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O que vocês faziam de relevante profissional ou pessoalmente, quando foi realizado 
o último congresso brasileiro de publicidade? 
Pastore - O congresso começou, acabou e eu não soube. Naquela época, o pessoal de criação 
era muito mais alijado do negócio do que é hoje, ficava em um andar separado, em um 
mundinho à parte, criando coisas, pensando em imagens, filmes, títulos; não se entendia de 
negócio, de onde vinha o dinheiro. 
 
Até recentemente era assim, não? 
Pastore - Hoje o pessoal de criação tem uma visão incomparavelmente mais envolvida e 
completa do negócio do que eu tinha em 1978.  
 
Justus - O curioso para mim do ponto de vista pessoal é que naquele ano, 1978, meu pai 
estava vendendo o negócio dele, uma grande empreiteira. Eu imagino que se ele não a tivesse 
vendido eu teria seguido os negócios da família e ficado rio ramo da construção. Mas esse fato 
fez com que eu pudesse ir para o mercado da comunicação, o que aconteceu em 1981, quando 
criei a minha primeira agência.  
 
Amado - O que mais marca para mim aquela época ainda é a lembrança dos últimos anos da 
ditadura. O processo político estava começando a se distender e havia início de abertura mais 
flexível do processo democrático. 
 
Qual a importância do IV Congresso para a comunicação brasileira? 
Pastore - Primeiro pela própria importância que um congresso sempre tem, acentuada pelo 
fato de há 30 anos não ter sido feito nenhum outro. Essa importância cresce ainda mais se 
lembrarmos o quanto a indústria da comunicação se ampliou nessas três décadas. No nosso 
negócio já não se trata mais de criar, produzir e distribuir anúncios. A comunicação é uma 
indústria que movimentou R$ 54 bilhões em 2005 (valor referente à receita, de acordo com 
pesquisa mais recente do IBGE encomendada pela Abap), o que representa um negócio muito 
grande e muito mais complexo. Além disso, e sem querer comparar com os congressos 
anteriores, que foram importantíssimos, será a primeira vez que toda a indústria da 
comunicação, o que inclui agências de publicidade, promoção, merchandising, internet, 
marketing direto, relações públicas, os meios tradicionais e as novas mídias, além de todos os 
profissionais de empresas de serviços especializados, estará reunida. O grande objetivo é 
pensar no que podemos fazer para que essa indústria seja cada vez mais atrativa e eficaz para 
os clientes, assim como mais respeitada, valorizada e rentável para nós. 
 
Justus - O mundo evoluiu nesses 30 anos mais do que nos 2 mil anteriores. Quando entramos 
nessa profissão não existia telefone celular, computador pessoal, nem fax, era telex! Quantas 
coisas mudaram nesse mundo e nós deixamos de discutir a evolução desse cenário. O 
consumidor é outro, as mídias são inúmeras, então essa iniciativa é fundamental para a nossa 
atividade, e mais do que para nós, já consolidados nessa profissão, para os que estão 
chegando. O que será esse cenário daqui para frente para essas pessoas, tão diferente do que 
foi para nós? 
 
Amado - Realizar um congresso exige determinação política e coragem política, ainda mais 
nesse momento histórico, cheio de transformações, em que estamos vivendo na publicidade. 
Essa determinação de fazer o congresso, de unir todas as forças do mercado da comunicação, 
é fundamental para o futuro, principalmente, como Roberto falou o da juventude que está se 
formando, os novos empresários que virão. Outro fato importante que o IV Congresso já 
conseguiu, e que nós buscávamos há anos, era uma unidade no meio publicitário. Os líderes 
das grandes e médias agências se uniram em torno de determinados objetivos, comandados 
pelo Dalton. Eu me lembro da primeira reunião que fizemos sobre o assunto, há cerca de um 
ano e meio na agência do Roberto, em um almoço que contava com Nizan (Guanaes), Lara 
(Luiz Lara), entre vários outros nomes importantes. Daí em diante, esses encontros se 



tornaram constantes. Os conselheiros da Abap também se reúnem sempre com Dalton, e nós 
fomos fortalecendo a base da união para construir o IV Congresso. 
 
