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hamo a atenção dos leitores para a matéria “O acórdão do TCU: da

crise sai a solução”, publicada nas páginas seguintes desta edição do

Cenp em Revista.

É importante e recomendável que nossos leitores meditem sobre o assunto e,

eventualmente, atuem procurando esclarecer a opinião pública, especialmente jor-

nalistas, autoridades, deputados e senadores de suas cidades e estados, mostrando

que a atividade desenvolvida pelas agências de propaganda está sofrendo dura

campanha difamatória, que não traduz a verdade em relação ao que representa

o trabalho desta comunidade – de forma especial as pequenas agências que

operam em todo o país –, que vem prestando um serviço extraordinário ao

desenvolvimento da economia brasileira. 

Para se ter uma idéia da importância da atividade publicitária, basta verificar

que, hoje, mais de 4 mil agências certificadas pelo Cenp operam em todos os

estados brasileiros, sendo 86% delas “pequenas e micros”.

Fico particularmente triste quando vejo na TV e leio que a imagem da

instituição “agência de propaganda” está vinculada a atividades desonestas, em

decorrência da atuação de pouquíssimas – duas ou três – agências envolvidas em

escândalos amplamente noticiados pela imprensa.

É falsa essa imagem negativa das “agências de pro-

paganda”. Dos 67 anos que trabalho, em 62 o fiz em

agências, primeiro como funcionário e depois como diretor e

sócio da MPM Propaganda. Nos últimos doze anos o fiz

como dirigente de entidades ligadas às agências. Como

presidente do Cenp, já visitei em torno de quatrocentas

delas, localizadas em quase todos os estados brasileiros. Conheço pessoalmente os

sócios e os funcionários dessas instituições e asseguro que a imagem da nossa

atividade está injusta e imerecidamente distorcida. 

A verdadeira imagem desta atividade é a de uma comunidade honesta, cria-

tiva e, principalmente, que honra esta profissão: o PUBLICITÁRIO BRASILEIRO.
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UMA COMUNIDADE

HONESTA, CRIATIVA E QUE HONRA

A PUBLICIDADE
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TUDO O QUE SOMOS E FAZEMOS
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NASCIMENTO.

É POR ISSO QUE O NATAL RENOVA

REFAZ
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Em 1º lugar

OO  AACCÓÓRRDDÃÃOO  DDOO  TTCCUU::  

DDAA  CCRRIISSEE  SSAAII  AA  SSOOLLUUÇÇÃÃOO

A Secretaria-Geral da Presidência da República já recorreu da decisão do Tribunal de Contas,

que recomendou, em acórdão, a revogação do Decreto no 4.563/02. O Decreto questionado

tornou as Normas-Padrão da Atividade Publicitária referência nas relações entre anunciantes,

agências e veículos de comunicação, incluindo tanto o setor público – de menor tamanho –

quanto o setor privado, a base da atividade publicitária no país.

recurso, cujo conteúdo não foi divulgado, trata de

matéria constitucional, especialmente relacionada

com as relações entre os poderes da República. É o primeiro

a ser oferecido e deseja o esclarecimento de todos os pon-

tos abordados naquela decisão adotada pelo Tribunal como

consolidação para a atividade de contratação de publicidade

pela administração pública.

O acórdão é resultado da análise pela Corte de Contas

dos relatórios das auditorias realizadas em órgãos públicos

incluídos nas denúncias apuradas por CPIs instaladas no

Congresso Nacional e que já encerraram os seus trabalhos.

Trata, exclusivamente, dos diversos aspectos das relações

entre as agências e os entes públicos que as contratam por

meio de licitações e da forma de execução dos serviços

publicitários.

A decisão do TCU, que não é definitiva porque passível

de recursos, por não estabelecer novas diretrizes para o

setor ou indicar as formas que entende sejam melhores

para o setor público em sua comunicação publicitária, amea-

ça paralisar a veiculação de publicidade de organismos

públicos, incluindo as empresas que disputam o mercado

na área de bancos e energia, principalmente. 

O Cenp, por tratar o acórdão das Normas-Padrão da

qual é executor, já foi informado oficialmente da decisão e vai

encaminhar ao TCU um documento de esclarecimento e de-

fesa do pacto firmado por anunciantes, agências e veículos,

que rege a publicidade. As Normas-Padrão hoje em vigor

constituem a atualização, determinada pelo desenvolvi-

mento tecnológico das comunicações, daquelas adotadas

após os dois primeiros Congressos Nacionais de Publi-

cidade, o primeiro que teve como resultado a aprovação,

pelo Congresso Nacional, da Lei no 4.680/65, que regula-

“Estranha o Cenp que o acórdão 

que recomenda a fiscalização 

permanente  do trabalho das

agências nas suas relações 

com o governo e empresas 

públicas esteja pedindo...”

O
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mentou a publicidade no país e recomendou a adoção das

primeiras Normas-Padrão da atividade, ratificadas pelo

segundo.

O Conselho, segundo sua diretoria, está tratando a ma-

téria com cautela, para evitar qualquer tipo de exploração

que não seja de ordem técnica, insistindo na legalidade do

Decreto que apenas regulamenta dispositivos da Lei no

4.680, como aquele que determina ser direito privativo dos

veículos a fixação do percentual do desconto remuneratório

em favor da agência que intermediou a publicidade (o

chamado desconto-padrão de agência).

Estranha o Cenp, no entanto, que o acórdão que reco-

menda a fiscalização permanente do trabalho desenvolvido

pelas agências nas suas relações com o governo e as

empresas públicas, esteja pedindo a revogação de um de-

creto que legitima a fiscalização do Cenp nas estruturas das

agências, exigindo, por exemplo, a compra de pesquisa e a

manutenção permanente de estruturas técnicas para

análise de dados pesquisados e indicação técnica de

veiculação. O art. 15 de Lei no 4.680 assegura também às

associações da categoria publicitária o direito de fiscaliza-

ção do cumprimento dos seus dispositivos.

É, ainda, entendimento do Cenp, o que está sendo

encaminhado ao TCU, que aquele organismo de contas tem

sua atuação restrita, no caso da publicidade, às relações

entre veículos e agências com o poder público, não poden-

do questionar o que ocorre no setor privado – as Normas-

Padrão são, especialmente, um instrumento de boas práti-

cas de relações comerciais do setor privado.

Antes mesmo da decisão do TCU, o Congresso Nacio-

nal, por recomendação de uma das CPIs que já encerrou os

seus trabalhos, formalizou projeto de lei sugerindo altera-

ções na Lei no 8.666/93, sobre licitações e contratos,  para

criar normas específicas para a publicidade, que é misto de

trabalho intelectual e técnico, tendo pouca semelhança com

os serviços e obras para os quais a lei foi baixada.

O presidente do Cenp, Petrônio Corrêa, tem uma opi-

nião otimista sobre o assunto: “Estou na publicidade desde

o Congresso que resultou na lei de reconhecimento da

atividade. Em quase cinqüenta anos, fomos um exemplo na

relação com o setor público, e se desvios ocorreram, foram

corrigidos. Lamento o que aconteceu recentemente, fruto

não da publicidade, mas de ação de gente que, por esper-

teza, encontrou o caminho da desonra na fragilidade de

mecanismos de controle e utilizou-o para atos indignos.

Estamos num momento muito bom para corrigir o curso e

estabelecer as bases para o futuro. Eu confio no bom senso

e no espírito público de todos e sei que esta é uma crise no

sentido grego – é uma solução”.

“... a revogação de um decreto 

que legitima a fiscalização 

do Cenp nas estruturas das 

agências, exigindo a compra 

de pesquisa e a manutenção 

de estruturas técnicas”
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Acontece

Abap promoveu no final de

outubro, em Brasília, o Se-

minário para Executivos de Adminis-

tração e Finanças. O evento atraiu

agências de todo o país, em especial

do Nordeste, e contou com palestras

sobre as perspectivas da economia,

a gestão econômica e de informática

das agências e sobre o relacionamen-

to entre agências e veículos.

No período da tarde, o encontro

foi aberto com palestra de Petrônio

Corrêa, presidente do Cenp, que dis-

correu sobre os benefícios da atua-

ção da entidade para o mercado. Para

encerrar, o advogado Paulo Gomes,

consultor jurídico da Abap, falou so-

bre “Contratos, concorrências, direi-

tos autorais”.

Confira os profissionais ganhadores do

prêmio A Garra do Galo 2006, conce-

dido pela APP. A partir da esquerda:

Sérgio Gordilho (Profissional de Cria-

ção), Luiz Carlos Cavalcanti (Profissio-

nal de Anunciante), Angelo Franzão

(Profissional de Mídia), Alexandre Ga-

ma (Dirigente de Agência), Marlene

Bregman (Planejamento/Atendimen-

to), Andréa Galasso, representando José

Victor Oliva (Profissional de Fornece-

dor), Petrônio Corrêa (Prêmio Especial

Francisco Gracioso) e Willy Hass (Profis-

sional de Veículo). Foi premiado tam-

bém Rafael Sampaio (Profissional de

Imprensa Especializada).

AFederação Nacional de

Agências de Propaganda,

Fenapro, acaba de reeleger Ricardo

Nabhan de Barros para sua presi-

dência. Ele ocupava o cargo desde o

pedido de afastamento de José

Antônio Calazans. A Fenapro é uma

das entidades fundadora do Cenp.

Nabhan terá como vice-presi-

dente Saint’Clair de Vasconcelos e

como diretores César Paim, Ricardo

Pereira, Juarez Betrão, José Maria

Vargas, Fernando Manhães e Aías

Lopes.

O presidente reeleito disse ao

Caderno de Propaganda & Marke-

ting ser um desafio se aproximar

mais das entidades do setor, “fazen-

do com que a propaganda seja real-

mente valorizada por todos”. Entre

as entidades citadas estão a Abap, o

Cenp, a ABP e a APP.

Nabhan quer também um diálo-

go mais próximo “com quem paga

a conta”. “Só discutimos as ques-

tões de agências e veículos, mas te-

mos de abrir o diálogo com o anun-

ciante”, disse ele.

Uma grande pesquisa com o

intuito de identificar as demandas

regionais também está nos planos

da diretoria da Fenapro. A idéia é

avaliar o que representa a propagan-

da regional e o que pode ser feito

para o seu desenvolvimento. 

A nova diretoria assume em 10

de janeiro para um mandato de três

anos.

