
ABA
EM DEFESA DA
AUTO-REGULAMENTAÇÃO
No final de março, a Associação Brasileira de Anunciantes
empossou seu novo presidente, Ricardo Alves Bastos, diretor

de Assuntos Legais e Corporativos da Johnson&Johnson para
América Latina. Ele substitui Orlando Lopes, vice-presidente

de Canais de Comunicação da Unilever para América Latina.

Poucos dias antes da solenidade de posse, eles receberam o

Cenp em Revista para a seguinte entrevista.

Cenp em Revista - Há, no momento,

mais de duzentos projetos de lei em

tramitação no Congresso que, de algu-

ma forma, visam limitar a publicidade.

Os senhores consideram este movimento

justo ou justificado? Os anunciantes

estão reagindo contra este movimento?

A publicidade está sendo bem defendida

contra estas pressões?

Ricardo Bastos - Este fato decorre de

duas percepções que se têm hoje da

atividade. Uma delas, que não neces-

sariamente corresponde à verdade, é a

que se tem da publicidade em si e dos

anunciantes. Qualquer publicidade é

uma indução de venda. É preciso uma

comunicação para que o produto possa

ser conhecido e vendido. Mas uma par-

te dos políticos e da sociedade percebe

que, muitas vezes, a publicidade é exa-

gerada e feita de uma forma antiética.

A segunda percepção é decorrência

do momento que o Brasil viveu no

ano passado, em que algumas agên-

cias dos Marcos Valérios da vida cria-

ram uma situação na qual a publici-

dade virou sinônimo, um símbolo de

corrupção.

Cada uma destas percepções deve

ser estudada e atacada, já que a pu-

blicidade em si não é uma coisa má e

nem acredito que a sociedade a con-

sidere uma coisa má. Este parece ser

um caso claro de tomar a parte pelo

todo.

Os anunciantes agregam valores

muito grandes e, talvez, nem todos

os consumidores saibam disso. Fa-

zemos coisas novas, que trazem

benefícios em alimentação, higiene

pessoal, saúde etc., e se não nos

comunicarmos com o público, ele vai

ficar sem saber o que está aconte-

cendo e não poderá tirar proveito dos

benefícios.

O que você nota, também, é que mui-

tos órgãos públicos, como a Anvisa,

por exemplo, têm tomado a frente

para tentar gerir a publicidade, o que

não é especificamente o papel dela.

Acredito que a Anvisa reivindica um

poder de proibir determinados tipos

de publicidade de produtos que, em

princípio, nem estariam sob sua

gestão. De que forma, por exemplo,

ela poderia interferir na publicidade

de alimentos infantis?

Acho que deve existir uma norma

ética para guiar a publicidade dirigida

ao público infantil, principalmente

produtos alimentícios, por conta do

problema da obesidade, mas não que

a Anvisa de per si tenha este poder de



interferência no mercado publicitário.

Admite-se, eventualmente, uma legis-

lação macro, mas, como fez o Conar, a

ABA, o próprio Cenp, sempre se bata-

lhou pela auto-regulamentação, e isso

tem sido uma vitória para o mercado

publicitário ao longo dos anos. Todas as

publicidades tidas como de mau gosto

ou de agressão ao consumidor têm

sido excluídas, não só pelos anun-

ciantes, mas também pelos veículos e

agências.

Orlando Lopes - Eu acho que esses

projetos de lei denotam o grande inte-

resse e a paixão que o tema publicidade

exerce sobre a sociedade brasileira. Se

nós imaginarmos que o mercado pu-

blicitário brasileiro tem uma impor-

tância mundial enorme em termos de

qualidade, ele deve ser também um dos

mais auto-regulamentados que exis-

tem. Fico imaginando que estes mais

de duzentos projetos de lei que trami-

tam na Câmara dos Deputados seriam,

se não tivéssemos o Conar, o Cenp e

uma atividade tão atuante da ABA,

oitocentos ou mais.