O III Congresso foi realizado em um período conturbado, durante a ditadura militar 
do governo Ernesto Geisel. Ainda assim foi aprovada por aclamação, com o plenário 
aplaudindo em pé, uma moção pela liberdade de expressão, que ajudou inclusive na 
abertura política, posteriormente. Três décadas depois, volta-se a tratar do tema em 
um congresso com essa abrangência, com o "detalhe" de hoje ser uma democracia. 
Amado - É mais grave hoje do que durante o processo da ditadura, porque ditadura militar é 
ditadura militar. Por isso é que esse é um dos temas mais relevantes do IV Congresso. 
 
Justus - Nós temos mecanismos de proteção, como o Conar, que é o grande exemplo para que 
os interesses da população, dos consumidores, sejam preservados. Ainda assim temos um 
cerceamento à comunicação de certos tipos de produtos que não é necessário, uma vez que o 
mercado conseguiu se auto-regulamentar, assumiu essa responsabilidade. 
 
Pastore - Essa preocupação e muito grande e por isso vamos abrir o IV Congresso com a 
palestra do Kofi Annan, ex-secretário da ONU e prêmio Nobel da Paz, para falar sobre 
liberdade. Depois teremos a palestra com Roberto Civita falando sobre "Publicidade, 
independência de imprensa e democracia" e ainda vamos debater a liberdade de expressão 
comercial pelo menos em uma das comissões. A nossa preocupação é grande porque existe a 
vontade de proibir, o que é lamentável. Eu tenho dito que fico triste de ver que nem essa lição 
a ditadura nos ensinou: que não se resolve nada proibindo com censura. E eu fico mais 
preocupado não é nem com a proibição, mas com a vontade de proibir e com a desinformação 
a respeito do que é publicidade. Desafio qualquer setor da economia, qualquer um, que tenha 
se auto-regulamentado como nós fizemos. Nem um setor fez isso. Então nós exigimos e 
merecemos respeito pela nossa profissão. 
 
Ainda sobre liberdade de expressão, uma campanha da Abap que está na mídia traz a 
seguinte frase: "O problema não está na liberdade de expressão dos que praticam as 
leis, mas na liberdade de uma minoria que viola essas leis." Como estão funcionando 
os canais de comunicação com os órgãos dos três poderes que interferem nessa 
prática? 
Pastore - Estou na presidência da Abap há seis anos. Nunca tinha ido a Brasília antes disso. 
Depois de ter ido a primeira vez, quando Sérgio (Amado) me levou à Secretaria de 
Comunicação para me apresentar como seu sucessor, já fui tantas vezes que nem sei quantas. 
E cada vez, eu vou para me encontrar com líderes de partido, senadores, deputados, para 
explicar sobre o serviço que prestamos, a importância que temos como financiadores e 
avalistas da independência de imprensa que garante a democracia. Todo mundo entende isso, 
porém, eu acho que ainda existe por parte de boa parcela da sociedade uma ignorância com 
relação à publicidade. Por exemplo, existe o problema gravíssimo do alcoolismo, que alguns 
pretendem resolver proibindo a publicidade. Parece o caso do marido que encontrou a mulher 
dormindo com outro homem no sofá da sala e resolve trocar o sofá. É triste. Um problema 
sério como o alcoolismo exige soluções mais sérias do que simplesmente jogar sujeira para 
debaixo do tapete. Proibir a publicidade é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Claro que 
tem de ter limites, como inclusive já tem pelo Conar.  
 
Justus - Vale lembrar que o próprio Conar acabou de lançar uma série de normas limitando 
ainda mais. 
 
Pastore - E formalmente sugeridas pela Abap. Nós dizemos o seguinte: se for necessário 
revisar essas normas mais uma, mais duas, mais dez vezes, nós estamos preparados para 
fazer isso, como sempre estivemos. 
 