A
FFEENNAAPPRROO  RREEEELLEEGGEE  NNAABBHHAANN

AAPPPP  EENNTTRREEGGAA  AA  GGAARRRRAA  DDOO  GGAALLOO

AABBAAPP
SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  AATTRRAAII
AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORREESS  
DDEE  AAGGÊÊNNCCIIAASS
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ALTO E FORTE 
CONTRA O VENTO DA BESTEIRA

O profissional de publicidade, para ser
“criativo”, precisa articular aos diversos
modelos disponíveis a reflexão cotidiana
sobre as implicações do seu trabalho.

uito do sofrimento (e também do prazer) pro-

fissional do publicitário, seja ele da área de

criação ou não, está relacionado ao desespero do

prazo que se esgota, à inspiração que não chega e à

incerteza quanto à próxima boa idéia. Vários autores,

empresas e profissionais desenvolveram, desde

truques e táticas para o dia-a-dia, até teorias mais

elaboradas para estimular a criatividade, que na sua

maior parte focam a quebra de bloqueios e a liberação

do fluxo de idéias.

Raymond Queneau (1920-76) pensava e agia no

contrafluxo. Achava pouco produtivo depender apenas

da inspiração ou de mecanismos que criassem situa-

ções inspiradoras e, em toda sua obra, privilegiou a

transpiração. Matemático, enciclopedista e escritor

eclético, Queneau produziu várias obras com grande

senso de humor e leveza, a partir da combinação

quase matemática de modelos, gêneros, estilos e

regras. Estruturas que eram percebidas por ele não

como elementos limitadores, mas como peças que,

combinadas, podiam elevar a criatividade ao quadra-

do, ao cubo ou até à décima quarta potência, como

explicitou no livro Cent mille milliards de poèmes, sua

“máquina” de fazer sonetos. 

Apresentado por Queneau como uma pequena

obra que permite a qualquer um formar, à vontade, 100

bilhões de sonetos, o livro é composto por dez sonetos

(catorze versos), com as mesmas rimas impressas

Ricardo Zagallo Camargo

Ricardo Zagallo Camargo

Coordenador Executivo do CAEPM,

Centro de Altos Estudos de

Propaganda e Marketing da ESPM.

Doutorando e Mestre em Ciências da 

Comunicação pela ECA-USP

M

Teoria & Prática
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sobre páginas cortadas em tiras, de modo que após

cada primeiro verso sejam possíveis dez escolhas para

o segundo e assim por diante, até atingir o número de

1014 combinações.

Esse curioso autor integrou o movimento surrealis-

ta, onde, como descreve Heloísa Prieto no livro Quer

ouvir uma história?, debateu a questão da criatividade

com Breton, que associava a criação ao rompimento

das barreiras do inconsciente. Queneau acreditava que

o processo criativo não podia ser escravizado pela

inspiração. Para ele um autor clássico que escreve

segundo regras bem conhecidas é mais livre do que o

poeta que escreve o que lhe passa pela cabeça e é

escravo de regras que ignora.

As divergências levaram ao rompimento com a

trupe surrealista, e Queneau passou a criticar dura-

mente o movimento, combatendo a equivalência esta-

belecida entre inspiração, exploração do subconsciente

e libertação, e valorizando a obra lapidada com plena

consciência das regras formais. 

Não prezava, contudo, as formas engessadas,

como atesta sua batalha por um “neofrancês”, que in-

corporasse agilidade, inventividade e economia expres-

siva da linguagem oral ao francês falado.

Transitava entre diferentes gêneros e estilos literá-

rios, inventando e sondando possibilidades e perce-

bendo as estruturas como pontos de partida para

renovar a criatividade e sacudir hábitos intelectuais.

Interessava-se por autores marginalizados, como, por

exemplo, criadores de sistemas filosóficos fora de

qualquer escola e de universos poéticos sem classifica-

ção estilística. Chegou a arquitetar uma Enciclopédia

Queneau não 

prezava as formas 

engessadas, 

como atesta 

sua batalha 

por um “neofrancês”, 

que incorporasse

a agilidade, 

a inventividade 

e a economia

expressiva da

linguagem oral 

ao francês falado
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das Ciências Inexatas, obra que não foi aceita por ne-

nhum editor e virou matéria-prima para um de seus

romances, Enfants du limon.

Seus livros típicos são construções únicas, como

Exercícios de estilo publicado pela primeira vez em 1948 e

considerado por muitos sua obra-prima. Nesses “exercí-

cios”, Queneau, a partir de uma história aparentemente

banal, elabora uma série de 99 variações e deixa transpa-

recer a força e o potencial dos modelos, recriando a

narrativa ao estilo filosófico, olfativo, telegráfico, mate-

mático, na língua do pê, como um sonho, por meio de

surpresas e por aí afora.

OULIPO: AS OBRIGATORIEDADES A FAVOR

O vazio gerado pela falta de informações ou por um

briefing muito aberto sinaliza como a criação pode ser

auxiliada por restrições e direcionamentos capazes de

delimitar o espaço (e o tempo) no qual o publicitário

deve trabalhar. Com o propósito de explorar justamente

o potencial inerente às restrições, foi criado em 1960,

por Queneau e pelo matemático François Le Lionnais, o

Oulipo Ouvroir de Littérature Potentielle (Ateliê de

Literatura Potencial). 

Ítalo Calvino, que foi integrante do Oulipo, sintetiza,

no livro Por que ler os clássicos?, aspectos da filosofia de

Queneau que definem a proposta do grupo. Na lógica da

literatura potencial, a estrutura é liberdade. Cada exem-

plo de texto construído segundo regras precisas abre a

multiplicidade “potencial” de todos os textos virtual-

mente passíveis de serem escritos e de todas as suas

leituras virtuais. Um método onde o que conta é quali-

dade, engenhosidade e elegância das regras e no qual as

obras são exemplos das potencialidades alcançáveis

apenas por meio de limitações escolhidas voluntaria-

mente, opostas àquelas sofridas pelo ambiente (lin-

güísticas, culturais etc.).

Além da já citada “máquina de sonetos”, que pode ser

aplicada a menus de restaurante, receitas de cozinha,

sambas-enredo e muitos outros tipos de texto (slogans,

quem sabe?) e dos Exercícios de estilo, cuja técnica con-

siste na redação de uma história banal, de poucas frases,

A partir de uma 

história banal, 

Queneau elabora 

uma série de 99 

variações e deixa 

transparecer a força 

e o potencial dos 

modelos, recriando 

a narrativa ao estilo 

filosófico, olfativo, 

telegráfico, na língua 

do pê, como um 

sonho, e por aí afora
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reescrita várias vezes, pinçamos, como ilustração, duas

“restrições”, ou contratos criativos, criados por Queneau,

entre as mais de oitenta disponíveis hoje no site da

Oulipo (www.oulipo.net): a literatura “definicional” e a

“transducção”.

A literatura “definicional” (Littérature définitionnelle),

criada em 1966, consiste em, a partir de determinado

texto, substituir cada vocábulo significante (substantivo,

adjetivo, verbo e advérbio) por uma das definições dis-

poníveis em dicionários, repetindo a operação em rela-

ção ao texto obtido sucessivas vezes. Tem como exten-

são a literatura “semidefinicional” (LSD), onde, em vez

das definições “clássicas”, podem ser escolhidas ou cria-

das definições mais imprevisíveis; e variantes, como a

escolha de dois enunciados os mais diferentes possíveis,

que, tratados, acabam formando um texto único. Ou

seja, sempre que possível, ao término de uma série de

transformações “definicionais” deve-se evoluir de um

texto para qualquer outro.

Já a “transducção” (Transduction) propõe substituir

os substantivos de determinado texto por outros, prove-

nientes de outro universo vocabular. Queneau, proce-

dendo dessa forma, reconstruiu o artigo “Os funda-

mentos da geometria”, do matemático David Hilbert,

substituindo as palavras “ponto”, “reta” e “plano” por

“palavras”, “frases” e “parágrafos”.

Mais do que oferecer uma lista de exercícios, com

regras por vezes complicadíssimas, as experiências do

Oulipo indicam as inúmeras possibilidades advindas do

conhecimento profundo e do desenvolvimento da

capacidade de brincar com fórmulas cristalizadas e

aparentemente esgotadas, como formas textuais sim-

ples, gêneros literários e manuais de roteiro, com o obje-

tivo de apresentar, enfim, não o autor em si (cuja ampli-

tude e complexidade da obra estamos longe de dar

conta), mas uma atitude e organização mental que,

como lembra Ítalo Calvino, não se adaptam às vias fáceis

e nos parecem bastante adequadas ao universo da

publicidade.

Para concluir, seguindo a proposta de ampliar a capa-

cidade criativa a partir de restrições, acrescentamos mais

uma obrigatoriedade: o profissional de publicidade, para

ser “criativo” ao cubo (ou a outras potências mais altas),

precisa articular aos diversos modelos disponíveis a re-

flexão cotidiana sobre as implicações do seu trabalho em

relação a todos aqueles que são retratados e atingidos

pela publicidade.

Ok. É difícil dar conta. Conhecer uma série de mode-

los, exercitar a escrita continuamente, buscar caminhos

menos fáceis e ainda refletir dia a dia sobre tudo isso.

Mas acreditamos que vale a pena tentar. Para animar os

espíritos, voltamos à frase proferida pela cantora Juliette

Gréco, que resume bem a trajetória de Queneau: alto e

forte contra o vento da besteira!

O profissional de

publicidade, para ser

“criativo” ao cubo,

precisa articular aos

diversos modelos

disponíveis a reflexão

cotidiana sobre as

implicações do seu

trabalho em relação a

todos aqueles que são

retratados e atingidos
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Pesquisa

IIBBOOPPEE
DDEE  OOLLHHOOSS  
BBEEMM  AABBEERRTTOOSS
Saber utilizar as ferramentas

oferecidas pelo Ibope Mídia pode ser

um diferencial poderoso na hora de

fazer o planejamento de mídia

esponsável pelos estudos

de comunicação, mídia,

consumo e audiência realizados pelo

Grupo Ibope, o Ibope Mídia realiza

pesquisas que ajudam agências e

clientes a montar suas estratégias de

mídia, fornecendo dados sobre a

segmentação populacional, hábitos

de consumo e audiência de mídia.

São informações como os progra-

mas mais assistidos da TV, as rádios

com maior audiência e número de

ouvintes, o número de pessoas que

lêem jornal, os meios de comunica-

ção que recebem mais investimen-

tos, entre muitas outras.

