
Entidades: ABP passa a registrar direito autoral da propaganda 
 
A ABP – Associação Brasileira de Propaganda acaba de efetivar o funcionamento da Entidade 
Depositária da Criação de Propaganda. O novo órgão irá permitir o registro de idéias publicitárias 
antes de elas serem publicadas, garantindo o direito autoral da agência criadora.  
 
O sistema funciona como um banco de dados, que armazena qualquer tipo de expressão 
publicitária durante seis meses, podendo ser renovado por mais seis.  
 
"O grande benefício deste projeto é a garantia de anterioridade. Pela primeira vez no mercado 
brasileiro, a agência terá um comprovante de que determinada idéia é sua, mesmo antes de ela 
ter sido veiculada em qualquer campanha", salienta Armando Strozenberg, presidente da ABP. 
Segundo ele, o sistema vai facilitar a ação do Conar – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária em casos de julgamento de direito de anterioridade, além de servir como instrumento 
jurídico para situações de disputa judicial. Outra utilidade do cadastro será o de resguardar a 
autoria de conceitos de comunicação rejeitados por anunciantes quando da realização de 
concorrências para seleção de agências.  
 
O projeto, que vem sendo desenvolvido há mais de um ano pela ABP, está agora em fase de 
cadastramento experimental. 
 
As 4 mil agências certificadas pelo Cenp – Conselho Executivo das Normas-Padrão em todo o País 
já podem se cadastrar e, a partir daí, fazer uso da ferramenta. Para facilitar os trâmites, a ABP 
adotou um banco de dados dinâmico, desenvolvido pela Irion Interactive, no qual as idéias 
publicitárias são registradas via internet, por meio do site www.abp.com.br, e, posteriormente, 
armazenadas pela entidade em arquivos de disquete. Apenas a agência depositária terá acesso ao 
conteúdo enviado, que também poderá ser solicitado, após a campanha ter sido veiculada — ou 
plagiada — , no caso de julgamento no Conar.  
 
Para incentivar o cadastramento das agências, a Giovanni FCB desenvolveu uma campanha de 
divulgação inicialmente voltada ao trade publicitário, mas que também será veiculada na mídia de 
massa, cujas peças ressaltam o perigo da cópia. "É importante que a população saiba da nossa 
iniciativa, pois, além de ser uma atitude pioneira, mostra a forma honesta como a propaganda 
brasileira tem trabalhado", enfatiza Strozenberg.  
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