Um dos assuntos mais comentados na mídia diz respeito à sustentabilidade e 
responsabilidade social. De que maneira as agências podem contribuir para que isso 
não seja apenas discurso de anunciante? 
Amado - Eu me lembrei agora da frase da nova campanha da IBM: "Pare de falar, comece a 
fazer." Isso é fundamental. Todas as agências, as maiores, têm consciência da questão da 



sustentabilidade, de como aplicá-la e desenvolver programas corporativos. Nós defendemos 
isso. Em maio, vamos lançar o Dia Verde na Ogilvy, que é uma operação mundial. Como 
pequeno exemplo do nosso programa interno, nós não temos mais garrafas plásticas, a água é 
servida em jarras ou em bebedouros.   
 
Justus - São movimentos que estamos fazendo e que as empresas em geral já fazem. Pastore 
- É importante dizer que todas as comissões do congresso têm colocado idéias, os temas estão 
mudando e sendo ampliados. Vamos continuar aumentando e mudando até o dia do 
congresso, até porque a partir de maio os presidentes das comissões abrirão debates no site 
www.congressodepublicidade.com.br. Então esses temas estarão sempre evoluindo. Uma 
comissão vai discutir responsabilidade social, sustentabilidade, o papel das agências como 
assessoras de seus clientes, além do papel e responsabilidades das próprias agências, assim 
como o de veículos e dos fornecedores de serviços especializados. 
 
Essa prática de orientar os clientes já é comum, não? 
Pastore - Na minha opinião pessoal, e não como presidente do congresso, a maior contribuição 
que as agências podem dar é convencer o consumidor a preferir produtos e serviços de 
empresas que têm responsabilidade socioambiental.  
 
Justus - Está claro que no Brasil, infelizmente, o consumidor ainda não tem tanta consciência 
em relação a isso quanto lá fora. São impressionantes os movimentos internacionais na 
Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte em geral. Lá isso acontece de uma forma 
muito mais clara, enquanto nós ainda estamos engatinhando. Os clientes também ainda não 
têm tanta consciência e por isso é tão importante ser debatido. É o futuro do nosso planeta, e 
essa a atitude que as agências têm de ter como responsáveis pela comunicação faz a diferença 
para mudarmos um pouco o cenário no Brasil. 
 
 Amado - Nós temos um problema de educação no País. As questões da responsabilidade, 
sustentabilidade, preservação do meio ambiente estão restritas a um determinado segmento 
social, em função da educação básica. Por falarmos com grandes empresas, grandes marcas, o 
nosso papel como agência é tentar orientá-las no sentido de que pratiquem isso da melhor 
forma possível, para que se atinja a população de modo mais abrangente. Eu acho que o 
governo também deveria alimentar esse tipo de educação, incluindo o tema como disciplina 
desde a pré-escola até a universidade. Somente assim se forma a consciência da 
responsabilidade social. 
 
A mudança de temas que Pastore citou há pouco gerou polêmica principalmente 
quando se tratou da remuneração. Até quando vai essa briga? Não seria interessante 
se discutir também outras formas de remuneração que já vêm sendo praticadas? 
Amado - Não há briga. Nós estamos discutindo isso com os clientes, o Dalton está 
comandando todo esse processo. Existem outras formas de remuneração, todos nós 
praticamos, são diversificadas, mas é preciso, e isso é fundamental, que haja consciência 
dessa responsabilidade social, financeira e econômica do nosso mercado, que existam regras 
como parâmetros, como uma orientação para o nosso negócio, e o Cenp (Conselho Executivo 
das Normas-Padrão) é a bússola.  
 
