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Mercado Publicitários defendem protecionismo para cadeia de negócios que movimentou R$ 54 
bilhões em 2005, segundo o IBGE 
 
O IV Congresso Brasileiro de Publicidade, agendado para acontecer entre os dias 14 e 16 de 
julho deste ano, no espaço WTC, em São Paulo, terá como base o mote "Criando o futuro". 
Para vislumbrar o o que está por vir, a Abap (Associação Brasileira das Agências de 
Publicidade) quer que os agentes do segmento sejam fortes economicamente e com regras 
locais para garantir o modelo brasileiro de publicidade que interage as relações comerciais 
entre agências, veículos, anunciantes e fornecedores de serviços especializados com base nas 
regras do Cenp (Conselho Nacional das Normas-Padrão) e da Lei 4.680/65. Mudanças terão 
que ocorrer, mas nada que inviabilize a base estrutural da indústria da publicidade no mercado 
brasileiro. 
 
A palavra protecionismo surgiu naturalmente na reunião que a Abap realizou na semana 
passada com as demais entidades envolvidas com o IV Congresso. Na expressão do 
empresário Nizan Guanaes, protecionismo, porém, não deve significar proteção a qualquer 
custo, mas "regras iguais para fomentar o desenvolvimento e configurar o capitalismo", 
afirmou Guanaes. "As emissoras de televisão têm regras e produzem riquezas, assim como a 
agricultura, aviação, turismo etc. Todos têm regras que monitoram suas atividades. A 
publicidade é um segmento econômico e deve ser tratado como tal. O modelo brasileiro é 
exclusivo do Brasil assim como a Libra é da Inglaterra e nem por isso inviabilizou o Mercado 
Comum Europeu. Não é porque é diferente que o modelo brasileiro é ruim. Estive na Espanha 
e vi como as agências locais sofrem para gerar rentabilidade sem ter o controle da gestão de 
mídia. O Brasil e o Japão já começam a ser copiados", acrescentou Guanaes, que é presidente 
da holding ABC e da agência Africa, além de ocupar a presidência da comissão "Criatividade 
Brasileira" no IV Congresso.  
 
Guanaes quer levar o máximo de sugestões ao IV Congresso, mas todas têm como intuito 
evitar "a destruição de um modelo soberano e exportador de serviços publicitários". Guanaes 
acredita que as agências podem ter várias fórmulas para gerir a comunicação dos anunciantes. 
Uma delas, por exemplo, é receber a verba em forma de ações. "Se a verba é de R$ 5 
milhões, a agência paga aos veículos. Recebemos em ações e lucramos com os dividendos. 
Nesse caso, a publicidade tem que ser eficaz, mesmo. Pagar ao anunciante é apenas uma das 
idéias que não ferem o modelo porque os veículos continuarão recebendo e mantendo suas 
estruturas de negócios", ponderou o presidente do ABC e da Africa. 
 
Remuneração é um dos temas do IV Congresso (ver tabela), mas certamente será o mais 
importante. "Há um achatamento claro nas finanças das agências. A comunicação é um 
trabalho sofisticado que agrega valor monetário às marcas e esse trabalho precisa ser bem 
remunerado", frisou Guanaes. "Comprar mídia é uma ciência e as agências sabem fazer isso 
com muita habilidade. Por que o 'Pânico na TV" está recheado de anunciantes mesmo sem ter 
a maior audiência do meio? Porque há interesse do público e muita técnica envolvida no 
planejamento de mídia. Há programas como o 'Linha direta' que tem muita audiência mas não 
tem apelo para a comunicação dos anunciantes. O mercado nacional não pode aceitar um 
modelo importador que destrói a indústria local e só é útil a quatro grandes multinacionais de 
propaganda. A mídia é um ato cirúrgico", disse mais Guanaes. "A mídia técnica sempre 
prevalece. O Brasil é muito elogiado em todo o mundo por fazer isso muito bem. Muitos grupos 
começam a questionar a validade dos bureaus de mídia. O envolvimento da mídia nos demais 
processos de uma agência só enriquece as ações desenvolvidas para os anunciantes", 
argumentou Angelo Franzão Neto, vice-presidente da McCann-Erickson e presidente do Grupo 
de Mídia de São Paulo. 
 