Eles são duzentos e tantos e continua-

rão sendo porque parece que é uma

coisa que dá motivação política para os

deputados - fazendo uma analogia

com a comunicação, dá ibope a eles.

Os projetos vão continuar existindo e

vão continuar sendo inócuos porque,

na realidade, acabam se revelando

vazios, pois muitos destes pleitos já

encontram respaldo junto ao Conar e

ao Cenp.

Acho que, neste aspecto, a publicidade

brasileira é muito bem protegida, o con-

sumidor é muito bem protegido. Mas a

publicidade brasileira também tem

seus pontos frágeis: qualquer um pode

abrir um escritório e rotulá-lo como

agência de publicidade. Isso abre es-

paço para oportunistas, pessoas que
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da entidade



não têm formação publicitária e, no

finai, não são distinguidas claramente

desta forma.

Outra fragilidade é a indústria das

faculdades de Comunicação, uma

coisa enorme, talvez o maior contin-

gente de profissionais formados por

faculdades a cada ano - e não há mer-

cado para tanta gente. É um volume,

uma quantidade muito superior à

demanda. Isso cria mais facilidades

para a abertura de empresas não

qualificadas e também uma compe-

tição que se não encontra respaldo em

entidades como o Conar e, principal-

mente, o Cenp, leva a uma deteriora-

ção e a uma pauperização do mercado

de comunicação brasileiro.

Acho que estes são dois fatores que,

de alguma maneira, acabam interferin-

do nesta percepção negativa da

publicidade.

Cenp em Revista - Qual vocês enten-

dem ser o papel da ABA? O que ela faz

e o que pode fazer?

Orlando Lopes - Uma das principais

tarefas da ABA é desenvolver as bases

para um mercado sadio e profissional.

Fazemos isso principalmente com um

intenso trabalho de disseminação de

boas práticas para todos os nossos

afiliados, buscando formar parceiros

fortes, éticos, competentes, num mer-

cado auto-regulamentado, em que

você tenha a oportunidade de desen-

volver uma comunicação de qualidade

em termos de tecnologia, de talento,

de práticas comerciais, com o objetivo

final de dar maior visibilidade aos pro-

dutos e serviços dos nossos associados.

Se nós, como entidade, estimulamos

a criação de um ambiente deste nível,

também estamos criando condições

ideais para exposição de um produto

ou serviço e uma comunicação de qua-

lidade, uma comunicação que possa

levar uma mensagem adequada e

dentro de princípios éticos ao con-

sumidor, dando oportunidade a ele de

fazer a escolha adequada, baseada em

dados reais, em dados confiáveis, e de

uma forma sedutora.

É uma simples conseqüência disso a

ABA ter sido fundadora do Conar e do

Cenp e estar por trás de todas as ini-

ciativas feitas neste mercado em prol

da liberdade de expressão, da auto-re-

gulamentação e do profissionalismo.

Esta tem sido a direção seguida pela

ABA.

Ricardo Bastos - Eu acrescentaria que

a evolução do mercado publicitário, a

evolução das empresas na área de pro-

paganda, tem sido muito intensa, e a

ABA sempre pega toda esta informa-

ção que vem dos seus vários asso-

ciados, a homogeneiza - no bom sen-

tido -, define quais são as melhores

práticas e divulga, por meio dos seus

cursos, simpósios, todo o trabalho

dos nossos vários comitês.

E, hoje, você vê que o consumidor

final tem a possibilidade real, ao esco-

lher um produto, de o fazer de forma

mais consciente e também mais

prazerosa. Hoje, não estamos mais

vendendo um produto, e sim uma

experiência de compra. No caso da

Johnson&johnson, por exemplo, dis-

ponibilizamos em vários supermer-

cados os centros de bebês. Para a mãe

de criança pequena este centro oferece

uma experiência prazerosa na compra

de bens. Ela sabe o que quer adquirir,

tem todas as informações possíveis,

conhece o produto, e no ato da

compra se diverte; deixa de ser uma

obrigação.