Pastore - A questão é sempre presente porque no nosso negócio, ao contrário de qualquer 
outro, há um papel diferente. Nós prestamos serviços para os clientes, para os meios de 
comunicação e para os fornecedores de serviços especializados, o que gera esse espaço para 
discutir se o cliente paga, e se o cliente paga, então quem paga o serviço que o veículo 
prestou? Essa discussão ultrapassou os limites do razoável e se tornou emocional. No Brasil, 
desde a década de 8o, começou essa discussão e não tem fim. Eu não consigo entender por 
que, é impressionante! Essa discussão foi tão profunda e cansou tanto que a Abap exigiu que 
fosse colocada no congresso para ver se conseguiríamos encerrar esse ponto. Eu falei na 
primeira entrevista: serão 15 comissões, eu não sei quais serão as outras 14, mas nós, 
agências, exigimos discutir remuneração. E a razão pela qual  nós recuamos: as outras 
entidades me cobraram, questionando  por que em um congresso de toda indústria pegar uma  
comissão para discutir exclusivamente um assunto que só compete às agências de publicidade. 
Eu tive de concordar. Segundo, existe um grupo de trabalho dentro do Cenp para rever as 



normas para remuneração de agência, se o que tem lá está correto ou se precisa ser alterado. 
Esse grupo foi formado há cerca de seis meses: A Abap tem * seus representantes, que são 
Geraldo Alonso, Cláudio Vieira da Costa e Armando Strozenberg. Se nós mantivéssemos uma 
comissão no congresso significaria dizer que não acreditamos que     esse trabalho do Cenp vai 
produzir resultados. E nós acreditamos que vai. Eu acredito que nós vamos chegar ao 
congresso com o acordo já resolvido. 
 
Justus - Em um congresso de qualquer setor de atividade neste País - supermercadista, 
financeiro ou qualquer outro -, você acha que algum deles discutiria a taxa de remuneração, o 
quanto eles estão cobrando ou quanto não estão cobrando? Não, eles vão discutir dentro do 
setor deles, o que é o normal, e não em um congresso nacional. Esse assunto tem de ser 
discutido entre os que têm interesse no assunto, que são as agências, os veículos e os 
anunciantes. A importância que dão a isso é desproporcional ao que deveria ser. 
 
Pastore - Completamente desproporcional. O nosso setor sofre por excesso de transparência, 
porque não há nenhum outro setor da economia, nenhum, que tenha mostrado suas entranhas 
tão abertamente como o nosso.  Hoje todos sabem quanto ganha um redator, um contato, 
todo mundo sabe tudo do nosso negócio, porque contamos. E esse foi o nosso maior erro, nos 
deixamos encantar pela transparência, pela clareza dos nossos negócios e contamos mais do 
que deveríamos. 
 
Justus - Vamos a um congresso de turismo ver se eles discutem sobre milhagem, quem paga 
mais, quem paga menos, quem dá mais... Você já viu isso? Eu nunca vi. E é mais ou menos o 
mesmo esquema. Você viaja mais, você tem mais. Além disso, a palavra bonificação é ruim, 
mas é um plano de incentivo. 
 
Amado - Todos os dias, permanentemente, quando aparece uma discussão sobre isso nós 
abrimos as nossas contas para o cliente. E ele sai convencido. Nós não temos hoje nenhum 
preconceito, nenhuma vergonha em dizer que o plano de incentivo é fundamental para a 
sobrevivência das agências grandes, médias e pequenas brasileiras. E correto, porque nós 
prestamos um tremendo serviço para o País, e o plano de incentivo não interfere em nada, em 
nenhum processo técnico e tecnológico de instrução e de formação de um plano de mídia. 
 
 
Pastore - Nosso negócio tem particularidades engraçadas. Nós somos agenciadores, então 
pegamos o espaço de um e vendemos para outro. Todo mundo questiona quanto nós 
ganhamos e nós é que temos de pagar para provar que o A entregou para o B?! 
 