Reconhecer a importância das in-

formações fornecidas pelo amplo le-

que de produtos e serviços do Ibope

Antonio Ricardo Ferreira,

diretor executivo do Ibope Mídia

R

Tatiana Napoli
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A base para a
seleção dos
domicílios
pesquisados é o
LSE, levantamento
anual que conta
com cerca de 12
mil entrevistas

Mídia e utilizá-las a seu favor pode

se tornar um aliado importante pa-

ra qualquer agência de publicidade,

independentemente do tamanho.

As principais pesquisas do Ins-

tituto são as de audiência em TV e

em rádio, de leitura de jornal e o

Target Group Index. No caso da TV,

a metodologia utiliza um painel

contínuo de domicílios que contri-

buem para a pesquisa por até qua-

tro anos. A base para a seleção

desses domicílios é o LSE (Levan-

tamento Sócio-Econômico), um le-

vantamento realizado anualmente

pelo Ibope e que conta com cerca

de 12 mil entrevistas. 

O LSE mapeia as características

sociais, demográficas e econômi-

Após a compilação dos dados

do LSE, é realizado um sorteio

sistemático por meio de critérios

estatísticos para selecionar o domi-

cílio que será convidado a partici-

par do painel contínuo do Ibope.

“O LSE é um dos nossos grandes

diferenciais, porque é o único le-

vantamento feito no Brasil com

essa característica”, destaca Anto-

nio Ricardo Ferreira, diretor exe-

cutivo do Ibope Mídia. 

Um exemplo da relevância dos

dados do LSE está no fato de que a

Abep (Associação Brasileira de Em-

presas de Pesquisa) utilizou-o

para construir  o Critério Brasil, que

tem como função estimar o poder

de compras das pessoas, classifi-

cas das famílias das principais

regiões metropolitanas do país. É

usado não apenas para efetuar a

classificação econômica dos entre-

vistados – que não consta nas

informações disponibilizadas pelo

IBGE –, mas também para gerar

uma base de dados de domicílios

em cada região.
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cando-as em classes econômicas. 

PAINEL COM 3.500 DOMICÍLIOS

A amostra do painel do Ibope

hoje conta com 3.500 domicílios

espalhados por São Paulo, Rio de

Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Dis-

trito Federal, Salvador, Recife, Flo-

rianópolis, Fortaleza, Belo Hori-

zonte, Belém,  Goiânia e interior de

RJ e MG. Cada um desses domicí-

lios colabora continuamente com a

pesquisa de audiência de TV, e a

partir dos dados coletados neles

são produzidos doze relatórios

diários de audiência regional. 

Os dados são coletados por

intermédio do Peoplemeter, que é

um registrador de audiência que

fica conectado a cada televisor do

domicílio, e transmitidos para a

central de processamento do Ibope

por telefonia celular ou radiofre-

quência. Em São Paulo, onde é usa-

da a radiofreqüência, treze antenas

espalhadas pela cidade recolhem

os dados instantaneamente, o que

possibilita a informação sobre au-

diências em tempo real, minuto a

minuto. Nas outras regiões, a trans-

missão é feita por telefonia, e os da-

dos são disponibilizados no dia se-

guinte, mas há planos para que, a

partir do início de 2007, o Rio de

Janeiro também passe a operar no

sistema de transmissão em tempo

real.

No caso das pesquisas sobre

rádio e leitura de jornal, são rea-

lizadas 450 mil entrevistas anual-

mente, com serviço regular dispo-

nibilizado nas mesmas dez praças

em que é feito o levantamento de

TV (São Paulo, Rio de Janeiro,

Porto Alegre, Curitiba, Distrito

Federal, Salvador, Recife, Florianó-

polis, Fortaleza, Belo Horizonte).

As informações são apresentadas

em formato de relatório mensal,

que inclui a audiência dos últimos

três meses.

Tanto no caso da TV quanto no

de rádio e jornal, o Ibope Mídia

realiza pesquisas em regiões não

incluídas no levantamento contí-

nuo. Na TV, somam-se às dez pra-

ças regulares outras cem especiais.

São regiões como Caruaru, em Per-

nambuco, ou Juiz de Fora, em Mi-

nas Gerais, pesquisadas em geral

uma vez por ano. No rádio e jornal,

anualmente, são mais cinqüenta

praças especiais.

As pesquisas reportam o com-

portamento da população brasilei-

ra perante os meios, fornecendo às

agências informações fundamentais

para a execução das campanhas. O

Ibope Mídia oferece aulas para os

profissionais de mídia aprenderem

a operar os programas de compu-

tador criados especificamente para

que possam interagir com os da-

dos. As aulas ajudam também os

profissionais a aproveitar melhor

as informações disponibilizadas. É

o Media Class, que abre salas de

aulas para os clientes do Ibope Mí-

dia receberem instruções e treina-

mento específicos para cada produ-

to oferecido, sem custo adicional.

“Percebemos que, se não fizés-

semos isso, nossos produtos esta-

riam sendo subutilizados. E o Me-

dia Class se tornou uma ação de

sucesso do Ibope, já foi expandido

para o Brasil inteiro em todas as

praças de uso contínuo, exceto

Florianópolis. Acabou se tornando

uma moeda de contratação, um di-

ferencial para a agência e o pro-

fissional de propaganda”, analisa

Antonio Ricardo.

Adotando um regime escolar,

que inclui provas, módulos e certi-

ficado de conclusão, o Media Class

já teve mais de 1.300 formandos

Um exemplo 
da relevância
dos dados 
do LSE: 
a Abep 
utilizou-o 
para construir 
o Critério Brasil
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desde 2004 – só em 2006 foram

640. “Não é um treinamento ape-

nas para constar. Queremos que o

cliente efetivamente aprenda”, con-

firma ele. A única condição para

freqüentar é ser um cliente do Ibope,

não sendo necessária nenhuma ex-

periência prévia. 

VARIEDADE DE PREÇOS

Ciente da importância que seus

dados e produtos têm para o meio

publicitário, o Ibope Mídia também

oferece uma grande variedade de

preços, com valores diferenciados

de acordo com as características

do cliente. “Uma agência de publi-

cidade paga pelos nossos serviços

de acordo com seu faturamento.

Porque assim tornamos possível

que uma agência pequena tenha o

mesmo produto que uma grande.

Se não fosse dessa forma, esta-

ríamos dando poucas possibilida-

des para a agência crescer”, explica

Antonio Ricardo. 

Assim, os preços não são defi-

nidos apenas pelo produto ofere-

cido, mas também pelo cliente

interessado. Da mesma forma, há

produtos diferenciados para cada

serviço, como o EasyMedia, um

software que oferece o banco de

dados completo sobre os principais

veículos de rádio e jornal. Ou o

EasyChecking, que realiza um levan-

tamento completo dos comerciais

de TV, além de várias versões  do

Telereport, que analisa as audiên-

cias de TV. 

“Se uma agência ou meio de

comunicação não quiser pagar pelo

Telereport, que é o software mais

completo para análise de dados de

televisão, pode ficar com o Me-

diaQuiz que já atende a muitas

necessidades. E mesmo o Media-

Quiz tem preços diferenciados, em

função dos descontos de ranking e

volume concedidos às agências. O

serviço mais simples para análise

de audiência de TV é o Consulta

Net, que pode ser adquirido pelas

agências do grupo 3 a 7 do Cenp

por menos de R$ 2 mil mensais”,

exemplifica o diretor executivo do

Ibope.

No entanto, agências de publi-

cidade representam apenas 45% do

faturamento do Ibope Mídia, con-

tra 55% das emissoras de TV. E

quando se trata dos cem mercados

especiais, a participação das agên-

cias chega a ser insignificante. Mas

por que essa falta de interesse, em

especial nos mercados regionais?

“Uma parte das agências destes

mercados regionais não tem co-

nhecimento. Ouviu falar do siste-

ma Consulta Net disponibilizado

pelo Cenp, mas não sabe do que se

trata”, diagnostica Antonio Ricar-

do. “Outro grupo tem medo de qual-

quer tipo software de audiência,

ainda apresentando resistência a

operar sistemas em computadores.

E também há aqueles que são

muito vinculados à mídia do ami-

go, que selecionam os anúncios de

acordo com os conhecidos nos

meios de comunicação ou do que

acham que é melhor para a agência

ou para o anunciante”, completa. 

Antonio Ricardo acrescenta que

o Ibope Mídia vem trabalhando

para reverter isso. “O Ibope vem

dando sua contribuição, motivan-

do, incentivando a usar, reunindo

grupos de agência. Em algumas

praças, como Goiânia e Vitória,

vendemos nossas pesquisas para

um pool de agências. Não é uma

O Ibope Mídia oferece grande 
variedade de preços, com valores 
diferenciados de acordo com as 
características do cliente, e não 
apenas pelo produto comprado
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• São Paulo (informações disponíveis on-

line, minuto a minuto)

• Rio de Janeiro

• Porto Alegre

• Curitiba

• Distrito Federal

• Salvador

• Recife

• Florianópolis

• Fortaleza

• Belo Horizonte

• Estado de Minas Gerais PNT – Painel

Nacional de Televisores

RReellaattóórriiooss  ddiiáárriiooss  
ddee  aauuddiiêênncciiaa

RReellaattóórriiooss  eessppeecciiaaiiss  ddee  aauuddiiêênncciiaa  TTVV,,  rrááddiioo  ee  jjoorrnnaall  

MMEERRCCAADDOOSS  EE  PPEERRIIOODDIICCIIDDAADDEE  
DDAASS  PPEESSQQUUIISSAASS  DDEE  TTVV  DDOO  IIBBOOPPEE  MMÍÍDDIIAA

• Aglomerado de

Luziânia

• Aglomerado de Vitória

• Anápolis

• Araçatuba

• Araxá

• Baixada Santista

• Bauru

• Cabo Frio

• Cachoeiro do

Itapemirim

• Campinas

• Campos de

Goytacazes

• Colatina

• Divinópolis

• Franca

• Gov. Valadares

• Itapetininga

• Jataí

• Juiz de Fora

• Limeira

• Linhares

• Mogi das Cruzes

• Montes Claros

• Nova Friburgo

• Piracicaba

• Poços de Caldas

• Porangatu

• Presidente Prudente

(geralmente feitos uma vez ao ano) • Maringá

• Novo Hamburgo

• Paranavaí

• Passo Fundo

• Pelotas

• Ponta Grossa

• Rio Grande

• Santa Cruz do Sul

• Santa Maria

• Santa Rosa

• Santo Angelo

• Tramandai

• Uruguaiana

NORTE/NORDESTE

• Belém/Ananindeua

• Boa Vista

• Castanhal

• Grande Imperatriz

• Macapá

• Manaus

• Marabá

• Porto Velho

• Rio Branco

• Nordeste

• Alagoinha

• Aracaju

• Barreiras

• Campina Grande

• Caruaru

• Feira de Santana

• Ribeirão Preto

• Rio Verde

• São Carlos

• São José do Rio

Preto

• São José dos

Campos

• Sorocaba 

• Taubaté

• Uberaba

• Uberlândia

• Vale do Paraíba

• Varginha

• Volta Redonda

SUL

• Bagé

• Blumenau

• Brusque

• Cascavel

• Caxias do Sul

• Chapecó

• Criciúma

• Cruz Alta

• Erechim

• Foz do Iguaçu

• Guarapuava

• Jaoçaba

• Joinvile

• Londrina



21

CE
N
P 
EM

 R
EV
IS
TA

agência só; são várias que se reuni-

ram para comprar os produtos, e

todas elas recebem as infor-

mações. É uma ótima alternativa, e,

de acordo com o interesse, reali-

zamos pesquisas nessas praças

especiais mais freqüentemente do

que a média de uma vez por ano”,

diz ele. 

