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A confusão está armada. 
O discurso de comunicação 
integrada que tomou conta do 
mercado colocou em rota de 
colisão as empresas de serviços 
especializados de marketing 
e as agências de publicidade. 
No centro da discórdia está o 
Conselho Executivo das Nor-
mas-Padrão (Cenp), que regu-
lamenta as relações comerciais 
entre veículos, anunciantes e 
agências de propaganda. Na 
prática, as empresas de below 
the line (BTL) têm dois objetivos 
ao procurar o Cenp: ganhar a 
chancela do órgão de que podem 
criar campanhas com veiculação 
em mídia e gozar dos mesmos 
benefícios de remuneração das 
agências tradicionais, receben-
do até mesmo a bonifi cação por 
volume, o BV.

O assédio das especializadas 
ao Cenp começou a incomodar 
as agências. O tema foi objeto de 
debate na mais recente reunião 
nacional da Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade 
(Abap), realizada na terça-feira, 
31, em São Paulo (ver box). 
A questão está distante de um 
consenso. “Como signatários de 
primeira hora do Cenp, qualquer 
assunto que o envolva é tratado 
com muita seriedade por nós”, 
afi rmou Dalton Pastore, presi-
dente da Abap. 

“Não existe uma opinião for-
mada (sobre a aceitação das 
empresas de BTL pelo Cenp), 
e como se pode esperar o tema 
é bastante polêmico dentro da 
entidade”, acrescenta. Ele res-
salta que não será a Abap a dar 
a palavra fi nal sobre o assunto e 
que a entidade só se posicionará 
quando chegar a um consenso. 
Meio & Mensagem apurou, no 
entanto, que a maior parte dos 
integrantes da diretoria da Abap 
manifesta posição contrária ao 
avanço das concorrentes de 
BTL e deverá fazer um pedido 
formal ao Cenp de revisão dos 
processos de certifi cação dessas 
companhias.

Na outra ponta da disputa, a 
Associação de Marketing Promo-
cional (Ampro) prefere adotar 
a política de esperar quieta o 
posicionamento do Cenp sobre 
a questão. O Cenp, por sua vez, 
afirma que está tomando pé 
da situação atual antes de se 
pronunciar e não retornou os 
pedidos de entrevista feitos pela 

Troca de papéis
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redação de M&M até o fecha-
mento desta edição.

A entidade e o órgão andam 
pisando em ovos para contornar 
uma situação política difícil. A 
própria aprovação da Comu-
nicação Normativa No 12 do 
Cenp, no dia 13 de setembro, 
estabelecendo regras básicas 
para a certifi cação de agências 
de promoção, marketing dire-
to e relações públicas, dentre 
outras disciplinas, foi mantida 
em sigilo até que a informação 

agências tradicionais, que estão 
investindo em estruturas de pro-
moções e eventos, dentre outras 
ferramentas. Chegou a vez de as 
especializadas mostrarem que 
também são capazes de oferecer 
serviços de propaganda. 

“Estamos pleiteando o direito 
de também oferecer uma gama 
de serviços em 360 graus, a par-
tir de uma demanda que surgiu 
dos próprios clientes”, explica 
Alain Levi, presidente da CIE 
Motivare, que está tentando 

só espera o sinal verde para 
começar a investir em pesquisas 
de mídia e de mercado. “Só não 
investimos ainda por não haver 
volume sufi ciente de trabalho, 
mas a vontade é essa”, acres-
centa.

Modelo de remuneração
Por isso, mesmo com uma 

série de exigências feitas pelo 
Cenp para que as agências es-
pecializadas possam se fi liar, o 
mercado de publicidade teme 
que empresas acostumadas a 
trabalhar com outros modelos 
de remuneração — como fee e 
fee com participação variável por 
resultado — ganhem fôlego ao se 
credenciar também como forne-
cedoras competentes de campa-
nhas publicitárias, brigando por 
contas inteiras, que antes exigi-
riam fornecedores distintos — e 
ainda aumentem os lucros tendo 
acesso ao desconto-padrão ofe-
recido aos fi liados à entidade na 
compra de mídia, que hoje gira 
em torno de 15%, dependendo 

modelo de negócio do mercado 
vai passar por uma transforma-
ção nos próximos anos. É um 
absurdo vivermos em cima da 
remuneração de 20%, agencian-
do a compra de espaços. Temos 
de viver, sim, de 10%, de 5%, 
de 3% conquistados sobre o 
aumento das vendas que propor-
cionamos aos clientes”, afi rmou 
recentemente João Carlos Zicard 
Vieira, presidente do conselho 
da Ampro e diretor da Zicard 
Gerenciamento Promocional, em 
entrevista ao M&M. “O nome 
que será dado às agências que 
encontrarem esse novo modelo 
é o de menos”, afi rmou.

O fato é que, mesmo dentro 
do grupo das fi liadas atuais ao 
Cenp, encontram-se exemplos de 
empresas que já trabalham como 
agências que oferecem soluções 
nas mais diversas disciplinas, e 
não apenas a publicidade — po-
rém, nascidas como agências 
de publicidade, mas que foram 
incorporando paulatinamente 
profi ssionais de outras áreas e 
criando grandes campanhas não 
necessariamente calcadas em 
mídias tradicionais. 

O principal exemplo do gê-
nero é a Africa, apontada como 
referência por muitos empresá-
rios de agências especializadas 
com pretensões de atuação mais 
ampla. Não é raro Nizan Guanaes 
ser citado por fi guras do meio 
como um visionário, quase um 
messias da publicidade. Mas há 
outros casos de publicitários 
renomados que embarcam nes-
sa tendência, como Alexandre 
Gama, da Neogama/BBH, que 
recentemente criou uma co-pre-
sidência de serviços integrados, 
assumida por Geraldo Rocha 
Azevedo; e Luiz Lara, sócio como 
pessoa física na Mood, agência 
de marketing promocional.

