
A geopolítica da propaganda
Brasil demonstra maturidade e inf luencia países afr icanos
a desenvolver suas indústrias de comunicação
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A propaganda, seja ela
ideológica ou comercial, sem-
pre foi uma ferramenta para a
influência de um povo sobre
o outro ao longo da história.
Nos tempos contemporâneos,
em que as relações de força
e poder estabelecidas entre
países se baseiam mais nos
aspectos econômicos do que
nos políticos, a publicidade
permanece sendo um fator
fundamental para que uma
nação estabeleça sua iden-
tidade e suas referências e,
com isso, se posicione como
"exemplo de benchmarking"
perante as outras. É a partir
desse pensamento que o Bra-
sil desenvolve uma espécie de
"geopolítica da propaganda"
com outros países de língua
portuguesa, caso de Angola,
Moçambique e Cabo Verde,
por meio da Confederação
da Publicidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPPLP)

- entidade que proporciona
o intercâmbio de experiên-
cias do mercado da mídia.
A despeito das deficiências
sociais e políticas brasileiras,
é indiscutível a posição de
superioridade econômica bem
como o amadurecimento da
comunicação verde-e-ama-
rela em relação às nações
empobrecidas, em fase de
reconstrução: Moçambique e
Angola, por exemplo, foram
arrasadas por guerras civis
nas últimas décadas.

Os sinais da Globo e da
Record em Angola e as expe-
riências bem-sucedidas que
servem de modelo, como o
Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária
(Conar) e o Conselho Exe-
cutivo das Normas-Padrão
(Cenp), são apenas algumas
demonstrações de como o
Brasil contribui para o desen-
volvimento dessas combalidas
nações africanas no contexto
da propaganda e da CPPLP.
Guiné-Bissau, São Tomé e
Príncipe e Timor Leste, igual-
mente de língua portuguesa,
mas em situações ainda piores
que angolanos, moçambica-
nos e caboverdianos, per-
tencem à confederação apenas
como observadores - não há um
mercado ou uma "classe média"
estabelecida nesses países que
viabilize o consumo em escala.

A exceção na CPPLP é
Portugal, integrante da União
Européia, que naturalmente

País, do outro lado do Atlântico.
Companhias como Odebrecht
e Petrobras têm negócios na
região que, na opinião de
Vomero, configura o mercado

luso-africano com maior poten-
cial de crescimento.

BRASIL EM ALTA
Os empresários de comuni-

cação de Angola, Cabo Verde
e Moçambique ouvidos por
Meio & Mensagem elogiam
a colaboração brasileira para o
desenvolvimento de seus mer-
cados publicitários, no âmbito
da CPPLP, mas nem Sempre em
tom de unanimidade absoluta. O
diretor geral da agência Imagem-
ViP e vice-presidente da Asso-
ciação Angolana de Publicidade
e Marketing (AAPM), Lito Silva,

relativiza o protagonismo dos
brasileiros na integração desses
países através da comunicação.
Algo compreensível: os portu-
gueses sabem que os africanos
refutam seu traumático histó-
rico recente de colonialismo e
guerras civis voltando-se com
simpatia para os brasileiros.

A CPPLP configurou-se a
partir de 1999, quando enti-
dades do setor se reuniram
em Maputo, capital do Mo-
çambique. Era um momento
de aproximação com a África,
muito por conta das articula-
ções pró-integração do então
ministro das Relações Exte-
riores Luiz Felipe Lampreia.
Trata-se de democracias

jovens, onde o português
surge como uma janela para
a modernidade e os negócios
no mercado externo: há uma
diversidade de dialetos nos
associados africanos que di-
ficultam sua projeção econô-
mica", explica Décio Vomero,
diretor executivo da Associa-
ção Brasileira de Agências
de Publicidade (Abap). É
através dessas entidades
nacionais de propaganda,
como a Abap, que os países
se filiam à confederação.

O fato de apenas o Bra-
sil possuir uma associação
coligada à CPPLP composta
exclusivamente por agências
ilustra o escasso cenário da
comunicação entre os de-
mais afiliados "carentes". Em
Cabo Verde, por exemplo,
a Associação Caboverdiana
de Profissionais e Entidades
de Marketing e Publicidade
(Marka) honra seu nome ao
contar com representantes
de canais estatais, órgãos
públicos e até da Shell entre
seus diretores. Por outro
lado, Portugal colocou um
profissional de bureau de
mídia na nominata da As-
sociação Portuguesa das
Empresas de Publicidade e
Comunicação (Apap).

O tema dos bureaus, in-
clusive, é discutido à boca
pequena: extra-oficialmente,
assim como ocorreu no Brasil,
a Abap faz lobby para que es-
ses escritórios de intermedia-
ção de mídia não cheguem à
África portuguesa. "O que fa-
zemos é oferecer ferramentas
para equipar os empresários
daqueles mercados", observa
Vomero. "Somos como um 'Es-
tados Unidos' para eles, mas é
preciso diplomacia e respeito

porque queremos contribuir sem
ser arrogantes. Ajudamos na
formação de uma mentalidade
comercial", acrescenta.