Essa é uma das coisas que a ABA

conseguiu fazer ao longo dos anos.

Quem começa com práticas como

esta normalmente são empresas gran-

des. Mas a ABA as identifica, seleciona

e começa a divulgá-las junto às empre-

sas menores. Este é o trabalho que é

feito desde a fundação da ABA e que

acaba influenciando positivamente as

relações de consumo.

Quando a ABA participou da criação

do Conar e do Cenp, contribuiu para

que os princípios éticos propostos por

estas entidades se incorporassem à
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propaganda que tem sido feita no

Brasil. Quando se olha para a propa-

ganda americana, por exemplo, se per-

cebe que ela é extremamente agressi-

va, sem limites e até com muita coisa

de mau gosto. Aqui no Brasil a ABA

conseguiu disseminar uma mentalida-

de para que as empresas prestem

atenção a essas questões de mau gos-

to, para que as agências consigam fa-

zer um anúncio que dê prazer ao

consumidor, além de conter informa-

ção. O principal objetivo da publici-

dade é a informação - mas se ela

puder trazer prazer ao consumidor,

melhor ainda.

Cenp em Revista - O que, efetivamente,

o anunciante ou a ABA podem fazer em

prol da ética na publicidade?

Orlando Lopes - O que aconteceu em

meados no ano passado, com o es-

cândalo que teve como pivô o senhor

Marcos Valério, é uma aberração da

qual não vale a pena falar. É uma exce-

ção, hoje claramente percebida como

tal. Mas o mercado brasileiro ainda

tem problemas complicados a resol-

ver. Vou pegar um pequeno exemplo: a

questão da mídia exterior na cidade de

São Paulo, alvo freqüente de proble-

mas entre as autoridades, as empre-

sas do meio e os anunciantes.

Nós temos conversado muito com a

Fenapex, Federação Nacional das

Empresas de Mídia Exterior, sobre a

questão da regulamentação, da polui-

ção e da necessidade de estabelecer

regras claras sobre o funcionamento

da mídia exterior na cidade de São

Paulo. O que há, hoje, é ainda uma

bagunça, uma contaminação e um



desserviço que acaba se voltando

contra o próprio anunciante.

Mas ocorre que, em São Paulo, você dá

entrada num pedido de licença para

exibição do outdoor e a própria lei de-

termina que se, em sessenta dias, a

prefeitura não se pronunciar, o local es-

tá legalizado. Ou seja: a própria má-

quina administrativa da prefeitura não

tem condições de prover a regulamen-

tação para a mídia exterior. Aí vem a

empresa de outdoor, dá entrada no

pedido de licença e diz: "Se daqui ses-

senta dias eles não responderem,

está legalizado".

Isso é um processo típico de jeitinho,

mas se você não fizer isso, não faz

nada. Você está errado ou está certo?

Porque você não está legalizado, mas

você também não está errado, já que

tem o protocolo de pedido de licença e

a prefeitura não se manifestou até

aquela data...

A falta de uma regulamentação na cida-

de de São Paulo levou o mercado a

encontrar formas de convivência, até

porque isso varia ao sabor dos diversos

governantes. Falta uma regulamen-

tação duradoura. Se você levar ao pé da

letra - ou você tem a licença ou você

está fora -, acaba a publicidade exterior

em São Paulo.

É uma questão que passa pela ética,

passa por uma regulamentação para o

meio. É um trabalho hercúleo. Acho

que, pela primeira vez, há uma inten-

ção que está se concretizando de ma-

neira interessante.

Ricardo Bastos - Tem de existir regras,

as regras devem ser claras, e os anun-

ciantes têm de se guiar sempre pela

ética. Esta bandeira, a gente tem de

continuar a levar. Um dia, nós vamos

conseguir regularizar.

