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Entidades se organizam para debater futuro do negócio que vive momento de transformação 
do seu modelo de gestão 
 
Realizado há 30 anos, o III Congresso Brasileiro de Propaganda aconteceu em meio à ditadura 
militar, censura, recessão mundial devido às altas do petróleo e o País com inflação em alta. 
Nessa edição, o mercado criou o Conar (Código Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária). Em 2008, com o Brasil sem dívida externa, inflação controlada e arrecadação 
recorde de tributos, as principais entidades ligadas à publicidade convocam o IV Congresso 
Brasileiro de Publicidade, agendado para os dias 14, 15 e 16 de julho no World Trade Center, 
em São Paulo. Entre as entidades envolvidas estão a Abap (Associação Brasileira das Agências 
de Publicidade), Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), Cenp (Conselho 
Executivo das Normas-Padrão), CNP (Conselho Nacional de Propaganda), Grupo de Mídia de 
São Paulo, Ampro (Associação Brasileira de Marketing Promocional) e Conar (Conselho 
Nacional de Auto-Regulamentação), por exemplo. 
 
Na semana passada o trade de publicidade do País promoveu reunião preparatória na qual 
discutiu os primeiros passos da agenda do IV Congresso. O tema principal será sobre a forma 
de remuneração das agências, pauta que divide agências, veículos e anunciantes.  O 
orçamento do evento, como detalhou Dalton Pastore, presidente da Abap na reunião, é 
estimado entre R$ 3 e R$ 4 milhões. O custeio ficará por conta da comercialização de seis 
cotas master de patrocínio, cada uma por cerca de R$ 500 mil, além de 10 minicotas de 
aproximadamente R$ 200 mil. A entidade espera uma plenária com 1.800 delegados, que terá 
preços diferenciados: a participação individual será de R$ 3 mil; estudantes e professores por 
R$ 1.500, mas com cota de 400; painéis e palestras por R$ 2 mil. Esses valores poderão ser 
alterados. 
 
O IV Congresso Brasileiro de Publicidade terá 14 comissões (ver tabela nesta página), todas 
com um mínimo de três horas de duração e com presidente, palestrante e debatedores. O IV 
Congresso fará homenagem aos 200 anos da imprensa no Brasil.  
 
REFORMA FISCAL 
A Fenapro criou uma comissão permanente para avaliar os impactos das reformas fiscais na 
atividade publicitária, que é formada pelos advogados Paulo Gomes de Oliveira Filho, Helena 
Zoia, Douglas de Souza e Antonio Lino Pinto, além de Aías Lopes Filho, diretor-tesoureiro da 
Fenapro, e o diretor de relações governamentais Ricardo Pereira. A Fenapro tem feito gestões 
junto às prefeituras para tentar reduzir, por exemplo, a alíquota do ISS (Imposto Sobre 
Serviços). Em Porto Alegre, por exemplo, o sindicato gaúcho conseguiu redução do ISS de 5% 
para 3%. Alguns municípios, como detalha a Fenapro, "foram surpreendidos por lei 
complementar que mudou a base do cálculo do INSS, impondo que as agências sejam 
tomadoras dos serviços contratados para seus clientes, e não agindo por conta e ordem dos 
clientes, conforme determina a Lei 4.680. Com isso, todos os encargos tributários são 
transferidos para as agências". Para o presidente da Fenapro, Ricardo Nabhan, "isto 
inviabiliza a atividade publicitária".  
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