 
Justus - E digo mais: o espaço que o A está vendendo, ele deixa de ter custos 
importantíssimos. Imagine que são cerca de 50 mil anunciantes; então se o veículo tiver de ter 
estrutura de venda de espaço para atender a todos eles, imagine a estrutura financeira para 
receber 50 mil cheques diferentes. O que acontece então é que nas 150 principais agências do 
Brasil concentram-se 90% dos anunciantes brasileiros. Então nós fazemos um trabalho de 
venda de espaço, de cobrança para eles. Se eles tivessem que contratar esse serviço todo 
encareceriam o custo, portanto, encareceria o custo do cliente também. Vamos imaginar: não 
existe mais plano de incentivo, não existem mais agências e o veículo vai ter de fazer esse 
serviço sozinho. Ele vai pagar muito mais caro. De qualquer ângulo que se olhar é uma 
bobagem tão grande questionar isso. E outra: não é transferível para os clientes. No dia em 
que acabar o incentivo para a agência o cliente não vai ter isso para ele. Todo mundo tem uma 
estrutura de remuneração, cada um tem a sua: operadora de telefonia, serviços bancários, 
planos de milhagem. Tudo tem a ver com volume que se faz - quem faz mais volume paga 
menos ou recebe mais de volta.  
 
Amado - De qualquer forma, não temos problema em discutir esse assunto, porque está muito 
claro para nós. A única coisa que não vamos permitir é que através dessa discussão tente se 
mudar um modelo de sucesso, consolidado, da publicidade nacional. Não queremos aqui um 
México, uma Espanha, uma Argentina, que são mercados hoje em processo de decadência 



porque não têm dentro das agências a estrutura de mídia para compor todo esse grupo de 
remuneração. 
 
Você poderia exemplificar por que esses mercados são chamados de terra arrasada e 
as críticas aos bureaus de mídia? 
Amado - Posso dar um exemplo na minha própria companhia. Nós temos na Ogilvy em Nova 
York um departamento de mídia. Ele foi recriado para que nós pudéssemos ter mais receita, 
tentando nos afastar dos bureaus. Essa é a realidade. Bureau de mídia não tem nada a mais 
do que as agências têm para oferecer. A minha agência, a do Roberto, a do Nizan, é um 
bureau de mídia mais completo do que qualquer bureau de mídia do mundo. 
 
Justus - E digo mais: não ter mídia piorou a qualidade de serviço nas grandes agências 
mundiais. Não tendo mídia, as agências se enfraqueceram em termos de remuneração, 
ficaram recebendo seus fees de criação e os grandes talentos acabaram saindo. Então 
enfraqueceu a qualidade das agências mundialmente, o que não podemos deixar que aconteça 
no Brasil. É pior para o cliente, é pior para o mercado. 
 
Durante muitos anos os líderes das agências eram criativos que assumiam esses 
pontos ou porque abriam suas agências ou por reconhecimento na hierarquia 
profissional. Hoje já se sabe que um perfil de liderança exige conhecimento de 
administração, gerenciamento de RH, gestão, planejamento, visão estratégica. Por 
que isso mudou e que legado vocês vão deixar para essas novas gerações? 
Pastore - Mudou porque aqueles que assumiram a direção de agências e continuaram a ser 
somente criativos fracassaram. 
 
Justus - Temos um grande exemplo, Nizan, que deveria estar aqui hoje e infelizmente não 
pôde vir. Um homem líder de criação, um dos maiores redatores que o Brasil já teve e que 
agora usa terno e gravata está mostrando que tem perfil de negócios, está montando uma 
holding, pretendendo voar alto e está conseguindo por meio de um perfil totalmente diferente 
do que ele tinha quando começou. Continua sendo um homem de criação brilhante, mas 
conseguiu incorporar essa visão de gestão, de administração de gente, de custos e recursos de 
uma forma como eu poucas vezes vi. É um grande exemplo para o mercado. 
 
