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Com as novas mídias colocando em xeque a publicidade tradicional, o setor decidiu ir para o divã 
discutir temas espinhosos como a remuneração das agências e a auto-regulamentação no Brasil. 
O palco desses debates será 4º Congresso Brasileiro de Publicidade, que envolverá 25 entidades 
da área de comunicação entre os dias 14 e 16 de julho deste ano no World Trade Center, em São 
Paulo.   
 
A preocupação das agências com determinados temas é tamanha que o setor decidiu organizar 
um evento que não ocorria há 30 anos - a terceira edição do congresso oficializou o surgimento 
do Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar).   
 
Serão criados 15 grupos de discussão para diversos assuntos: modelo de remuneração das 
agências brasileiras, auto-regulamentação da publicidade no Brasil, novas mídias (internet, 
celular, jornais gratuitos), educação de comunicação no ensino superior, entre outros.   
 
A questão da remuneração, no entanto, promete ser o centro das atenções durante esses três 
dias. As regras vigentes atualmente foram criadas pelo próprio setor há dez anos no Conselho 
Executivo de Normas-Padrão (Cenp) - que estabelece percentuais de remuneração das agências 
de publicidade de acordo com o valor investido pelo anunciante. Com o advento das novas mídias, 
porém, essas regras ficaram defasadas. É preciso criar uma nova regulamentação que vislumbre 
esse cenário.   
 
O evento, orçado entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões, contará com a presença do Kofi Annan, ex-
secretário geral da ONU e Prêmio Nobel da Paz, que fará uma palestra sobre liberdade, segundo 
informou ontem a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, entidade que está 
organizando o congresso.   
 
Dalton Pastore, presidente da Abap, anunciou, também, alguns números preliminares de uma 
pesquisa anual encomendada ao IBGE sobre o setor publicitário - valores que, até então, eram 
estimativas de mercado. Segundo o estudo, a indústria da comunicação gerou uma receita de R$ 
54 bilhões em 2005 e a receita das agências brasileiras aumentou em 24,62% em relação a 2004. 
No mesmo período, o número de agências cresceu 7,4%.   
 
O IBGE mostrou, também, que havia 14.636 agências de publicidade no Brasil e 8.852 agências 
de serviços especializados em 2005. Desse total, apenas 301 agências de publicidade e 300 
agências de serviços especializados tinham mais de 15 funcionários.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


