
Estratégia do
Propaganda - O senhor assume a

ABP em um momento em que a pro-

paganda se vê na berlinda pelos es-

cândalos políticos. Como esses

acontecimentos vão influenciar sua

gestão?

Adilson Xavier - Não acho que a

propaganda esteja na berlinda.

Quem está na berlinda é a estrutura

política do país. O que acontece é

que uma pessoa que nem é publici-

tária, mas acionista de agências,

está sendo acusada de participar de

um esquema assustador, que parece

até um trailer de ficção científica.

As próprias agências não movimen-

tam o volume de dinheiro que está

sendo desvendado nesse escândalo.

O que eu entendo é que somos ór-

gãos de classe, não corporativo.

Não estamos aqui para acobertar

nada que não seja a atividade de

nossos afiliados. E a atividade deles

é produzir comunicação com trans-

parência, ética e uma remuneração

compatível com as práticas do mer-

cado.

P - Quais os seus planos imedia-

tos à frente da ABP?

AX - Haverá algumas mudanças

de composição de equipe, mas que

são concentuais. Uma das mais

marcantes é ampliar a representati-

vidade dos vários segmentos da co-

municação na diretoria e no

conselho. Não tínhamos, por exem-

plo, representantes de produtoras na

gestão anterior. Também promove-

remos uma diversificação maior de

profissionais de veículos de comu-

nicação na entidade.

P - Essa composição diversifica-

da faz parte da estratégia de priori-

zar o diálogo como forma de

evolução do mercado?

AX - Sem dúvida. O conhecimen-

to mais profundo das peculiaridades

de cada atividade garante um acerto

maior na sintonia de cada elo da ca-

deia para que o trabalho final tenha

mais qualidade. E auxilia no ponto

focai da nossa gestão, que é o pacto

pela excelência.
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diálogo
P - O que seria essa excelência?

AX - É arrancarmos o máximo

dos talentos que temos no mercado,

para que o resultado da comunica-

ção que produzimos seja cada vez

mais relevante para os anunciantes.

P - A pesquisa "A Imagem da

Propaganda no Brasil", em parce-

ria com o Ibope, foi um dos pontos

principais da gestão de Armando

Strozenberg. Em que ela auxilia o

mercado ?

AX - Ela auxilia na medida em

que o ajuda a se enxergar melhor.

Como em todos os segmentos, sem-

pre se corre o risco de se ter uma

auto-imagem dis-

torcida. Por estar-

mos no dia-a-dia

do trabalho, aca-

bamos perdendo a

noção de como so-

mos vistos. E a

partir do momento

em que nós reco-

mendamos aos

nossos clientes investi-

rem em pesquisas, temos

de ser os primeiros a fazê-

la. Nessa nova gestão, va-

mos dar atenção especial à

pesquisa, reconhecendo a impor-

tância vital que essa ferramenta

possui em nossa atividade.

P - Outro ponto importante na

gestão anterior foi a reaproxima-

ção com outras entidades do mer-

cado publicitário.

AX - Sim. A função principal da

ABP é ser um órgão aglutinador, até

porque é a entidade que tem mais

categorias representadas. Por exem-

plo, a Abap (Associ-

ação Brasileira de

Agências de Publici-

dade) representa as

agências; a ABA

(Associação Brasi-

leira dos Anuncian-

tes), os anunciantes.

Enquanto isso, a

maior quantidade de

competências variadas se reúne sob

o teto da ABP. A nossa vocação é ter

um bom convívio com as outras en-

tidades do mercado para chegarmos

a soluções mais interessantes para

todos que estão nessa atividade e

trazer melhores resultados.

P - Qual a importância da Enti-

dade Depositária da Criação de

Propaganda (órgão que protege a

autoria de idéias) para a ABP ?

AX - Eu entendo isso como a

grande novidade da administração

anterior. É uma iniciativa que dá

mais estabilidade às relações e pro-

tege o maior patrimônio das agênci-

as, que é a idéia. A idéia é um valor

muito fácil de ser copiado, qualquer

um pode se apropriar dela. Ter um

meio de registrá-la dá às agências e

clientes uma forma de trabalhar
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com segurança.

Fonte: Propaganda, a. 50, n. 652, p. 16-17, ago. 2005.