O Cenp também está fazendo

sua parte com as visitas regionais e

a disponibilização do Consulta Net.

Voltado para as agências dos gru-

pos 6 e 7, que alcançam até R$ 500

mil de receita bruta anual, o siste-

ma disponibiliza um Banco de

Pesquisa de Mídia on-line, que per-

mite que todas as agências certifi-

cadas pelo Cenp tenham acesso à

informação de pesquisas. Para con-

seguir os dados, basta que a agên-

cia certificada esteja em dia com

suas contribuições e se cadastre no

site do Cenp (www.cenp.com.br), na

seção Banco de Pesquisa de Mídia.  

O Consulta Net do Ibope dispo-

nibiliza gratuitamente para as agên-

cias do grupo 6 e 7, associadas do

Cenp, os dados de audiência de TV

das 110 regiões pesquisadas pelo

instituto – as dez regiões regulares,

com informações diárias, e as

outras cem praças pesquisadas

anualmente. “A meu ver, esse soft-

ware atende perfeitamente a deman-

da de 99% das agências dos mer-

cados regionais, porque permite a

produção de um ranking de pro-

gramas a partir da seleção de uma

praça e emissora. E isso tudo por

target”, declara Antonio Ricardo.

“Se o anunciante visa mulheres de

25 a 30 anos, é só selecionar esse

target, a emissora e a praça, que o

sistema apresenta o ranking de

programas com a audiência e o

alcance associados e cruza com a

tabela de preços. O sistema ordena

por audiência, alcance ou custo por

mil”, explica. “Quanto maior o co-

nhecimento e o acesso a informa-

ções, mais completo será o serviço

e o profissionalismo oferecido por

qualquer agência”, afirma o diretor

do Ibope. “E em um mercado tão

concorrido quanto o da publicidade,

esses são fatores que fazem toda a

diferença.”

eemm  22000066

• Floriano

• Itabuna/Ilhéus

• Jequié

• João Pessoa

• Juazeiro

• Maceió

• Natal

• Paulo Afonso

• Petrolina

• Porto Seguro

• Santarém

• São Luís

• Teresina/Timon

• Vitória da Conquista

CENTRO - OESTE

• Araguaína

• Campo Grande

• Catalão

• Corumbá

• Cuiabá/Várzea

Grande

• Dourados

• Goiânia

• Gurupi

• Ituiutaba

• Itumbiara

• Rondonópolis

• Sinop

• Tangará da Serra

Em algumas praças, 
as pesquisas do Ibope são 
compradas por um pool de 
agências, que dividem 
os custos entre si
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Capa

penas dois quarteirões sepa-

ravam o estádio de futebol da-

quela cidade do interior paulista do

Supermercado Modelo. A cidade, com

aproximadamente 300 mil habitantes,

por qualquer motivo ainda não tinha

sido descoberta pela redes maiores de

varejo, de forma que o Modelo pôde

prosperar, animado pela disposição do

seu proprietário, o seu Antônio, que a

partir de um pequeno armazém con-

seguiu montar duas lojas médias e uma

bem maior, com o conforto e as facili-

dades de um hipermercado. 

Mas seu Antônio sabia que o cenário

manso e favorável não duraria para

sempre. A concorrência estava constan-

temente sondando a cidade, e uma de-

las já comprara um grande terreno, ain-

da que não tivesse se decido a construir

a loja. Por tudo isso, seu Antônio come-

çou a pensar em algo que lera tempos

antes: erguer em torno do seu super-

mercado barreiras capazes de protegê-

lo quando viesse o inevitável ataque da

concorrência.

O marketing esportivo tem se revelado uma

ferramenta muito especial para a comunicação

publicitária, inclusive pela capacidade de queimar

etapas na construção de marcas.

Por isso, a associação entre o marketing esportivo e

a publicidade é cada vez mais intensa e bem-

sucedida, atraindo verbas de grandes, médios e

pequenos anunciantes (quem disse que o marketing

esportivo só está ao alcance de quem tem muito

dinheiro para investir?) e renovando os desafios

para as agências (quem disse que elas não têm um

papel importante a desempenhar?), pois o

marketing esportivo gera resultados tanto maiores

na medida em que se associa às ferramentas mais

tradicionais da comunicação publicitária.

A história contada a seguir é uma tentativa singela

de resumir virtudes do marketing esportivo associa-

do à publicidade, mesmo quando se visa um

mercado menor.

MARKETING
ESPORTIVO
PARA TODOS OS TAMANHOS DE VERBA

A
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Ele começou o ano investindo em

uma série de iniciativas para aumentar a

qualidade dos serviços que prestava,

treinando e motivando seus funcioná-

rios, bem como batalhando melhores

condições de compra dos produtos, de

forma a manter seus preços o mais bai-

xo possível. Também cuidou com cari-

nho das lojas, contratando arquitetos

especializados para zelar pela beleza e

pela funcionalidade. 

Restava, porém, o desafio da publi-

cidade. Seu Antônio tinha dificuldades

quase insuperáveis para anunciar na TV,

pois, apesar de estar interessado em

cobrir apenas a sua cidade, tinha de pa-

gar também pela cobertura das cidades

vizinhas, num total de quase 2 milhões

de habitantes, já que nenhuma emis-

sora de TV cobria apenas a cidade onde

estava Supermercado Modelo.

Assim, ele acabava se limitando a

usar jornais e rádios locais, além de

algumas ações de mídia exterior. Os

resultados eram bons, mas seu Antônio

e Luiz Roberto, proprietário da melhor



24

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

agência da cidade e parceiro antigo do

supermercado, sabiam que, se alguma

rede que estivesse instalada nas cidades

próximas montasse uma loja na cidade,

o uso da TV poderia se tornar um dife-

rencial muito importante, triturando as

barreiras que defendiam o Modelo. Era

urgente, portanto, conseguir alguma

barreira de defesa para o supermercado

também em publicidade.

A resposta estava logo ali, a dois

quarteirões de distância. 

O time da cidade era antigo, mas não

ia bem das pernas, claudicando na

terceira divisão já há mais de dez anos.

Apesar do estádio para 7 mil pessoas,

faltava um projeto mais sério para o

time, sempre sofrendo da falta crônica

de dinheiro, do baixíssimo profissiona-

lismo da diretoria ou, pior, de ambos.

Mas uma chapa de renovação havia

acabado de assumir a presidência do

clube e mostrava-se disposta a fazer um

trabalho sério e profissional.

Quem teve a idéia de juntar as coisas

foi Luiz Roberto, depois de assistir a um

seminário e pedir ajuda a uma agência

especializada em marketing esportivo.

Ele conversou com seu Antônio, obteve

sinal verde e então procurou a diretoria

recém-eleita do time: eles topariam

assinar um contrato de patrocínio com

o Supermercado Modelo?

A oferta financeira foi considerada

baixa pela diretoria, mas seu Antônio

acenou com prêmios por desempenho,

o que foi aceito. Um contrato foi

assinado, e Luiz Roberto, com ajuda da

agência de marketing esportivo, arrega-

çou as mangas. 

Começou estudando a melhor forma

de aplicar a logomarca do Supermer-

cado  Modelo à camisa do time. Para is-

so fez alguns testes, retocando de leve o

desenho já tradicional. Qualquer solu-

ção radical foi abandonada de imediato,

pois era preciso respeitar a tradição do

time. Não era uma boa idéia começar a

parceria mudando, por exemplo, as co-

res da camisa.

O passo seguinte foi “vestir” o está-

dio do time. Uma pintura nova e capri-

chada sinalizou à população da cidade

que algo diferente estava acontecendo.

Alguns itens de conforto para o público

foram acrescentados ao estádio. A mar-

ca do supermercado foi inserida com dis-

crição em alambrados e muros. Uma fes-

ta com portões abertos marcou o início

da parceria.

Ao mesmo tempo, o supermercado

incorporava as cores do time local em

sua fachada e no uniforme dos funcio-

nários. Bandeirolas nas lojas mostra-

vam que a partir de então o estabe-

“Faltava um 

projeto mais sério

para o time, sempre

sofrendo da falta de

dinheiro, do baixíssimo

profissionalismo da

diretoria ou, pior, 

de ambos”
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lecimento estava associado ao time.

O campeonato começaria dali a algu-

mas semanas, e Luiz Roberto aprovei-

tou para desencadear uma campanha

publicitária de apoio ao time, levando

os jogadores (alguns deles contratados

graças ao patrocínio do supermercado)

às lojas, fazendo-os participar de

eventos festivos na cidade e visitar os

jornais, estações de rádio e mesmo as

emissoras de TV das cidades próximas.

Os atletas também foram às escolas,

participar de aulas de educação física

com crianças de todas as idades. Uma

campanha em outdoor mostrava os

jogadores “treinando” dentro do super-

mercado, prometendo dar duro como

os “colegas” da loja. Camisas do time

foram colocadas à venda a preços

promocionais ou podendo ser conse-

guidas gratuitamente a partir de deter-

minado valor de compra. Rapidamente,

as camisas se tornaram objeto de dese-

jo na cidade, gerando até artigos piratas.

Na estréia do time, o estádio estava

lotado, com os ingressos sendo vendi-

dos a preços promocionais exclusivamen-

te no supermercado do seu Antônio. O

resultado do jogo não foi nenhuma ma-

ravilha – um a zero suado para o time

da casa –, porém Luiz Roberto estava

preparado. Anúncios no dia posterior

não escondiam o óbvio: o time tinha

muito que melhorar, mas estava se

esforçando para isso.