A maioria da população no Brasil tem

uma boa noção de ética, e esta noção

é aguçada quando há regras claras. Se

você tenta colocar uma peça de mídia

exterior irregular no Rio de Janeiro, a

população percebe e as autoridades

não permitem a colagem porque, lá,

as regras são claras.

Esta é uma tendência que a gente,

como instituição, como ABA, Cenp e

Conar, tem de ajudar a difundir para

eliminar casos espúrios. Pode até de-

morar, mas é um passo. Nós temos de

deixar muito claro nosso repúdio ao

que aconteceu no ano passado. Marcos

Valério é a exceção - só que esta exce-

ção tornou-se tão poderosa que cons-

trangeu os profissionais até a se apre-

sentarem como publicitários.

Orlando Lopes - O compromisso da

ABA é 100% a favor da ética, e é lógico

que isso é missão, ao mesmo tempo

em que trabalhamos para trazer cada

vez mais anunciantes para dentro da

ABA (hoje reunimos aproximadamen-

te 80% do PIB publicitário).

Neste sentido, adotamos uma série de

iniciativas, premiando anunciantes e

agências, valorizando a questão da

ética e as relações duradouras. Eu, co-

mo presidente da entidade, manifestei

publicamente o repúdio às agências

ditas de propaganda, diferenciando as

que enriquecem o povo daquelas que

se enriquecem do povo, a agência que

agrega valor e não a que saca valor.

Cenp em Revista - Como vocês ava-

liam, no momento, as relações dos

anunciantes com agências e veículos de

comunicação? Os níveis de inovação e

eficiência são satisfatórios? Eles estão

correspondendo aos desafios de um

mercado cada vez mais competitivo?

Orlando Lopes - Nós vivemos num

mundo em transformação. As neces-

sidades que nós temos hoje, de levar a

comunicação do nosso produto ao

consumidor, eram feitas em mão

única, o consumidor tendo poucas

opções para receber a mensagem. E

hoje ele tem milhares de formas de

receber a mensagem.

A capacidade da agência em se reno-

var para continuar liderando, para con-

tinuar assessorando o anunciante

diante desta miríade de alternativas de

canais de comunicação é um fator

fundamental para o sucesso.

O que a gente tem visto é que o papel

da agência tem se diluído ao longo do

tempo, com o surgimento de outras

formas de comunicação. Um número

levantado pelo Grupo de Mídia mostra

que, hoje, 47% do dinheiro movido

pela comunicação publicitária circula

por meio das agências de propaganda

ante 100% há uma década. Isso

mostra a dinâmica do mercado, mas

também a oportunidade para as agên-
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cias em se reciclar e se readaptar a

este mundo. Nós achamos que a

agência ainda é um parceiro importan-

tíssimo, mas a sua capacidade de re-

novação é fundamental até para o fu-

turo das relações entre as três partes

do mercado publicitário.

Da mesma maneira, no que se refere

aos meios de comunicação, você tem

a entrada de outros veículos que não

os tradicionais. Isso passa pelo

próprio futuro do Cenp, que é agregar

estes novos veículos, estas novas

formas de comunicação. Como é que

você estabelece as novas regras para o

futuro onde não tem mais uma mão

única, mas a interatividade e uma

série de processos que ainda não

estão regulamentados, que têm uma

série de constrangimentos e preocu-

pações? Como é que a gente transita

nisso?

Mas a agência, hoje, ainda é o melhor

e o principal parceiro, em que precisa-

mos ainda mais de profissionalismo e

sintonia.

Ricardo Bastos - A proposta para isso

é este inter-relacionamento, esta con-

versa contínua, para que todo este de-

senvolvimento tecnológico possa ser

incorporado e sistematizado de ma-

neira que o consumidor final tenha

acesso a ele. Queremos que este dina-

mismo que a sociedade tecnológica

impõe a cada ano, a cada desenvolvi-

mento, realmente chegue ao consumi-

dor de uma forma perceptível, sem

agressão e com ética. Obviamente, as

agências vão ter de se adaptar bastan-

te, os veículos também, como os

anunciantes estão se adaptando, por-

que se o anunciante não se adaptar, o

primeiro que vai sofrer é ele.