Amado - Essa geração trouxe essa contribuição para o mercado. Somos homens de negócios 
iguais aos nossos clientes que estão do outro lado da mesa, e isso facilita. Ser profissional de 
propaganda é muito difícil, principalmente no Brasil, porque é preciso ter talento, cultura, falar 
línguas, estudar bastante, ler muito, ser bom de apresentação, um profissional global, um bom 
gestor, proativo... Hoje, a entrega do trabalho é muito mais completa do que era há dez anos 
e o responsável por essa entrega é o gestor. Pastore - Temos de ter consciência de que somos 
uma indústria. Não somos um grupo de artistas que está tentando bolar uma coisa legal. E 
como tal nosso objetivo é a perenidade, o respeito. Temos de ter isso sempre claro. Nossa 
matéria-prima sempre foi e continuará sendo a criatividade, e é a criatividade que vai 
continuar nos diferenciando de todos os outros setores. A criatividade tem de estar presente 
em todas as áreas da agência. Se o presidente de uma agência for um criativo, ótimo, não há 
nenhum problema, desde que seja um empresário também.  
 
Como vocês percebem a imagem da propaganda brasileira no exterior e de que 
maneira o IV Congresso pode favorecê-la? 
 
Amado - Acabei de vir de um board meeting na China. O Brasil é hoje o quinto país no ranking 
de 102 países do Grupo Ogilvy. A minha resposta está dada. 
 
Justus - No meu caso, particularmente, a operação Y&R brasileira é benchmark para Y&R no 
mundo inteiro, é a operação mais redonda em todos os sentidos. Até a instalação física virou 
exemplo para eles. Tanto nós quanto a Ogilvy e as outras empresas do WPP temos a sensação 
de que somos referência para os mercados mundiais.  
Amado - E referência também como hub de uma série de grandes marcas mundiais no Brasil.  
 



Justus - Grandes sedes de empresas que eram em Miami estão em São Paulo fazendo a 
comunicação de toda a América Latina.  
 
Pastore Falando em nome da Abap, eu separaria dois pontos importantes. De um lado, o nosso 
exemplo de full service: criação, planejamento, planejamento de mídia e a entrega para o 
cliente de um prato completo com uma criatividade em todas as áreas e de forma integrada. 
As agências internacionais, em diversos países do mundo, já estão olhando de novo para o 
modelo brasileiro e estão procurando voltar para o nosso modelo. Mas do ponto de vista de 
rentabilidade, nós ainda temos problemas. Nós precisamos cuidar melhor disso, precisamos 
entender que somos uma indústria, que somos empresários, que nosso objetivo é o lucro, que 
temos direito e obrigação de fazer lucro assim como fazem os nossos clientes. 
 
O que vocês esperam que seja discutido no congresso daqui a 30 anos, sem que eu 
queira insinuar que o próximo seja somente daqui a três décadas? 
Justus - Não deveria, não podemos mais esperar 30 anos, não faz sentido um setor tão 
importante quanto esse não se reunir pelo menos de quatro em quatro anos. 
 
Pastore - Espero que apareça uma outra pessoa antes de 30 anos para fazer, porque eu farei 
só esse (risos). 
 
De qualquer forma, o que vocês esperam que esse congresso deixe para as próximas 
gerações? 
Pastore - Temos de deixar uma indústria que seja respeitada pelo real valor que tem, pelos 
serviços e benefícios que oferece à sociedade, seja do ponto de vista de avalista da 
independência da liberdade de expressão, seja como ativadora do desenvolvimento 
econômico. 
 
Justus - Espero que o mercado possa aproveitar esse congresso, sair da discussão e praticar o 
que será decidido. O congresso vai ajudar, pelo menos nessa próxima década, a formatar essa 
relação das agências com o mercado, com os seus consumidores, será uma contribuição 
fundamental.  
 
Amado - O congresso revitaliza, fortalece, consolida o mercado e vai mostrar ao setor da 
comunicação a força que temos como importância de negócio, volume, faturamento, receita e 
a interrelação com todos os veículos. O encontro rejuvenesce todo um clima em torno um 
clima em torno da publicidade e esse é o grande legado para as novas gerações: estamos 
vivos, vamos continuar vivos, nosso negócio está forte e vai continuar mais forte ainda depois 
do IV Congresso. E digo mais: nós três ainda vamos participar do V Congresso. 

 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 16 jun. 2008. p.40-41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