No jogo seguinte, fora de casa,

diante de um time muito mais entrosa-

do, veio a derrota, mas, de novo, o time

mostrou garra, e isso foi devidamente

ressaltado em nova fornada de anún-

cios em rádio, jornal e outdoor, de for-

ma que a cidade foi, aos poucos, acredi-

tando naquele grupo de jogadores que

tinham bons motivos para correr e se

esforçar mais, pois os salários eram

bons e pagos em dia graças aos recur-

sos do patrocínio. 

Nos próximos jogos os resultados

começaram a aparecer. A imagem da

garra, do esforço, do amor à camisa foi

sendo associada ao time e também ao

supermercado. Uma coisa foi contami-

nando a outra progressivamente. Luiz

Roberto enfatizava estes fatos nas cam-

panhas do Modelo. A presença constan-

te dos jogadores nas lojas ajudava até

mesmo a motivar os funcionários, que,

em sua maioria, não perdiam os jogos

do time. Daí para a fundação de uma

torcida organizada foi um passo, usan-

do uma camisa onde aparecia a marca

Modelo. Os ingressos para os jogos

começaram a se esgotar dias antes, e

seu Antônio e Luiz Roberto bolaram

promoções  – do tipo “doe um quilo de

alimento para instituições de caridade e

ganhe um ingresso” – que tornaram a

freqüência ao estádio ainda mais agra-

dável.  

Resultado: no meio do campeonato,

o time local estava solidamente insta-

lado na terceira colocação, o que lhe

dava acesso à segundona. 

Nessa altura, seu Antônio já estava

plenamente convencido de que fizera,

com ajuda de Luiz Roberto, da equipe

da agência de marketing esportivo e da

diretoria do time, um excelente negócio.

O entusiasmo na cidade era enorme, os

resultados do ponto de vista estrita-

“A imagem da

garra, do esforço,

do amor à camisa 

do time foi sendo

associada ao time

e também ao

supermercado”
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mente comercial, notáveis, não só pelo

crescimento das vendas, como, princi-

palmente, pela identidade da população

com o supermercado que estava tornan-

do possível ao time local progredir de

forma clara. A visibilidade que a marca

Modelo ganhou era significativa, sendo

raro o final de semana em que não

aparecia na primeira página dos jornais

da cidade e até de cidades maiores.

Mesmo as emissoras de TV dos locais

próximos já haviam feito reportagens

com o time. O sucesso da iniciativa

estava tornando viável para seu Antônio

expandir os negócios, talvez até mesmo

para as localidades vizinhas.

Mas ele começava a notar um pro-

blema. A associação entre o supermer-

cado com o time de futebol não agra-

dava além de certo limite as mulheres,

pelo óbvio motivo que elas não apre-

ciavam tanto o futebol quanto seus

maridos, filhos, irmãos e pais. Num pri-

meiro momento, a paixão quase univer-

sal pela bola garantiu o interesse geral,

mas na medida em que o time se firma-

va e as vitórias viravam rotina, o público

feminino reduziu visivelmente seu inte-

resse. Será que não seria possível fazer

algo para melhorar esta relação?

Consultado, Luiz Roberto e a agência

de marketing esportivo sugeriram que o

Supermercado Modelo deveria abrir

uma segunda frente de comunicação

com o público, desvinculada do esporte.

Seu Antônio ponderou que os resulta-

dos colhidos até ali haviam sido tão

bons que valia a pena insistir um pouco

mais no marketing esportivo. 

Eles começaram a pesquisar e aca-

baram achando na internet referência

sobre esportes capazes de despertar

ligações mais fortes com o público femi-

nino. A ginástica, por exemplo, era um

caminho promissor. Esporte relativa-

mente novo no interesse da população,

a ginástica vivia um boom oriundo do

sucesso de jovens atletas brasileiros,

principalmente Daiane do Santos. 

O problema era que não havia na

cidade tradição em ginástica. Nesse

momento, a sorte interveio em favor do

Supermercado Modelo. 

Ouvindo falar do assunto, um

preparador físico do time mencionou o

nome de uma garota de catorze anos de

idade que vinha se destacando nas

aulas de ginástica numa escola da

cidade. Luiz Roberto decidiu investir um

pouco de tempo e dinheiro para estudar

o caso. Conversou com os pais da

garota e conseguiu levá-la para uma

avaliação num centro de treinamento

“Na medida em que

as vitórias viravam

rotina, o público

feminino reduziu seu

interesse pelo time.

Seria possível fazer

algo para melhorar

esta relação?”
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numa cidade próxima. O parecer dos

técnicos foi de que a menina tinha gran-

de potencial, mas precisava treinar em

ambiente apropriado, com supervisão

competente. 

Seu Antônio comprou a briga.

Conversou com a diretoria do time de

futebol e se propôs a bancar os custos

da abertura de um departamento de

ginástica no clube, o que significava

reformar e mobiliar um salão com os

equipamentos necessários e contratar

um técnico especializado, que viria

regularmente de uma cidade próxima

para conduzir os treinamentos. O clube

cederia funcionários que já trabalhavam

para o time de futebol e cuidaria dos

jovens atletas, que não receberiam

salários, mas, em compensação, teriam

apoio para se desenvolver, inclusive

facilidades de transporte, uniformes,

cuidados médicos etc. Tudo somado,

seu Antônio não precisou investir

nenhuma fortuna, tampouco o clube,

que aproveitou melhor os recursos de

que já dispunha. Mas, para os jovens

ginastas – oito meninas e dois meninos

recrutados nas escolas locais –, a inicia-

tiva fez toda a diferença do mundo.

Claro que eles não saíram por aí

ganhando medalhas de ouro na semana

seguinte. Pelo contrário. Eram todos ini-

ciantes e mal obtinham classificação nos

torneios a que eram levados. Tratava-se

de um investimento para o futuro, e só

este poderia dizer se eles se destaca-

riam como atletas.

Mas, para Luiz Roberto, a falta de

medalhas não era um problema, pois

ele criou campanhas na mídia local

onde voltava ao tema do “suar a

camisa”. Em anúncios de jornal, rádio e

outdoor, Luiz Roberto contou um pouco

do esforço dos pré-adolescentes,

muitas vezes filhos de famílias bastante

pobres e que estavam, com o próprio

esforço, lutando por uma vida melhor.

A campanha era ao mesmo tempo

simples e muito emotiva, de forma que

caiu como uma luva junto ao público

feminino, já mais sensível aos apelos da

ginástica. Várias ações promocionais,

com os atletas presentes nas lojas do

seu Antônio ou em academias, culmina-

ram com uma competição regional que

atraiu atletas de outras cidades, os

ingressos sendo trocados por doação

de alimentos, tudo contribuindo para

reforçar a marca do Supermercado Mo-

delo no coração e na mente do público

feminino.

Talvez o futuro reserve um título

importante para o time de futebol da

cidade ou, quem sabe, até uma medalha

olímpica para uma das jovens ginastas.

Isso será, do ponto de vista publicitário,

um bônus extraordinário para as inicia-

tivas do seu Antônio, do Luiz Roberto e

da agência de marketing esportivo.

Mas, pensando bem, não faz tanta dife-

rença assim, pois a imagem do Super-

mercado Modelo estará associada ao

que o esporte tem de melhor: a capaci-

dade de unir as pessoas e de despertar

seu sentido de superação. Muitos con-

sumidores certamente se lembrarão

disso antes de fazer suas compras num

estabelecimento concorrente.

“A imagem do

patrocinador estará

associada ao que o

esporte tem de

melhor: a capacidade

de unir as pessoas e

de despertar seu

sentido de superação”
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osé Estevão Cocco, fundador da J.Cocco Sport

Marketing, trinta anos de experiência na área,

avisa: em marketing esportivo, um dos esportes mais

praticados continua sendo o pára-quedismo. Para ele, o

profissionalismo ainda é a palavra-chave para o sucesso

de qualquer ação de marketing esportivo. “O esporte

tem um poder imenso como ferramenta de comunica-

ção, mas é preciso que profissionais estejam por perto.

É muito fácil desperdiçar dinheiro e é sempre difícil me-

dir a eficiência do investimento”, declara ele. 

Cocco defende a parceria entre as agências de

publicidade e as especializadas em marketing esportivo

na busca dos melhores resultados para o cliente,

frisando o que essas últimas podem fazer de melhor:

• ajudar na definição de políticas, estratégias e objetivos

em marketing esportivo;

• conduzir estudos de viabilidade e viabilização;

• desenvolver programas específicos de marketing espor-

tivo em termos de atividade, orçamento e calendário;

• analisar os esforços passados, presentes e futuros do

cliente na área;

• supervisionar ou implementar atividades, já que os

anunciantes e agências de publicidade geralmente não

têm estrutura para tanto;

• negociar e contratar patrocínios.

Para Cocco, a agência de publicidade deve pensar no

esporte como um veículo, sendo remunerada da mesma

forma que é comissionada quando programa um jornal,

por exemplo. 

As vantagens para o anunciante são inúmeras,

principalmente as decorrentes do patrocínio. “O recall

do patrocínio esportivo, está provado internacionalmen-

te, é pelo menos quatro vezes maior do que o gerado por

uma ação tradicional”, garante Cocco. Ele lembra que, há

alguns anos, 60% das marcas incluídas  na lista das Top

of Mind da Folha de S.Paulo tinham ligação com esporte. 

Lembra ainda que a visibilidade é apenas um dos

componentes do marketing esportivo. “Qualquer que

seja o estágio de conhecimento da marca (reconhecida,

admirada, defendida etc.), pode-se utilizar o marketing

esportivo para passar ao estágio seguinte.” O exemplo

clássico citado por ele é o da Kalunga como patrocina-

dora do Corinthians, que passou de marca desconhecida

a top of mind em matéria de varejo de material de

escritório no intervalo de poucos anos. O mesmo vale,

O MAIOR DESAFIO
AINDA É A
PROFISSIONALIZAÇÃO

J

“O recall do patrocínio

esportivo é pelo menos quatro

vezes maior do que o gerado

por uma ação tradicional”





30

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

em escala menor, para o Armarinhos Fernando, patro-

cinador do time da Portuguesa. Cocco menciona ainda

as vantagens do marketing esportivo para rejuvenescer

marcas – cita especificamente o caso do Banco do Brasil,

associando-se a várias categorias olímpicas, e do Leite

Moça –, difundir ações sociais etc.

No entanto, lembra que o importante não é só

patrocinar a equipe ou o atleta, mas fazer o marketing

girar em torno da ação. “É o trabalho de ativação do

patrocínio, tão importante para o sucesso da ação.