Orlando Lopes - De certa maneira, a

gente já viu este filme. No passado,

era o rádio, depois veio a televisão e

agora a internet. É o processo natural

da renovação. Neste cenário, o melhor

dos mundos seria se as agências con-

seguissem ser as grandes orquestra-

doras das mudanças. Isso seria o

ideal.

Cenp em Revista - A ABA sugeriu aos

veículos de comunicação que estabele-

cessem os seus próprios códigos de auto-

regulamentação. Qual foi a recepção

desta sugestão da ABA pelos veículos?

Orlando Lopes - Tudo começou quan-

do o deputado Orlando Fantazzini

lançou a campanha contra a baixaria

nos meios de comunicação. Ele fez

uma incursão inicial junto aos veícu-

los, que ignoraram o projeto. Então o

deputado mudou o nome da iniciativa

para "Quem financia a baixaria é con-

tra a cidadania" - e quem financia são

os anunciantes. Aí houve um grande

debate: até onde o anunciante tinha a

responsabilidade pela qualidade do

conteúdo de programação.

Houve uma convocação pelo Congres-

so dos cem maiores anunciantes, a

ABA esteve lá representando-os, e veri-

ficamos que há uma linha muito tênue

entre a censura e os códigos de ética e

cuidados que devem ser tomados

com determinados veículos, horários

etc, lembrando que desde a década de

20 a indústria de cinema nos Estados

Unidos começou a estabelecer crité-

rios classificatórios por conteúdo e

que são aplicados até hoje.

Nossa convocação levou à seguinte

percepção: ou a gente cuida disso ou

vai vir alguém e criar um conselho de

jornalismo ou outro órgão qualquer. E
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já sabemos que quando nos auto-re-

gulamos, nos protegemos. Foi isso o

que a ABA defendeu, e a repercussão

foi muito positiva, embora tomásse-

mos o cuidado de não tornar a discus-

são pública. De certa maneira, se você

olhar de um ano para cá verá uma

melhora importante na questão do

conteúdo. Conversamos da nossa ma-

neira, sem ser uma conversa pública.

Nosso interesse aqui foi o de justa-

mente criar condições de debate para

encontrar tons e formas de gerenciar

este tipo de coisa, sem vencedores e

nem vencidos.

Acho que foi uma abordagem muito

bem-sucedida, e pela primeira vez falo

isso publicamente. Venceu a socieda-

de e a comunicação, mostrando que

há formas de conduzir as coisas de

maneira muito discreta e com resul-

tados claros.

Isso mostra que quando se une, o

setor mostra maturidade na defesa da

liberdade de imprensa e de expressão,

coisas que afetam os meios de comu-

nicação. A gente briga entre a gente,

mas quando isso pode causar algum

dano à democracia, à liberdade, nos

unimos e tomamos medidas práticas.

É notório hoje que houve um grande

avanço. É o ideal? Não é o ideal, mas

não se discute que houve avanço.

Ricardo Bastos - Dentro de uma pers-

pectiva legal, por serem normas de

auto-regulamentação, elas não têm

força de lei. No entanto, quando por

qualquer motivo você recorre ao Judi-

ciário, ele nem discute: se o Conar, que

é especialista, já julgou, por que é que

eu vou nomear um perito para julgar a

mesma coisa? Isso demonstra a força

da auto-regulamentação. Você não

deve deixar para o Legislativo, com fal-

ta de conhecimento técnico e uma vi-

são por vezes distorcida do que a pu-

blicidade faz, legislar sobre uma coisa

que pouco conhece.

Cenp em Revista - Qual é o balanço da

gestão que está se encerrando?

