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ENTREVISTA: DALTON PASTORE

O presidente da
Associação Brasileira
de Agências de
Propaganda (Abap),
Dalton Pastore,
acredita que a
tempestade
Marcos Valério,
protagonista do
escândalo do
mensalão,
envolvendo agências
e publicitários em
esquemas de
corrupção de contas
federais, esteja do
meio para o final.
Por conta disso, o
setor ainda sente o
peso do clima de
suspeita que recai
sobre ele. Mesmo
assim, Pastore afirma
que a indústria da
comunicação tem
apresentado
crescimento real
e que 2006 tem
tudo para ser o
ano da bonança.

Bonança,
apesar
de tudo

POR MIRELA TAVARES

P&M Especial - O que mu-
dou para as agências de pro-
paganda depois do mensalão?
Dalton Pastore - Sempre

que acontece um escândalo,
ainda mais envolvendo tanta
corrupção, as generalizações
são inevitáveis. Por isso, ouve-
se comentários equivocados
de que a publicidade é um
ambiente propício para cor-
rupção. Só que essa prática
não é própria de um tipo de
negócio e sim de um tipo
de pessoa. Houve um esque-
ma de corrupção envolvendo
agência de publicidade, sim,
houve. Mas não significa que
o setor seja corrupto. Já houve
no Brasil escândalos com ban-
cos, fundos de investimento,
ONGs, empreiteiras, políticas
de governo, imprensa... O que

corrobora que a corrupção é
própria de um tipo de pessoa,
e esse tipo de pessoa pode es-
tar em todos os lugares.

P&M Especial - De qualquer
forma, o setor não deveria
tomar mais cuidados e rever
posicionamentos?
DP - Cuidados todas as

agências sempre devem to-
mar e tomam, assim como
todas as empresas. E vale lem-
brar que ainda contam com
instituições, como a Abap.
Em determinado momento,
quando Marcos Valério disse
que sacava o dinheiro para
pagar fornecedores, a Abap
imediatamente se manifestou
e disse não ser essa a prática
no mercado. Apesar de não
ser proibido por lei, não é
o que acontece. As agências
não pagam fornecedores com
dinheiro, pagam com DOCs,
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TED, ou na hipótese mais ca-
seira, com cheques nominais
para serem depositados na
conta de favorecidos, tendo to-
dos os documentos que com-
provam a realização efetiva
dos trabalhos. A Abap reco-
menda, inclusive, que os for-
necedores das agências sejam
cadastrados, que as agências
tenham cópias dos contratos
sociais, que só paguem por
meio de documentos oficiais e
mantenham em seus arquivos
as comprovações dos trabalhos
prestados. Sendo assim, os cui-
dados foram e são mantidos.
O escândalo não surgiu pela
quebra desses cuidados. A cor-
rupção foi montada proposita-
damente para gerar dinheiro
não declarado. A atividade em
si não gera caixa dois.

P&M Especial - O senhor co-
mentou que a crise ainda está
no meio. Qual a expectativa
para 2006?

DP - Estamos no meio
porque depois de sete ou oito
meses, desde que apareceu a
gravação do funcionário dos
correios recebendo propina,
até agora só tivemos um en-
volvido punido (o deputado
Roberto Jefferson, que partici-
pava e denunciou o esquema
de corrupção). Então ainda
não acabou. O Tribunal de
Contas da União (TCU) tam-
bém está fazendo uma inves-
tigação e reporta os resulta-
dos ao Ministério Público e
às comissões de inquérito e
no Brasil quem está sob in-
vestigação é visto como "meio
culpado'! Esperamos que com
o final dessas investigações
os culpados sejam punidos e

acabe esse clima de suspeita
sobre os publicitários.

P&M Especial - Diante desse
cenário, qual a expectativa da
Abap para 2006?

DP - Apesar de todos es-
ses escândalos envolvendo as
agências nós temos tido um
ano muito bom para a in-
dústria de comunicação. Os
meios em geral aumentaram
suas receitas. Tanto os ele-
trônicos e impressos quanto

os de mídia exterior, todos es-
tão apresentando crescimento
real acima dos níveis da infla-
ção, o que significa algo em
torno de 12% a 15%. É um
percentual excelente, princi-
palmente depois de um perío-
do de estagnação que teria
começado por volta de 2001.
Temos tido ou estagnação ou
crescimento abaixo da infla-
ção, mas agora é um cresci-
mento real importante (em

2004, o mercado publicitário
brasileiro movimentou cerca
de R$ 29 bilhões, 24% a mais
do que em 2003, segundo o
Ibope Monitor). Vale lembrar
que 2006 é ano de Copa do
Mundo, o câmbio está bastan-
te razoável e o PIB está tendo
algum crescimento; então,
teoricamente, 2006 deverá ser
um ano muito bom.