Para o presidente do Grupo Ogilvy no Brasil, o publicitário Sérgio Amado, defender o modelo 
brasileiro é "obrigação" mesmo estando em uma corporação global como o WPP, que tem na 
sua estrutura empresas de mídia como a Iniciative, Media Edge e a Real Media, por exemplo. 
"Não há nenhuma interferência. Nunca ninguém do WPP sugeriu qualquer questionamento. A 



Ogilvy é um grupo multinacional, mas sua operação é brasileira, bem brasileira. Remetemos 
lucro e nossa avaliação é sempre positiva", observou Amado. "O IV Congresso é uma boa 
oportunidade para o mercado discutir temas como esse. Quem quer destruir o mercado não 
sabe que quem vai perder é o próprio anunciante. As agências lutam para manter marcas, 
produtos e serviços atraentes para o consumidor e investidores. Os bureaus de mídia são 
nefastos e é por isso que perdem espaço em todo o mundo. Muitos mercados quebraram 
porque aderiram aos bureaus. Esse congresso é uma oportunidade para os atores desse 
gigantesco negócio debaterem suas perspectivas", ele acrescentou.  
 
O IV Congresso está orçado em R$ 4 milhões e seu orçamento será inteiramente financiado 
com recursos da Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade). Serão colocadas à 
venda seis cotas master de patrocínio e pelo menos dez de apoio. "Os congressos anteriores 
tiveram a sua marca. No primeiro, em 1952, foram delineadas as bases que regem o negócio 
da propaganda até hoje. As BVs (Bonificações de Volume) já estavam na pauta no congresso 
de 1969 assim como a relação das agências e anunciantes. No terceiro, em 1978, foi lançado o 
Conar (Código Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária) e, conseqüentemente, uma 
discussão maior sobre ética no negócio", disse Dalton Pastore, presidente da Abap e do IV 
Congresso. "Temos um mercado sólido e vamos lutar para que ele não sofra com 
interferências", acrescentou Pastore.  
 
Sobre BVs, Guanaes também manifestou opinião. "Os planos de incentivo existem há muito 
tempo. Vou a um restaurante com regularidade e recebo milhagem. Por que a publicidade não 
pode?", questionou. "É a hora da virada e para melhor. O Brasil produz uma publicidade 
reconhecidamente de qualidade e precisa ser bem remunerada para benefício único e exclusivo 
dos anunciantes", ponderou Roberto Duailibi, sócio da DPZ. "Há redução de rentabilidade, mas 
os custos com pesquisas e outros serviços crescem verticalmente", acrescentou. 
 
IBGE 
O presidente da Abap também divulgou que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) quantificou o mercado brasileiro de comunicação em R$ 54 bilhões, volume que 
inclui verbas de mídia, promoções, marketing direto, merchandising, trade market e serviços 
especilaizados de produção e pesquisa, confirmando informação publicada em primeira mão 
pelo propmark no final de 2007. O dado é referente ao ano de 2005 e contempla também o 
faturamento das empresas de mídia com venda de assinaturas, cálculo que a Abap, segundo 
Pastore, tentou dissociar, mas que o IBGE não abriu mão de mantê-lo no relatório que será 
detalhado pela entidade e o instituto de pesquisa estatal no próximo mês de maio.  
 
Sem as assinaturas, o mercado seria de aproximadamente R$ 36 bilhões, mas a conta não é 
oficial. "Não fugiremos de nenhum assunto; este congresso será democrático", afirmou 
Pastore, confirmando a presença de Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU (Organização das 
Nações Unidas) para proferir a palestra de abertura do IV Congresso no dia 14 de junho para 
uma platéia de 1.800 pessoas. A organização do IV Congresso será do Banco de Eventos. 
O estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que a Abap vai detalhar 
dentro de dois meses aponta que, além dos R$ 54 bilhões movimentados em 2005 por 
agências de comunicação de marketing e empresas de serviços especializados em produção, 
cerca de 106 mil pessoas atuam de forma direta e indireta no segmento. São 14.636 agências 
em atividade no País contra as 4 mil registradas pelo Cenp.  
 
As empresas de serviços especializados somam 8.852, perfazendo um total de 23.488. Desse 
volume, 301 agências têm mais de 15 funcionários. Dalton Pastore, presidente da Abap, 
também revelou dados de uma pesquisa feita pelo Ministério da Educação referente a 2006. 
São 466 faculdades de comunicação e 619 cursos de habilitação em funcionamento no Brasil. 
As matrículas em univerdades públicas em 2006 eram 22.659 e as das escolas privadas, 
181.865. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 31  mar. 2007. p. 7. 