Patrocinar e não ativar o patrocínio é como contratar um

ator famoso para ser garoto-propaganda e não fazer

nenhuma campanha publicitária com ele”, afirma.

E há mais. Cocco lembra que as cada vez mais

ousadas ações de brand experience casam-se com per-

feição ao marketing esportivo. Camorotes nos estádios,

visitas aos bastidores etc. representam um diferencial

para os consumidores difícil de ser igualado por qual-

quer outra iniciativa de fidelização. “No marketing espor-

tivo, você queima etapas e ainda pode associar à sua

marca conceitos como vitória, saúde, alegria”, diz Cocco.

RANKING

■ Tentando ampliar a gama de informações sobre mar-

keting esportivo, ele criou em 2006 o Índice J.Cocco, um

ranking capaz de avaliar o grau de adequação de deter-

minada modalidade esportiva segundo a finalidade do

anunciante. 

Disponível para consulta gratuita no site

www.jcocco.com.br, o ranking exige apenas definições ele-

mentares de target visado, mercados cobertos, atributos

da marca (jovialidade, moda etc.) e intenção de vendas

(por exemplo, se o anunciante deseja comercializar

produtos específicos para a modalidade esportiva). A

partir daí, usando vinte critérios, o ranking lista entre 55

modalidades esportivas, do futebol ao xadrez, aquelas

com mais adequação às finalidades do anunciante.

A força solar do futebol comumente o posiciona no

topo do ranking, da mesma forma que telejornais em

geral lideram a lista de programas mais assistidos

mesmo por targets como crianças, por exemplo. Mas o

Índice J.Cocco pode revelar surpresas interessantes.

Num exercício onde se visava prioritariamente homens e

mulheres entre 18 e 34 anos da classe B moradores nas

regiões Sul e Sudeste para uma marca com  atributos de

jovialidade e status, a ginástica aparece em segundo

lugar no ranking, atrás apenas do futebol. Hipismo, surfe

e futsal aparecem entre os dez primeiros, abrindo um

leque bem interessante de ações de marketing esportivo

com relação custo/benefício altamente compensadora.

“O Índice é útil para anunciantes, para as agências e

também para as modalidades esportivas, que podem se

posicionar melhor e promover os seus diferenciais”,

afirma Cocco. “Esperamos que ele seja um elemento a

mais na promoção do profissionalismo do marketing

esportivo no Brasil.”
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ida como entrada do sertão

baiano, Feira de Santana, maior

cidade do interior da Bahia, conta com

um grande comércio varejista e também é um pólo in-

dustrial e de pecuária significativo. O varejo é a maior

fonte de renda do mercado publicitário, seguido pelo

governo municipal. Há um movimento no mercado do

interior pela descentralização das contas públicas esta-

duais, a chamada “interiorização”, que defende a efi-

ciência da comunicação feita

no interior para o interior.

A cultura do comercial para

TV é muito forte na região, as-

sim como o número de jovens

interessados na área, e o mercado tem a cada ano mais

formandos lutando para ganhar espaço. 

“Onde colocar esse povo todo é o

problema. A conseqüência é a criação de

um grande número de pequenas agências

– temos cerca de cinco agências de porte médio, um

monte de ‘eugências’ e poucas contas grandes – e um

mercado disputadíssimo com um permanente festival de

tiro no próprio pé”, relata Antonio Miranda, sócio-diretor

de criação da ArteCapital Propaganda e vice-presidente

do Sinapro, Sindicato das Agências de Propaganda do

estado da Bahia.

As Normas-Padrão servem como base para o merca-

do, mas Antonio lembra que é preciso fiscalização. “Sem

o Cenp, não teríamos parâmetros. Ficaríamos órfãos de

pai e mãe. Mas o momento agora é outro, tem muita

gente certificada sem a menor condição e praticando

coisas extremamente danosas ao mercado”, diz ele.

T
AARRTTEECCAAPPIITTAALL  QQUUEERR  FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  NNOO  IINNTTEERRIIOORR  DDAA  BBAAHHIIAA

anta Cruz do Sul fica a 155 km de Porto

Alegre (RS) e é conhecida pela concen-

tração de indústrias beneficiadoras e exportado-

ras de fumo, responsáveis por cerca de 75% da

arrecadação do município. E são essas indús-

trias também que movimentam o mercado publicitário

local, que possui catorze agências registradas no Cenp

e por volta de cinqüênta sem certificação. A cidade

conta com duas redes de TV com programação local e

dois jornais, sendo que um deles, a Gazeta do Sul, tem

tiragem diária média de 18 mil exemplares.

A universidade local possui um curso de publici-

dade e propaganda, mas falta ao mercado qualificação

profissional. “E faltam oportunidades de ampliar co-

nhecimentos, descobrir e desenvolver estratégias para

absorver as mudanças repentinas da economia local,

que é regida pelas altas e baixas do dólar”, ressalta

André Saut, sócio-diretor da Expansão Propaganda.

Fundada em 1993 na cidade de Porto Alegre, a

agência transferiu-se para Santa Cruz do Sul no

ano seguinte, por ter a maioria de seus clientes

na cidade. A proximidade com os clientes é

apontada como um dos diferenciais locais. “Vo-

cê não demora mais de vinte minutos para ir de

um ponto a outro da cidade. As

agências funcionam praticamente

como houses externas”, destaca o

publicitário. 

O certificado do Cenp é um

pré-requisito para participar de

licitações na cidade e visto como um fator moralizador

para o mercado. “As Normas-Padrão geraram o

respeito à profissão de publicitário, respeito às agências

e aos clientes, um comprometimento dos profissionais

da área, além de segurança aos veículos de comuni-

cação e aos clientes ao contratar agências certificadas e

a total e rápida resposta do Cenp quando consultado ou

acionado”, diz André.

S

CCEENNPP  LLEEVVAA  RREESSPPEEIITTOO  AAOO  MMEERRCCAADDOO  DDEE  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  DDOO  SSUULL

“Tem muita gente
certificada sem a menor
condição e praticando
coisas extremamente
danosas ao mercado”

“As Normas-Padrão
geraram o respeito à

profissão de publicitário,
respeito às agências 

e aos clientes”





34

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

Regionais

34

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

mercado publicitário do interior do Mato

Grosso ainda está tentando deixar para trás a

cultura de relação direta entre anunciantes e veículos.

“As agências estão se esforçando para demonstrar

sua importância. Mas a maioria não é profissional.

Muitas foram criadas por contatos de veículos que

viram na comissão de agencia-

mento uma forma interessante de

sobrevivência e não possuem téc-

nica nenhuma para a atividade”,

explica Mariangela Duarte Soares

Albuquerque, diretora de planeja-

mento e proprietária da Marketing Mix, agência de

Rondonópolis.

As faculdades de comunicação estão iniciando

suas atividades, e apenas na capital, Cuiabá, há cursos

específicos. Mesmo assim, a qualidade dos profis-

sionais formados na região ainda deixa a desejar. Sem

professores com experiência aprofundada (em virtude

da pouca tradição do mercado), os graduados ainda

carecem de prática sobre a realidade e o dia-a-dia da

profissão.

Por se tratar de uma área de pouca abrangência, o

custo de inserções publicitárias na região é relati-

vamente baixo, o que possibilita que empresas

pequenas se tornem anunciantes. Essa é apontada por

Mariangela como a grande vantagem local: a pos-

sibilidade de trabalhar com todas as vertentes da

publicidade. 

“Qualquer empresa, mesmo pequena, pode vei-

cular em TV, jornal, fazer um evento, um programa de

incentivo, uma promoção de venda ou qualquer outra

ação de comunicação. Isso é muito rico para um

profissional da área. Aprendemos de tudo um pouco e

ousamos. A criatividade aqui tem que ser muito

maior”, conta Mariangela.

Mas se por um lado essa característica movimenta

o mercado, por outro acaba desprestigiando seu pro-

fissionalismo, já que a maior parte desses pequenos

anunciantes prefere trabalhar direto com os meios de

comunicação, atravessando a atividade das agências.

A relação entre veículos e agências também está

longe de ser respeitosa. Os veículos

trabalham com tabelas diferencia-

das e dando melhores condições

para as negociações diretas. Para

Mariangela, a atuação do Cenp

pode ajudar o mercado a crescer,

mas o caminho ainda é longo – por enquanto, apenas

um veículo de comunicação local exige a certificação.

“A importância do Cenp é enorme, especialmente

para mostrar que o que buscamos é regulamentado e vale

para todo o país. Mas é preciso divulgar, pressionar,

cobrar, para que o nosso segmento se fortaleça. Não

somos unidos, nossas associações não funcionam. Aqui,

é cada um por si”, relata a publicitária.

Com pouco mais de sete anos de atuação, a

Marketing Mix, que também oferece serviços de asses-

soria empresarial em marketing, é a maior agência do

interior do Mato Grosso e tem experiência e conhe-

cimento profissional para analisar as necessidades do

mercado. “É preciso criar uma

cultura de respeito às agências

de propaganda. Porém, antes

disso, é preciso que as agências

façam por merecer, tendo profis-

sionais da área e fazendo um

trabalho sério, sem se importar apenas com o agencia-

mento. As agências pioneiras, por falta de profissio-

nalismo, prostituíram o mercado, trocando a criação pela

comissão”, opina Mariangela.

MMAARRKKEETTIINNGG  MMIIXX  PPEEDDEE  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  NNOO  IINNTTEERRIIOORR  DDOO  MMAATTOO  GGRROOSSSSOO

“É preciso criar uma
cultura de respeito 

às agências 
de propaganda”

O
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m Mogi das Cruzes, interior de

São Paulo, o mercado publicitá-

rio é concentrado em poucos anun-

ciantes, com características diversifica-

das, contando com empresas de todos os portes, a

maioria voltada para o varejo, além de prestadores de

serviços e uma pequena parcela da indústria.

A região passa por uma fase de crescimento econô-

mico, o que atrai novas empresas e anima o mercado

publicitário. Mogi das Cruzes figura

atualmente entre as cem melhores

cidades para se investir e é a tercei-

ra no ranking geradora de empregos.

No entanto, as agências têm

que lutar para ganhar o espaço merecido no mercado.

“Nossa região ainda sofre do fantasma de que contratar

uma agência custa caro, e os anunciantes acabam na

maioria das vezes contratando as mídias

diretamente. E as empresas maiores bus-

cam agências de fora”, relata Luís Carlos

Gabriel, diretor da Gabriel Comunicação

e Marketing.