P&M Especial - Há algum
setor que promete ser o grande
anunciante de 2006?
DP - Particularmente não

tenho visto nenhum setor que
vá explodir, como houve o fal-
so boom da internet ou o das
telecomunicações, que foi um
boom verdadeiro. Também
não sei se é bom ter algum
setor assim em destaque. Acho
melhor um crescimento mais
estável, mais equilibrado e
mais constante. Seria melhor
se tivéssemos mais tempos de
estabilidade econômica, es-
tabilidade social, que o país
-pudesse crescer e todos os
setores crescessem ao mesmo
tempo. Quanto à estabilidade
econômica parece que temos
uma chance; já quanto à esta-
bilidade social está cada vez
mais distante. E consumi-
dores, nossa matéria-prima,
não podemos criar.

P&M Especial - Como
a Abap lida com esses es-
cândalos sem perder o foco
em outros problemas sérios,
como as restrições a cam-
panhas publicitárias?
DP - Às vezes percebe-se

uma mobilização, até um cer-
to desconforto, quando se diz
que há inúmeros projetos de



10- P&M ESPECIAL • DEZEMBRO DE 2005

lei tramitando no Congresso
propondo restrições à liber-
dade de anunciar. Mas ternos
de levar em conta que nem
todos projetos de lei estão pro-
pondo restrições à liberdade
de anunciar. Depois, é nor-
mal que exista um número
grande de projetos tramitando
no Congresso sobre qualquer
setor; é para isso que existe
a instituição. É importante
lembrar também que não é
porque alguém apresenta
uma lei que ela será aprovada.
Existem muitas oportunidades
para esses projetos serem dis-
cutidos. O que a Abap tem
feito é contar um pouco sobre
a importância de cada catego-
ria em anunciar, os cuidados
que tomamos para evitar que
existam abusos, e mostrar a ex-
periência do Conar, que mui-
tos desconhecem apesar dos
seus 25 anos de atuação.

P&M Especial - Existe al-
guma ameaça real em termos
de restrições?

DP - Sim, nas áreas de medi-
camentos, saúde e bebidas al-
coólicas. São diversos projetos
de lei propondo novas regras e
novas restrições à liberdade de
anunciar nessas categorias.

P&M Especial - E como
vocês atuam em relação a es-
ses riscos?

DP - Nós acompanhamos
todos eles. Mas é preciso lem-
brar que não queremos ter
urna ação da Abap que seja
contra a vontade da socie-
dade, como, por exemplo, a
liberdade de anunciar armas.
Nós mesmos já nos proibi-
mos por meio do Conar. O

desejo da sociedade é sobe-
rano; o que tentamos fazer
é imaginar o que e como
ela gostaria que fosse, o que
é o correto, direito, ético. É
isso que tentamos fazer no
Conar e é isso que tentamos
fazer também com os parla-
mentares, acompanhando os
projetos de lei. Se eles fazem
sentido, têm lógica, não te-
mos porque ser contra. Por
isso é importante que os par-
lamentares responsáveis pela
análise de determinado pro-

modelos, a idade do público-
alvo, não usar bichinhos de
animação...

P&M Especial - Mas como a
Abap se posiciona em relação a
diferenças de restrições, como
a do tabaco, que é muito mais
penalizado do que o setor de
bebidas alcoólicas, apesar de
apresentar riscos semelhantes
para o consumidor em relação
a dependência e uso abusivo?
DP - O que aconteceu com

o tabaco no resto do mundo
não é muito diferente. O Brasil
foi um pouco mais radical em
relação a outros países. Nos
Estados Unidos, Inglaterra,
França, Itália e Espanha se
pode anunciar cigarro, desde
que saia da mídia eletrônica e
vá para a mídia impressa, dire-
cionada para um target clara-
mente adulto. O Brasil foi mui-
to mais rigoroso, talvez pelo
fato de que o então ministro da
saúde no momento dessa proi-
bição (o atual prefeito de São
Paulo, José Serra) tivesse ou-
tras ambições políticas e essa
proibição radical pudesse ser
bem vista pela sociedade. Mas
cabe uma discussão: não anun-
ciar reduz o consumo? Por que
pode fabricar, pode comerciali-
zar, pode recolher impostos,
pode distribuir, mas não pode
anunciar? Qual a lógica dessa
relação? Não estou defendendo
nenhum lado, mas são questões
que precisam ser discutidas
com a sociedade, até porque,
como exemplo, não mudou
muito o número de fumantes.
E outra: nunca se anunciou co-
caína, maconha, roubo ou cor-
rupção, e nós estamos plenos
de todas essas coisas no país.

jeto dentro de suas comissões
conheçam também por que
anunciamos, qual a importân-
cia dessa prática, quais são as
limitações que nós mesmos
nos impusemos para evitar
que a sociedade seja prejudi-
cada de qualquer forma, se é
realmente necessário alguma
restrição. Recentemente, o
próprio Conar alterou as re-
gras de anúncios de bebidas
alcoólicas, se preocupando
com o horário de exibição,
a idade que aparentam os