Orlando Lopes - Foi um período bas-

tante desafiante, e muito do que fize-

mos são coisas de que não gostamos

de falar publicamente. São assuntos

em que a ABA, cada vez mais, é res-

peitada pelas entidades governamen-

tais e do negócio pela sua discrição,

pela maneira pela qual intermedia-

mos, ajudamos e viabilizamos acor-

dos. Nós nos vimos nesta gestão com

assuntos da mais alta relevância -

como a proposta de criação da

Ancinav -, dos quais participamos,

demos uma grande contribuição e, no

final, o resultado foi bom para o

mercado. No momento, por exemplo,

estamos lidando com a questão da

obesidade infantil e sobre a situação

dos figurantes em produção de co-

merciais. São assuntos institucionais,

da mais alta relevância, que não estão

necessariamente ligados à publici-

dade, mas que são viabilizadores do
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negócio da comunicação, da liberda-

de, dos limites e da responsabilidade.

Gostaria de lembrar também da cam-

panha "O melhor do Brasil é o bra-

sileiro", que tinha a função extrema-

mente importante de alavancar o

otimismo, alavancar o mercado bra-

sileiro, tendo sido a que mais apoio

teve dos veículos de comunicação na

história.

Outro trabalho importante foi o de

buscar estimular e valorizar a criativi-

dade, tema do nosso ENA, que foi

Criatividade, Ética e Resultados. Em

meu discurso, falei da qualidade da

comunicação, dos serviços de mídia,

da pesquisa junto ao mercado anunci-

ante e qual o modelo ideal de market-

ing. Os resultados da pesquisa foram

oferecidos ao Cenp, para que sirva

como uma plataforma de trabalho.

No âmbito interno da ABA, fizemos

contratações, renovamos nossa sede,

batemos o recorde de eventos promo-

vidos e de receita. Com isso, pude-

mos fazer investimentos em pesqui-

sas, na profissionalização e vamos

deixar dinheiro em caixa.

Este trabalho foi de toda a diretoria,

da qual participou ativamente o Ricardo,

que está agora assumindo a ABA. Ele

tem um mérito enorme neste tra-

balho.

Cenp em Revista - E os planos para a

gestão que se inicia?

Ricardo Bastos - Vamos continuar o

trabalho já iniciado. Temos pela fren-

te uma série de problemas que de-

vem ser resolvidos. Como este é um

ano eleitoral, certamente haverá

muito debate sobre ética, e precisa-

mos ter cuidado e posições fortes a

esse respeito.

Além disso, a idéia do novo padrão

de TV digital vai impactar o mercado

de forma bastante grande. A dis-

cussão com o Cenp e com os veículos

tem de se aprofundada para resolver

problemas institucionais. Gostaria,

por exemplo, de conversar sobre o

BV, porque acho que é uma coisa que

tem de ser conversada, uma coisa

que, pelo mundo, funciona de uma

outra maneira.

Estes próximos dois anos serão de

grandes mudanças no mercado pu-

blicitário por força das alterações tec-

nológicas e por força das alterações

políticas que vão reordenar o merca-

do. Dependendo dos rumos das

eleições, podemos ter uma ação

mais intervencionista ou mais li-

beral. A ABA vai continuar partici-

pando, defendendo a liberdade de

expressão e a melhoria de acesso

dos consumidores ao mercado.

Estaremos à frente de todos estes

debates.

Orlando Lopes - Eu queria fazer

mais duas observações. Uma delas é

a importância da continuidade e da

coerência dos valores: a gente assu-

me, já tem um legado notável, impri-

me uma marca pessoal, mas a dire-

ção é a mesma.

A segunda, que quero reforçar, é res-

gatar o valor da agência junto aos

anunciantes, o que foi corroborado

pelo Prêmio Aliança, para homena-

gear as agências que mantêm em

suas carteiras contas de clientes por

mais de trinta anos. É a forma que

encontramos para defender publi-

camente o valor das agências, exata-

mente no momento em que a ima-

gem delas foi posta em xeque. •

Text Box
Fonte: CENP em revista, ano 2, n. 6, p. 16-24, 2006.