Angola é onde melhor se
percebe a interferência do
Brasil, muito por estar geogra-
ficamente postada em frente ao



diz que o Brasil possui uma das
indústrias publicitárias mais ma-
duras em termos internacionais,
mas julga que sua contribuição
para a existência da CPPLP é
tão crucial quanto à dos demais
membros da organização.

Para ele, o País tem colabo-
rado com o desenvolvimento da
publicidade angolana através da
introdução de novos paradigmas
sobre o negócio da comunicação.
"Também sentimos a força do
mercado brasileiro pela 'expor-
tação' da produção publicitária
nacional para a Angola e, mais
recentemente, pela expansão
dos seus veículos de mídia,
nomeadamente a Rede Globo
Internacional e a TV Record In-
ternacional", descreve, apontan-
do as telenovelas como o grande
produto de consumo televisivo
do Brasil por lá - - fenômeno que
se repete nos demais países. Em
Cabo Verde, as produções brasi-
leiras já fazem parte do cotidiano
e têm exercido influência no
ideário nacional, sobretudo na
juventude e na classe feminina.

Silva destaca a transferên-
cia de know-how e tecnologias
como os pontos positivos dessa
influência do Brasil no sistema
de informação de Angola, mas
reclama que esse processo, não
raras vezes, acontece à revelia
das normas deontológicas e

s

mesmo legais. *E claro que as
empresas ou entidades brasilei-
ras que aportam aqui gozam do
beneplácito e da conivência de
esferas influentes em Angola",
acusa, sem entrar em detalhes.

Moçambique tem o único
Leão de Ouro do continente
africano no Festival de Cannes
até hoje. E a CPPLP é parte
importante da inserção do
país no circuito de festivais
de propaganda, segundo o
presidente da assembléia geral
da Associação Moçambicana
de Empresas de Publicidade
(Amep) e diretor da agência
Golo, Antônio Alves da Fonse-
ca. "Todo o envolvimento entre
os representantes da confede-
ração nos levou a participar dos
festivais de Gramado e Rio do
Janeiro, no Brasil, de Figueira
da Foz e Espinho, em Portu-
gal, e também em Cannes",
conta, lembrando que foi a sua
agência que conquistou o Leão
africano na França.

Fonseca reconhece a im-
portância do apoio de Brasil e
Portugal a Moçambique. "Eles
aperceberam-se da pequenez de
países africanos como os nossos,
que viveram longas guerras, e
colaboraram conosco", declara.
O Brasil, de acordo corn ele,
vem agindo como um consultor
diante de situações novas para
aquele mercado, como a regu-
lamentação. "A Abap tem nos
enviado documentações valiosas
para nos prepararmos para o
futuro", discorre.

Em Cabo Verde, o vice-pre-

Moçambique: alvarás facilitados
Moçambique viu sua econo-

mia se desenvolver a partir do
Tratado de Paz de 1994, que
pôs fim à guerra civil que se
projetou sobre o país de 1977

N

a 1992. A luta armada que cul-
minou com a independência
em 1975, quando as agências
desapareceram por conta
do sistema político, seguiu-
se outra, de cunho interno,
alimentada não somente por
disputas de poder como tam-
bém pela influência da política
do Apartheid sul-africano no
ambiente social moçambicano.
Os sistemas de infra-estru-
tura e financeiro internacio-
nal começam a se fortalecer
no país naquela década. Em
2000, a fábrica de alumínios
Mozal inicia suas atividades e
se transforma no líder indus-
trial da nação, alavancando o
desenvolvimento local. Marcas
de bebidas começam a realizar

propaganda sistemática e a
mídia amplia sua cobertura na-
cional. Hoje, mais de 20 agên-
cias participam da Associação
Moçambicana de Empresas
de Publicidade (Amep), que
promoveu no mês de maio o
1º Festival Internacional de
Publicidade de Maputo e foi
responsávelpelo Código de
Publicidade do país aprovado
pelo governo. Suas principais
mídias são públicas, com um
pequeno financiamento pú-
blico. O Estado tem facilitado
alvarás para todas as mídias
sem um estudo de demanda,
causando uma proliferação
acelerada que já provocou
o fechamento de jovens op-
erações. Os jornais seguem
trabalhando com fotolitos e a
África do Sul é um fornecedor
importante de assistência
técnica e componentes para
comunicação.

sidente da Marka e diretor de
criação da GC Comunicações,
Giordano Custódio, é ainda mais
evidente no reconhecimento
dessa colaboração com o seu mer-
cado. Foi pela mão do Brasil que o
país ingressou na CPPLP, entidade
que, segundo ele, permitiu uma
evolução concreta da performan-
ce caboverdiana. "Existe toda uma
identificação profissional com os
brasileiros, um misto de admira-
ção e respeito", esclarece.

Seu colega Mário Moreira,
presidente da Marka, acrescen-

ta: "O Brasil é, sem dúvida algu-
ma, o mercado publicitário mais
maduro dentro da comunidade
de língua portuguesa, funda-
mentalmente quando falamos
de questões de natureza técnica
e legislativa e de proteção a
seus profissionais". Custódio
complementa informando que
o governa de Cabo Verde está
preparando um novo pacote
legislativo que regulará todo o
setor da publicidade - - e a Abap
atua como principal parceira na
análise das propostas.
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