
A Associação Brasileira 
de Agências de Publicidade 
(Abap) deu posse na semana 
passada, em São Paulo, aos 19 
membros do seu primeiro Con-
selho de Ética. Presidido por 
Geraldo Alonso Filho, o órgão 
é autônomo e não vinculado ou 
submetido a qualquer instân-
cia diretiva da Abap.

Os integrantes foram es-
colhidos pela diretoria e pelo 
conselho diretor da Abap e 
terão mandatos de dois anos, 
coincidentes com os da di-
reção nacional da entidade. 
“Trata-se de um grupo de 
pessoas das mais diversas ide-
ologias, o que torna o conselho 
profundamente representati-
vo da sociedade brasileira”, 
afirma o presidente da Abap, 
Dalton Pastore. “Com eles 
teremos a visão abrangente 
necessária a um órgão des-
sa importância”, acrescenta 
Alonso (ver quadro com 
todos os membros).

O Conselho de Ética julgará 
questões ligadas à concorrên-
cia desleal entre as associadas 
da Abap, possíveis desvios 
das funções das agências de 
publicidade e problemas de 
relacionamento destas com os 
seus clientes, dentre outros. 
“Não entrará em questões re-
lativas ao conteúdo da publi-
cidade, pois isso já é feito pelo 
Conar (Conselho Nacional 
de Auto-Regulamentação 
Publicitária), e também em 
aspectos sobre as relações co-
merciais, que dizem respeito 
ao Cenp (Conselho Execu-
tivo das Normas-Padrão)”, 
explica Pastore.

As representações contra 
condutas reprováveis das 
agências filiadas à Abap po-
dem ser apresentadas por 
desde autoridades públicas 
até o próprio consumidor, pas-
sando por agências, veículos, 
fornecedores e anunciantes. 
Instaurada a representação, a 
agência requerida terá cinco 
dias úteis para se defender.

Após apresentação do pa-
recer do conselheiro redator 
do caso, o julgamento será 
real izado pela Câmara de 
Ética (divisão configurada 
como primeira instância para 
o julgamento no Conselho), 
com presença mínima de 8 
dos 19 membros. São três 
os graus de punição possí-
veis: advertência, suspensão 
e expulsão. O trabalho dos 

membros do Conselho de Éti-
ca será sigiloso, entretanto, 
as partes envolvidas poderão 
se manifestar publicamente 
sobre as decisões do órgão. 
Após veredicto da Câmara de 
Ética, caberá apelação a uma 
segunda instância: a Câmara 
Especial de Recursos.

“Minha expectativa é que 
quase não tenhamos represen-
tações, pois todas as agências 
filiadas participaram da ela-
boração e aprovaram o novo 
Código de Ética da entidade”, 
prevê Pastore. “Esperamos 
que o conselho trabalhe muito 
pouco e que a ética seja pra-
ticada por todas as afiliadas 
sem a necessidade de julga-
mentos”, completa Alonso.

Marcello Serpa, sócio 
e diretor geral de criação 
da AlmapBBDO, é o novo 
presidente do Clube de Cria-
ção de São Paulo (CCSP). 
Liderada pelo profissional, 
a Chapa Quente — única a 
concorrer — foi eleita com 
uma cédula em branco e todo 
o restante dos votos favorá-
veis. Entre as propostas da 
nova diretoria estão o maior 
equilíbrio entre as agências 
de propaganda na indica-
ção dos jurados do Anuário 
de Criação, a exigência do 
comprovante de veiculação 
para as peças escolhidas para 
entregar a publicação e criar 
categorias que valorizem 
redação, direção de arte, 
fotografia e cinema, além 
de lançar uma versão mais 
barata e viável do título. A 
Chapa Quente é composta 
ainda pelo vice-presidente, 
Eugenio Mohallem (Fallon), 
e os diretores Aaron Sutton 
(MPM), Adriana Cury (Mc-
Cann Erickson), André Lau-

rentino (Lew’Lara\TBWA), 
Átila Francucci (Famiglia), 
Eduardo Lima (F/Nazca 
S&S), João Livi (Talent), 
José Henrique Borghi (Bor-
ghiErh/Lowe), Julio Andery 
(DM9DDB), Ricardo Ches-
ter (Babel), Rui Branquinho 
(W/Brasil), Tomás Lorente 
(Y&R) e Valdir Bianchi (EC 
Comunicação). 