A região conta com dezesseis agências certificadas

pelo Cenp, e Gabriel aponta a importância da certifica-

ção para a atividade publicitária. “O Cenp para a nossa

agência serviu como cartilha e, ao mesmo tempo, está

ajudando a moralizar o setor, separando ‘o joio do

trigo’, as ‘eugências’ das verdadeiras agências”, ele diz. 

O publicitário acredita que o Cenp precisa trabalhar

com todo seu potencial para divulgar as Normas-

Padrão. “O Cenp deveria ter uma atuação mais agres-

siva nos mercados regionais, pois normatizar padrões

que o mercado desconhece, não faz sentido”, ele

finaliza.

E
AAGGÊÊNNCCIIAASS  LLUUTTAAMM  PPOORR  EESSPPAAÇÇOO  EEMM  MMOOGGII  DDAASS  CCRRUUZZEESS

mercado publicitário em

Bauru, interior de São Paulo, é

bastante competitivo e pulverizado.

São 38 agências cadastradas na Associação de Profis-

sionais de Propaganda da cidade competindo entre si

pelos anunciantes locais, que vão desde grandes

companhias buscando estreitar de relacionamento com

o consumidor do interior paulista até pequenas

empresas da região. 

Devido à grande competição, o mercado tenta atrair

as grandes empresas locais que preferem trabalhar com

agências da capital paulista. “A cidade oferece profis-

sionais de qualidade e que são perfeitamente capazes

de atender essas contas. Essas empresas seriam até

mais bem atendidas na região, ou no interior, por causa

do valor de seu investimento”, defende Lupércio

Zampieri, diretor de planejamento da Empório de

Comunicação.

Segundo Lupércio, a profissionalização

das agências e dos profissionais do merca-

do é a primeira medida a se tomar. “Todos

precisam evoluir para ganhar força de mercado, para

que os empresários entendam a importância da comu-

nicação na gestão de seus negócios,

que na maioria das vezes fica em se-

gundo plano”, analisa, acrescentan-

do que o Cenp é fundamental para

que este quadro de busca pela qua-

lidade se concretize.

“A melhoria da qualidade dos trabalhos de pro-

paganda e operação das agências depende das normas

estabelecidas pelo Cenp. Mas, para que isso funcione, é

preciso fiscalização. As normas são fundamentais,

porém precisam ser cobradas. Os anunciantes muitas

vezes nem sabem que a agência é certificada ou que

existe um órgão regulamentador”, ele complementa.

O

FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCEENNPP  ÉÉ  EESSSSEENNCCIIAALL,,  DDEEFFEENNDDEE  AA  EEMMPPÓÓRRIIOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO

“O Cenp serviu como 
cartilha e, ao mesmo tempo,
está ajudando moralizar o

setor, separando 
‘o joio do trigo’”

“A melhoria da 
qualidade dos trabalhos 
de  propaganda depende 
das normas do Cenp.

Mas, para isso, 
é preciso fiscalizar”
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Acontece no Cenp

ais de duzentos profissionais de marketing estiveram

reunidos por quatro dias em Campinas, no final de

outubro, para o ABA Mídia 2006.

O encontro, que atraiu, em sua maioria, executivos de

empresas anunciantes, discutiu algumas das novíssimas e

provocantes tendências da comunicação, tais como os blogs e

as novas tecnologias que impactam seguidamente a mídia.

Além disso, debateu-se o modelo brasileiro de publicidade

no painel “Modelo brasileiro de propaganda: da rabeira do

atraso para a comissão de frente da vanguarda?” (foto acima),

com moderação do presidente da ABA, Ricardo A. Bastos, e que

contou com a participação de João Ciaco, vice-presidente da

ABA e diretor da Fiat, Deborah Wright, vice-presidente da Abril,

João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, Angelo

Franzão, presidente do Grupo de Mídia e vice-presidente da

McCann-Erickson, Geraldo Alonso, diretor da Abap, e Cícero

José de Azevedo Neto, diretor da Rede Globo. Diretores do

Cenp estiveram presentes e participaram dos debates.

M

O Conselho Executivo

do Cenp esteve

reunido na manhã do

dia 6 de dezembro,

para a última reunião

do ano. Confira nesta

e na página

seguinte algumas

imagens do encontro.

O Conselho Executivo reunido na sede do Cenp, em São Paulo

CCOONNSSEELLHHOO  EEXXEECCUUTTIIVVOO  FFAAZZ  AA  ÚÚLLTTIIMMAA  RREEUUNNIIÃÃOO  DDOO  AANNOO

AABBAA

EENNCCOONNTTRROO  DDEEBBAATTEE  TTEENNDDÊÊNNCCIIAASS  PPRROOVVOOCCAANNTTEESS
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Pedro Silva e Fred Müller Ubiratan Barbosa Macedo, Jorge Bittencourt e Cícero de Azevedo Netto

Rino Ferrari Filho e Antonio Lino Pinto Daniel Barbará, Raul Nogueira Filho e Geraldo Alonso Filho

Célia Fiasco, João Luiz Faria Netto e Ana Beatriz André Petrônio Corrêa e Rafael Sampaio

AALLMMOOÇÇOO  DDOO  CCEENNPP  RREEÚÚNNEE  CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS  EE  DDIIRREETTOORREESS  
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s treinamentos em Banco

de Pesquisa de Mídia ofe-

recidos pelo Cenp ao longo de

2006 beneficiaram perto de mil

profissionais oriundos de agências

de publicidade, anunciantes e veí-

culos de comunicação de 21 cida-

des em nove estados brasileiros.

O balanço da iniciativa é lar-

gamente positivo, como destacado

pela diretora-adjunta da entidade,

Ana Lúcia Magalhães. “O apoio às

pequenas e médias agências de

fora do eixo Rio–São Paulo é uma

das partes mais importantes do

trabalho do Cenp, e os treinamen-

tos nas praças são oportunidades

especiais não só para difundir

informações técnicas capazes de

ampliar a eficiência da publicidade,

como também para estreitar os

laços entre o Cenp e os mercados

locais”, afirma ela.

Por isso mesmo, o modelo dos

treinamentos parte do princípio de

que, antes de tomar contato com

as informações específicas do Ban-

co de Pesquisa de Mídia disponibi-

lizado no site do Cenp pelo Ibope,

Ipsos Marplan e IVC, vale a pena

começar com informações institu-

cionais sobre o Cenp e as Normas-

Padrão da Atividade Publicitária.

Tal percepção foi devidamente

comprovada pelas pesquisas rea-

lizadas junto aos participantes dos

treinamentos. Questionados a res-

peito da importância de abrir os en-

contros com informações institu-

cionais sobre a entidade, 97% res-

ponderam que sim. “Os treina-

mentos se revelaram uma excelente

oportunidade para divulgarmos os

detalhes sobre a ação do Cenp”, diz

Ana Lúcia. O grau de reconheci-

mento da entidade aumenta regu-

larmente, o que é natural, dada a

complexidade das ações. O cresci-

mento do grau de conhecimento do

Cenp é outro dado que pode ser

comprovado de forma evidente nas

pesquisas junto aos participantes

dos treinamentos. 

O grau de conhecimento prévio

ao treinamento sobre o Banco de

Pesquisa de Mídia do Cenp passou

de 41% , em 2005, para 49%, em

2006. “O próprio Cenp em Revista,

ao pautar regularmente matérias

sobre o tema, está contribuindo pa-

ra a difusão do Banco de Pesquisa”,

declara Ana Lúcia.

A satisfação quanto ao treina-

mento é total, sendo assinalada por

97% dos participantes. Segundo

eles, a ação do Cenp é “fonte impor-

tante de informações para rever

plano de mídia”, “ferramenta im-

portantíssima” e “fonte de informa-

ção prática”. Um dos participantes

afirmou que o treinamento “forne-

ceu informações de como melhor

usar e interpretar os dados de pes-

quisa e esclareceu algumas dúvidas

O

Sim

Não

É importante abrir o
treinamento com a
abordagem
institucional do Cenp?

Antes do treinamento

Depois do treinamento

Grau de conhecimento:
Cenp e suas atividades

EEMM  22000066,,  TTRREEIINNAAMMEENNTTOOSS  
EEMM  BBAANNCCOO  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA  DDEE  MMÍÍDDIIAA
CCHHEEGGAARRAAMM  AA  MMAAIISS  2211  CCIIDDAADDEESS

Baixo

20%

5%

68%

7%
2%

88%

Médio Alto
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tras, as seguintes sugestões:

• “Ampliar o conhecimento do

Cenp para todos os publicitários

e agências.”

• “O Cenp deveria unir as agências

para resolver problemas com os

veículos.”

• “Divulgar mais o que é o Cenp e

como funciona.”

• “Incentivar a ida de veículos me-

nores ao treinamento, já que eles

são os maiores problemas com o

desconto-padrão.”

• “O Cenp deveria implantar um

representante em cada praça para

verificar melhor a ética e a con-

corrência desleal que existe no

mercado.”

• “Deveria ter encontros para abor-

dagem de cumprimento das nor-

mas do Cenp com veículos e

agências. O Cenp é uma realida-

de longínqua.”

“Entendemos as carências re-

gionais e estamos procurando aten-

dê-las na medida do possível”, diz

Célia Fiasco, diretora executiva do

Cenp. “Nesse sentido, é muito im-

portante a proatividade de cada

mercado, principalmente pela ini-

ciativa das entidades representati-

vas locais. De nossa parte, pode-

mos garantir que o Cenp nunca

deixará de responder a um convite

para divulgar a sua ação e discutir

os problemas locais.”

Sim

Não

Tinha conhecimento do Banco
de Pesquisa antes do treinamento?

Sim

Não

O conteúdo da apresentação de mídia
atendeu às suas expectativas?

O crescimento do grau de
reconhecimento do Cenp é outro dado
que pode ser comprovado de forma
evidente nas pesquisas

a respeito de planejamento”. Outro

declarou que teve “a orientação ne-

cessária para escolha e defesa dos

meios de comunicação. Todo co-

nhecimento para uma melhor apli-

cação profissional é de grande

importância”.

Entre as sugestões recolhidas

durante os treinamentos, estão:

• promover mais encontros; 

• desenvolver treinamento para ou-

tras áreas (criação, atendimento

etc.);

• criar cursos específicos para anun-

ciantes;

• ter curso específico de planeja-

mento de mídia;

• procurar mecanismos de aproxi-

mação mais objetivos entre o

Cenp e as agências certificadas;

• falar mais sobre os problemas

que o Cenp pode solucionar, em

relação a questões éticas e tam-

bém de outras naturezas.

