
Publicidade mostra a cara

Por André Silveira, de Brasília

A Associação Brasileira de
Agências de Publicidade (Abap)
iniciou na semana passada, em
Brasília, uma campanha de escla-
recimento para mostrar o que boa
parte do mundo já sabe: o merca-
do publicitário nacional está entre
os melhores do planeta. Segundo
o presidente da entidade, Dalton
Pastore, o objetivo é explicar aos
diversos segmentos da sociedade
brasileira que o setor não apenas
faz campanhas memoráveis, mas
também tem um papel importan-
te na construção e no desenvolvi-
mento econômico
do País. "Nós so-
mos a 12a econo-
mia do mundo mas
figuramos entre os
três melhores mer-
cados publicitários
do planeta, não só
em termos de cria-
tividade, mas tam-
bém no aspecto da
ética e da seriedade
do nosso negócio",
afirma Pastore.

O primeiro seg-
mento a ter conta-
to com o modelo
brasileiro do negócio da comu-
nicação publicitária foi o políti-
co. O motivo é que há uma série
de projetos que tramitam no Con-
gresso Nacional relativos ao se-
tor publicitário, o que, de acordo
com Pastore, demonstra desco-
nhecimento do fato de que o
modelo de auto-regulamentação
adotado no Brasil se consolidou
com sucesso.

Ao reunir cerca de 30 deputa-
dos federais e senadores em Bra-
sília na quarta-feira, dia 22, Pasto-
re explicou que o País tem mais
de 3,8 mil agências publicitárias e
que o setor movimenta recursos
da ordem de R$ 13,5 bilhões.
Desse total, R$ 9,6 bilhões são
aplicados na mídia e R$ 3,9 bi-
lhões na produção. "O impacto
dessa produção chega a 95% da
população brasileira através dos
meios de comunicação de massa."

Pastore também falou aos par-
lamentares sobre a importância
do Conselho Executivo das Nor-
mas-Padrão (Cenp), que regula-
menta as relações comerciais en-
tre agências, veículos e anun-
ciantes. Por conta desta auto-regu-
lamentação, não há intermediação
financeira de bureaus de mídia na
negociação entre agências e veícu-
los como ocorre em outros países.
Ele também reforçou que, no que
tange à criação de campanhas e ao

Pastore: em outros países, o
modelo da propaganda brasileira
mostrado como referência. Temos
que Jazer o mesmo internamente

conteúdo das mensagens, a regu-
lação é feita pelo Conselho Nacio-
nal de Auto-Regulamentação Pu-
blicitária (Conar), órgão respon-
sável por manter a ética na veicula-
ção de peças no Brasil.

À espera de uma reação

Dalton Pastore mencionou a
crise pela qual passa a mídia bra-
sileira. "Os grandes grupos de
comunicação perderam a renta-
bilidade proveniente da publici-
dade e hoje buscam outras fontes
de recursos. No entanto, acredi-
tamos em uma reação e estamos

ansiosos para que
o mercado volte a
se aquecer, geran-
do mais empregos."

Durante a expla-
nação aos parlamen-
tares, o presidente da
Abap também ressal-
tou que o segmento
publicitário tem uma
parcela de contribui-
ção importante na
economia brasileira.
"Ninguém cria uma
empresa para ser
anunciante, mas
para vender o seu

produto. Cabe a nós entrar com o
nosso negócio gerando emprego
e movimentando a economia, pois
o trabalho vai causar um impacto
no público que adquirir o produto
e terá um resultado ainda mais
amplo, já que a marca será lembra-
da no futuro", comenta.

Segundo Pastore, hoje há mais
de 32 mil pessoas trabalhando
nas agências do País e mais 126
mil alunos nos cursos de comuni-
cação visual. A mídia brasileira
conta com 374 emissoras de TV,
3.647 rádios, 1.194 revistas e cer-
ca de 500 jornais diários. Esses
meios cobrem aproximadamen-
te 87% das residências.

A Abap também pretende mos-
trar o modelo brasileiro de publi-
cidade para outros segmentos,
como estudantes de publicidade,
imprensa e anunciantes. Por con-
ta disso, a entidade irá deflagrar
uma campanha institucional no
início de 2004. O trabalho será
desenvolvido nos 15 Estados onde
a associação tem representação.
"Em outros países, o modelo de
organização da nossa indústria de
propaganda é mostrado como re-
ferência. Temos que fazer com que
o brasileiro saiba disso para que os
anunciantes potenciais se sintam
incentivados a utilizar a publicida-
de para gerar e impulsionar seus
negócios", conclui Pastore.
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