Atenta à demanda de um mer-
cado cada vez mais exigente e em 
busca de maior espaço na capital, 
a agência campineira Creattore 
reforça o quadro profissional, 
investe na abertura de nova sede 
e abre escritório em São Paulo. 
Inaugurada em 2001, a Creattore 
Comunicação Integrada adotou 
agora a denominação Creatto-
re Advertising Solutions. Para 
mudar os conceitos e oferecer 
soluções inovadoras, a agência 
contratou os publicitários Afon-
so Fávero e Maurício Dutra que 
assumem, respectivamente, as 
diretorias de gestão de produtos 
e gestão de relacionamento. 

Essa foi a primeira medida 
adotada pelo publicitário e 
empresário Cláudio Medina, 
controlador da agência. “Com 
a chegada desses experientes 
profissionais, a Creattore se 
transforma em um grupo de 
comunicação com estrutura 

ágil e horizontalizada. Tenho 
certeza de que faremos um trio 
interessante”, ressalta Medina, 
que agora é o responsável pela 
diretoria de gestão de planeja-
mento da agência.

Em 2000, Medina havia cria-
do a Marketing Med, agência 
voltada ao mercado farmacêu-
tico. Contudo, o empreendedor 
decidiu investir em uma agência 
que pudesse atender a diversas 
áreas do marketing. Após o lan-
çamento da Creattore, Medina 
se deparou com um mercado 
saturado no interior do Estado 
de São Paulo. “Por ser uma praça 
restrita e pelo fato de as agências 
paulistanas muitas vezes rouba-
rem as contas do interior, decidi 
reestruturar a agência e abrir 
uma sede na capital”, conta.

Além da Creattore, a nova 
sede em Campinas vai abrigar 
outras duas agências de Medi-
na: a Vitta AD. Pharma e a Pro-

mottore Design e PDV. “Nosso 
ideal é oferecer alta qualidade 
para o mercado regional”, ex-
plica Fávero. 

Com o objetivo de destacar 
um modelo operacional trans-
parente, o escritório inaugu-
rado na segunda-feira, 
3, tem todas 
as divisões 
de depar-

tamentos construídas com vi-
dros. “Isso possibilita a visuali-
zação total do local para todos 
os funcionários, o que torna a 
negociação entre fornecedor, 
agência e cliente muito mais 

clara”, ressalta Fávero.
Além dos limites do 

interior de São Paulo, 
os três publicitários 
acreditam que o vo-
lume de negócios da 

capital paulista pos-
sa ser atendido com o 

mesmo desempenho e qua-
lificação das grandes agências 
nacionais. Segundo Medina, o 
investimento na nova estrutura 
e na abertura do escritório na 
metrópole paulistana gira em 
torno de R$ 2,5 milhões. “Pre-
tendemos ainda providenciar 
um local de ampliação para a 
Vitta AD. Pharma e a Promotto-
re Design e PDV”, pontua.

André Lucena

Serpa vota na eleição do CCSP: por um 
Anuário mais acessível
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Serpa eleito no CCSP

Medina, da Creattore, de Campinas: 
mercado saturado no interior
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Creattore chega à capital paulista

Mediador do comportamento ético
Abap dá posse ao seu primeiro Conselho de Ética, integrado por 19 personalidades da sociedade brasileira
Alexandre Zaghi Lemos

O presidente Geraldo Alonso Filho (no alto, o quarto da dir. para a esq.) e 12 dos 19 
membros do Conselho de Ética da Abap participaram da cerimônia de posse
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Os conselheiros
Alberico de Souza Cruz (jornalista)

Alencar Burti (empresário)

Clarice Herzog (socióloga)

Enio Mainardi (publicitário)

Flávio Correa (publicitário)

Francisco Gracioso (professor)

Frei Betto (escritor)

Ives Gandra Martins (jurista)

José Luis Franchini (publicitário)

Júlio Cosi Jr. (publicitário) 

Luiz Macedo (publicitário)

Marcos Henrique Cobra (professor)

Maria Cecília Arruda (professora)

Neil Ferreira (publicitário)

Ricardo Young (Instituto Ethos)

Said Farah (advogado)

Sérgio Gandra Vaz (publicitário)

Tomaz Souto Correa (jornalista)

Wilber Marques Antunes (empresário)
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