O setor de marketing promo-
cional cresce na casa dos dois 
dígitos há pelo menos cinco anos 
e pode chegar aos R$ 20 bilhões 
em 2006, de acordo com esti-
mativas da Ampro. O aumento 
da relevância das agências espe-
cializadas pode ser medida pelo 
perfi l de investimentos do mer-
cado. De acordo com a última 
edição do Projeto Tendências do 
Mercado Publicitário, realizada 
pela TNS InterScience e publica-
da com exclusividade por Meio 
& Mensagem em 2005, a fatia 
da verba dos grandes clientes 
destinada à propaganda recuou 
de 48,2% em 2003 para uma 
perspectiva de 45,5% em 2005. 

A diferença de investimento 
migrou de maneira bem dis-
tribuída para um conjunto de 
ferramentas que inclui promo-
ções, eventos, pesquisas de 
mercado, marketing cultural 
e esportivo, ponto-de-venda, 
marketing direto e patrocínios. 
A base da amostra, realizada 
no fi nal de 2004, considera cem 
grandes anunciantes nacionais e 
79 regionais. 

Abap questionará concorrência do BB
A Associação Brasileira 

de Agências de Publicidade 
(Abap) pretende se manifes-
tar ofi cialmente nos próximos 
dias diante do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 
O motivo é a concorrência 
promovida pelo Banco do 
Brasil, vencida pela Artplan 
e Master, para substituir o 
atendimento da DNA, agên-
cia afastada pelo envolvimen-
to no escândalo do mensalão. 
A seleção gerou polêmica no 
mercado, quando as agên-
cias fi nalistas ofereceram, a 
título de desconto ao cliente, 
taxa zero de remuneração 
por serviços não veiculados. 
Além das vencedoras, a Lowe 
esteve na reta fi nal do pro-
cesso, e só perdeu porque o 
BB decidiu em sorteio quem 
levaria a conta, uma vez que 
todas alcançaram a mesma 
pontuação. 

“Nós entendemos o lado 
das agências, que estão defen-
dendo seus interesses comer-
ciais, e o do banco, pela busca 
de descontos, mas o fato é que 
a taxa zero constitui uma ile-

galidade”, destacou Dalton Pas-
tore, que não quis dar detalhes 
do teor da manifestação ao TCU 
antes de falar diretamente com 
as agências envolvidas.

A concorrência do BB foi 
um dos temas em discussão na 
reunião nacional da diretoria da 
Abap, realizada em São Paulo 
na terça-feira, 31. Outra decisão 
foi o adiamento, para janeiro, 
da grande campanha de alerta 
à corrupção, encomendada pela 
Abap para o Clube de Criação do 
Rio de Janeiro. A ação envolve 
diversas entidades da sociedade 
civil e prevê até a criação de um 
selo de certifi cação de “empre-
sa limpa”. O principal motivo 
é eliminar qualquer conotação 
política em função do calendá-
rio eleitoral. Outra razão está 
nas grades mais “vazias” dos 
veículos, o que possibilita maior 
ganho de espaço gratuito para a 
campanha.

A Abap encomendou ainda 
à Imã, de Ercílio Tranjan, mais 
nova associada da entidade, a 
criação de uma campanha pró-
conciliações judiciais, pedida 
pelo Supremo Tribunal Federal 

com vistas ao Dia da Justiça, 
celebrado em 8 de dezem-
bro. 

Outra novidade foi o acor-
do de cooperação firmado 
com a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing 
(ESPM), que ajudará na ela-
boração do novo Código de 
Ética da atividade publicitá-
ria, que já ganhou sua primei-
ra redação. A idéia é formar 
um grupo de estudantes que 
irá elaborar um conjunto de 
sugestões para o texto do có-
digo, visando o futuro da pro-
fi ssão. “Queremos saber quais 
são os anseios desta nova 
geração de publicitários, que 
fará o futuro da propaganda”, 
diz Pastore. 

O conjunto de normas 
é uma das grandes realiza-
ções que o dirigente pre-
tende apresentar até o fim 
de seu mandato, que ter-
mina em abril. Pastore, que 
já foi reeleito uma vez, não 
pretende mais continuar à 
frente da Abap. A escolha de 
seu sucessor deverá ocorrer 
por volta de fevereiro. (AC)

vazasse para a imprensa, quase 
duas semanas depois, e gerasse 
a discussão aberta de agora.

Momento de reação
Trata-se de uma discussão 

que não é à toa. A busca por 
um lugar no Cenp pode ser 
encarada como uma reação das 
empresas de BTL ao discurso de 
atendimento em 360 graus das 

obter certifi cação de agência no 
Cenp. “As empresas nos cobram 
cada vez mais uma participação 
estratégica na área de comuni-
cação, e não apenas tática, como 
foi até hoje”, diz Levi. 

Amparada pela estrutura de 
mídia já existente na CIE, além 
de departamentos de criação e 
planejamento, a CIE Motivare, 
de eventos e entretenimento, 

da verba em questão.
Há quem diga até que, no fi m 

das contas, o que pode estar em 
discussão é o próprio modelo de 
remuneração, baseado na com-
pra de mídia e considerado um 
dos pilares da qualidade criativa 
da publicidade brasileira, mas, 
também, um limitador de ações 
que utilizem meios de comunica-
ção alternativos. “Imagino que o 
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