacional que se tornariam o

hit da próxima estação. Esse era sempre um grande

pepino! Além de exigir uma enorme sensibilidade na

antecipação das tendências futuras, era preciso

operar com extrema agilidade para produzir todas as

peças antes que a “moda” chegasse. E isso represen-

tava, sempre, um processo insano!

Foi participando de uma tarefa como essa que

acabei indo parar em Fort Lauderdale, na Flórida. O

objetivo da viagem era me encontrar com o diretor de

criação da agência, que estava lá finalizando a nova

campanha para apresentá-la ao cliente.

Para aqueles que não tiveram o privilégio de co-

nhecer esse profissional de criação, é fundamental

fazer um comentário importante sobre ele. A dimen-

são do seu talento e profissionalismo só era com-

parável à convicção assumida de sua personalidade

gay. Nada no mundo era mais definitivo que sua

declarada opção sexual. Como ele mesmo se definia:

“Viado não, eu sou uma mulher!”. Com inteligência

sempre aguçada, ele tirava de letra qualquer tipo de

preconceito que pudesse existir naquela época e

desenvolvia seu trabalho com grande maestria,

porém sem jamais abrir mão de sua “aviadada” e

declarada opção sexual. 

Mas, voltando ao assunto, estávamos, eu e esse

profissional de criação, cumprindo aquela que seria a

última etapa de uma longa jornada de produção. A

empreitada havia começado muitas semanas antes,

N
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com a seleção de casting feita em Los Angeles, as

filmagens no Havaí, a edição da trilha em Nova York

e, finalmente, a fase de pós-produção e apresentação

ao cliente, prevista para ocorrer naquela produtora ao

norte de Miami.

Essa era a razão principal de estarmos lá, e tão

logo terminou a reunião com o cliente, fica fácil

imaginar o grau de satisfação, o sentimento de alívio

e a sensação de “dever cumprido” que tomou conta

de todos os envolvidos quando, após poucas

alterações, os comerciais apresentados foram entusi-

asticamente aprovados. 

Como não poderia deixar de ser, nada melhor nes-

sas horas que um drinque para comemorar. E lá

fomos nós!

Éramos um grupo formado por uns oito mar-

manjos, mais a figura explicitamente gay do diretor

de criação, que pelo trabalho realizado, quem sabe

fosse o que mais merecia comemorar.

Por indicação de alguém da equipe, fomos parar

num lugar não muito longe da produtora, chamado

Pure Platinum – Solid Gold. Parece que a classi-

ficação do lugar era “Strip Club and Bar”, mas na

verdade poderia ser chamado de “Casa de Torturas”.

É fácil entender o porquê. Imaginem a cena: uma

boate enorme, com uma banda tocando música ao

vivo, decoração com muito mármore, detalhes dou-

rados, luzes de néon piscando e lotada de mulheres,

realmente lindíssimas, que circulavam entre as me-

sas completamente nuas. Isso mesmo, absolutamen-

te nuas! O mais insólito da situação, porém, era

outro: a casa tinha uma regra rígida que determinava

que se alguém encostasse um “dedo sequer” em

“Oito marmanjos,
acompanhados por 
uma bicha irreverente, 
sentados em silêncio 
ao redor de uma mesa
minúscula, tendo sobre ela
uma mulher deslumbrante,
dançando nua em pêlo 
(ou melhor, nua quase 
sem pêlo)”
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qualquer uma das mulheres, era posto imediata-

mente para fora por um grupo de seguranças, cujos

tamanhos deixariam o próprio Dream Team ameri-

cano com uma ponta de receio. 

Em outras palavras: um lugar que além do con-

ceito discutível e da aparência duvidosa, apresentava

uma proposta operacional no mínimo meio “esquizo-

frênica”. Mas, enfim, estávamos todos lá para

comemorar, e confesso que estava divertido. A

presença do diretor de criação tornava a experiência

ainda mais engraçada. Ele não parava de fazer piadas,

assumindo jocosamente aquele tipo de “persona-

lidade feminina” que sempre desdenha e faz pouco

da beleza alheia.

Até que após muita risada e algumas rodadas de

bebidas, um dos colegas tomou a infeliz iniciativa de

convidar uma das moças para subir à mesa e dançar

para o grupo.