No que se refere à atuação do

Cenp, foram recolhidas, entre ou-

Como tomou 

conhecimento?

• Site do Cenp (64) 

• Cenp (25)

• Cenp em Revista (16) 

• Informativo Cenp (8) 

• Agência (28) 

• Faculdade (11)

• Licitação (1) 

• Abap (1) 

• Fonte importante de informações 

para rever plano de mídia.

• Ferramenta importantíssima.

• Tomei conhecimento do conteúdo

existente e de que forma possa usá-lo 

para meu auxílio no planejamento.

• Informações práticas.

• Forneceu informações de como 

melhor usar e interpretar os 

dados fornecidos pelas 

pesquisas e tirou algumas 

dúvidas a respeito de planejamento.

• Orientação necessária para escolha e

defesa dos meios de comunicação.

• Todo conhecimento para uma melhor

aplicação profissional é de grande

importância.
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Crônica

SUFOCO NO CINEMA
O Dops apareceu em plena sessão

Por Manoel Thomaz Mauger

ano era o da graça, embora em alguns aspectos

não tivesse a menor graça, de 1970. Começo de

1970. Tempo de muita repressão, de algumas bombas

explodindo, assaltos a bancos, embaixadores raptados,

O que é isso, companheiro? e de amigos desaparecidos.

Eu trabalhava na Alcântara Machado Publicidade.

Avenida Paulista. Não sou do tempo da República. Sou

mais novinho.

Levado pelo meu tio emprestado, padrinho do casa-

mento com a Celina e amigo muito querido, Júlio Cosi,

eu era recém-promovido assistente de mídia. O Júlio me

arrumou o estágio e o Otto de Barros Vidal, convencido

pelo Carlos Alberto Parente, que por sua vez já tinha sido

convencido pelo Reinaldo Postolachi, me promoveu a

assistente de mídia. O Calé era supervisor, e o Reinaldo,

coordenador. Corria solto na agência que eu era prote-

gido do Júlio e, no meu primeiro ano de Economia, fazia

de tudo para agradar. Queria mostrar serviço.

Até que um dia eu exagerei.

O seu Otto (eu não conseguia dizer Otto) me cha-

mou na sala dele. As instruções foram muito claras:

– Mané, temos uma campanha de Ketchup Peixe nos

cinemas (naquela época as empresas de cinema, como

a Sétima Publicidade, distribuíam convites – o maior

luxo – para que as agências fizessem a fiscalização) e

você vai ao Cine Astor. Escolha um dia da semana,

qualquer sessão, veja se o comercial foi exibido, anote a

posição em que ele foi exibido e, um pouco antes do

início da projeção, dê uma olhada na sala e anote o

quanto ela está cheia. Eu só quero uma estimativa. Lota-

do você põe 100%, meio cheio 50%. Só uma estimativa.

Você entendeu?

– Entendi! – A resposta veio quase acompanhada de

uma continência e eu parti da sala do Otto com a mis-

são mais importante da minha carreira de mídia. Só uma

dúvida na cabeça: por que só uma estimativa? Quando

entendi, já era tarde.

Quinta-feira, matando aula, convidei uma amiga de

faculdade (parecia coisa de filme – “Eu tenho dois convi-

tes para o cinema...” e ela aceitou, sessão das oito e de-

pois quem sabe um chopinho, amanhã é sexta, liga para

sua mãe). Tudo certo, tudo lindo, vai começar o filme.

Cinema lotadaço, cheio de gente conhecida.

Comercial exibido.

Aí eu tive a idéia. “Estimativa o caralho! Agora o cine-

ma está cheio. E de tarde? E nos outros dias da semana?”

Deixei minha amiga na cadeira com um “já volto” e

parti direto para a gerência. Identifiquei-me com a minha

carteira profissional a um assistente (como eu) do ge-

rente – “Eu sou publicitário...” – e pedi a lotação do

cinema em todos os dias e sessões daquela semana. O

assistente cantou os números e eu anotei com o prazer

e a autoridade de assistente fazendo algo novo, nunca

pensado. “Manoel, você vai longe”, pensei, voltando

para o meu lugar. “O Otto vai adorar...”

Minha amiga fez um resuminho do começo do filme

e eu fiquei ali, alma leve pelo dever cumprido, já en-

saiando pegar na mão da... da... Esqueci o nome da

menina!

Meia hora de projeção, as luzes se acenderam, filme

interrompido, a platéia reagiu com o tradicional

“OOOHHH!!!!”, alguns assobiaram, mas um silêncio

que só naquela época a gente sabia fazer tomou conta da

sala quando vários agentes do Dops (se fossem dois já

O
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eram vários, tamanho o medo que a gente tinha), acom-

panhados do assistente do gerente (MEU DEUS!), co-

meçaram a procurar alguém na platéia. Era eu. 

– E ele! – apontou o outro cagão.

Cena seguinte: sala do gerente. Presentes o gerente,

o assistente e os vários dois agentes do Dops. Ninguém

se identificou, mas naquele tempo essas formalidades

não contavam. Tirei os óculos (puro instinto), limpei a

garganta seca e ensaiei um “Qual o proble...”, interrom-

pido por um único mas inesquecível pé-de-ouvido duplo

(o popular telefone).

Eu expliquei tudo e acho que os caras nem pergun-

taram nada. Falei do comercial de ketchup, das recomen-

dações do Otto, mostrei a carteira profissional, chorei,

devolvi o papel com os números, dei o telefone do meu

pai, me lembrei do convite.

Foi o assistente que me salvou:

– É verdade! Olha o convite aqui!

Os caras acreditaram (mais um pouco e eu ia explicar

o que era GRP), eu estava quase livre.

– Só mais uma coisa: me dá o telefone da sua firma

que amanhã eu vou checar as informações.

O telefone da mídia, o direto, o da sala do Otto esca-

pou da minha boca nem bem um dos vários agentes

terminou a frase.

Free again. Voltei para o meu lugar. Depois de três

“Que foi?” da amiga, eu menti:

– Uns probleminhas com a exibição do meu comer-

cial, mas eu já resolvi. – A boca seca, como minha boca

estava seca.

Corta! No Biarritz a minha amiga não entendeu a

minha cara de bunda nem as orelhas tão vermelhas. Eu

me lembro do chope Antarctica. A minha boca voltou ao

normal e eu disse:

– Eu tenho que chegar muito cedo no escritório ama-

nhã, vamos embora?

Avenida Paulista, 7 horas da manhã de sexta-feira: o

Otto sempre chegava às 7h30. O Otto me viu de longe.

– O que você fez? (Premonição de chefe ou minha

cara de apavorado?)

Depois do relato (quase fiel) dos acontecimentos da

noite anterior (a boca secou de novo), levei um dos

maiores esporros da minha vida. Foram vinte minutos de

bronca. O Otto nervoso não era fraco, não! Mas eu senti

que ele ficou preocupado comigo, com o risco que eu

corri, com o que podia ter acontecido, com a minha

segurança. As orelhas ainda estavam vermelhas, e eu,

roxo de vergonha.

Saindo da sala, o Otto ainda com as mãos na nuca,

olhando para o teto (quem conhece sabe que ele estava

nervoso), eu contei o que faltava, tentando um tom

natural:

– Ah! Eu dei  seu telefone para o agente do Dops. Ele

só quer checar... – Não terminei a frase.

O grito do Otto continua ecoando nos meus tím-

panos e dizem que nos corredores da velha Almap:

– Se o Dops ligar para mim, você está na rua!

Até hoje ninguém ligou.

“Ensaiei um “Qual o proble...”,
interrompido por um único mas
inesquecível pé-de-ouvido duplo
(o popular telefone)”

Publicado originalmente no livro Causos da Propaganda

2, Editora Globo/APP.
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Em relação ao conteúdo da matéria “Estimu-

lando os mercados regionais”, veiculada na edi-

ção de outubro do Cenp em Revista, venho soli-

citar a retificação de informação incorreta contida

em sua abertura. 

A matéria dá a entender a todo aquele que não

participou do III Encontro Nacional das Lideran-

ças Regionais da Propaganda, realizado em Vitó-

ria (ES), nos dias 31 de agosto e 1o de setembro,

que a Fenapro “aprovou um conjunto de propos-

tas que têm por finalidade estimular o desenvolvi-

mento dos mercados regionais e reduzir a con-

centração dos negócios publicitários nos grandes

centros.” 

Esta frase, da forma como está, dá a entender que

a entidade seria favorável a uma redução dos ne-

gócios nos grandes centros, o que não procede. O

que o Encontro de Vitória aprovou foi proposta no

sentido de ampliar os negócios da propaganda

regional, o que pode ser realizado sem nenhuma

redução da participação dos grandes centros nas

atividades do setor. 

Uma leitura atenta das propostas permitirá

entender que a ampliação da propaganda regional

passa pela incorporação de negócios que hoje

estão à margem das agências de propaganda,

inclusive porque muitos órgãos públicos contra-

tam serviços de publicidade sem licitação.

Portanto, é tomando ações que corrijam distor-

ções como esta que será possível incrementar os

negócios regionais sem perdas para as agências

instaladas nos grandes centros. 

Humberto Mendes

VP Executivo, Fenapro

Os cinco anos de atuação da Agência Ima-

gem Publicidade em Santarém, no Pará, foram

comemorados graças ao desempenho de sua

equipe e das homenagens afetuosas de nossos

clientes-anunciantes e parceiros.

Em nossa campanha, pudemos expor a impor-

tância da profissão publicitária em um programa

da TV Tapajós, além de veicular um jingle nas

rádios e TVs locais e anúncio em outdoor.

O mais especial desta campanha foi a publicação

do Informe Publicitário da Imagem Publicidade,

que apresenta quem somos, o que fazemos, o

respaldo da Certificação  junto ao Cenp, evidencia

nossos clientes e veículos parceiros e, por fim,

nossas campanhas inovadoras.

Não poderíamos deixar de agradecer ao Cenp

pelo apoio oferecido à Imagem Publicidade, ao

disponibilizar seu material institucional, e

queremos enaltecer a importância do órgão como

regulador, fiscalizador e controlador da aplicação

das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, já

que nas quase 7 mil agências cadastradas no

Cenp, a nossa agência está entre as 4 mil

certificadas.

Juntos poderemos transformar sonhos em

imagem real com a certeza de que os desafios a

serem enfrentados não serão poucos nem menos

complexos, mas a vitória é só para aqueles que

acreditam nela.

Edna Félix da Costa

Imagem Publicidade 

Santarém, Pará

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

Cartas
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