Uma situação simplesmente bizarra: oito mar-

manjos, acompanhados por uma bicha irreverente,

sentados em silêncio ao redor de uma mesa minús-

cula, tendo sobre ela uma mulher deslumbrante, dan-

çando nua em pêlo (ou melhor, nua quase sem pêlo). 

A imobilidade de todos e a respiração suspensa

de alguns só foi quebrada quando o nosso profissio-

nal de criação fez o primeiro sinal para a dançarina.

Piscando um dos olhos e movimentando o dedo pró-

ximo à boca, ele sinalizou como se quisesse dizer

algo em seu ouvido. A moça reagiu com um sorriso e

ele mais uma vez repetiu o gesto galanteador,

insistindo como se tivesse algo a confidenciar só para

ela. A moça, sem parar de dançar e mantendo o ritmo

da música, começou abaixar-se lentamente em

direção ao “paquerador”, enquanto nossas cabeças

se aproximavam, na tentativa de não perder uma só

palavra daquele que poderia ser o grande momento

da recuperação, o retorno triunfal daquele “filho

pródigo” ao lar viril do universo masculino. 

Sempre sorrindo, o rosto da mulher já se encon-

trava muito próximo ao dele,  e ela arrumou o cabelo

fazendo seu ouvido quase encostar em sua boca. Foi

quando todos nós escutamos, estarrecidos, aquela

frase que se tornou inesquecível:

– Do you have a brother?

“A moça, sem parar de dançar e 
mantendo o ritmo da música, 

começou abaixar-se lentamente em direção ao
“paquerador”, enquanto nossas cabeças se aproximavam, 
na tentativa de não perder uma só palavra daquele que

poderia ser o grande momento da recuperação, 
o retorno triunfal daquele “filho pródigo” 

ao lar viril do universo masculino”
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“EU-GÊNCIAS”

É importante que se destaque a

atividade publicitária no interior. E Cenp

em Revista tem feito isso muito bem

através da seção Regionais. O que me

decepciona é ler depoimentos contra

pequenas agências e chamá-las de “Eu-

gências”, como aconteceu na página 30

da edição passada.

A estrutura de uma agência, hoje, não

pode ter o modelo tradicional. O

mercado sofre uma carga tributária e de

encargos sociais enorme. Numa nova

visão de gestão cabe muito bem a Ter-

ceirização. E a Terceirização tem como

aspecto principal a utilização de colabo-

radores que desenvolvem campanhas

publicitárias de acordo com o perfil do

cliente.

Defendo a estrutura reduzida por

acreditar que ela não desqualifica o

trabalho publicitário e muito mais por

ter certeza de que a torna economica-

mente viável.

Que o Cenp continue trabalhando

pela ética no mercado para que os pe-

quenos empreendedores não sejam

esquecidos, que haja espaço para um

novo modelo de agência no mercado e

a Terceirização seja vista com bons

olhos.

Vou tornar pública a minha ex-

periência profissional através da

monografia “Impactos da Gestão Ter-

ceirizada nas Agências de Propaganda”,

como trabalho de conclusão do Curso

de Pós-Graduação MBA Gestão Estra-

tégica de Negócios da UFF - RJ.

Claudia Máximo, 

Máximo Propaganda, 

Cabo Frio - RJ

CRIAÇÃO E TEORIA&PRÁTICA

Muito boa a edição n. 7 do Cenp em

Revista.

Sem muitas concessões à simplifica-

ção, a jornalista Mara Vegso resumiu a

história da criação publicitária brasileira

e elencou os desafios do futuro

imediato, desafios que exigem mais do

que a já conhecida inventividade e irre-

verência dos publicitários; exige tam-

bém conhecimentos técnicos e aca-

dêmicos, como os expostos pela pro-

fessora Mariângela Machado Toaldo.

José Ernesto, 

São Paulo

PASQUALIM

Vocês têm acertado em cheio na

escolhas dos autores para as Crônicas

publicadas, sempre muito inteligentes e

engraçadas. Mas será difícil superar

“Meu querido Pasqualim” do Geraldo

Leite, publicada na edição passada.

Julia Maria, 

São Bernardo do Campo

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

Cartas






