
rganizado pela Associação Brasileira
de Agências de Publicidade (Abap),
por meio de seu presidente Dalton
Pastore (foto) e com apoio de mais de
20 entidades, o IV Congresso Brasileiro

de Publicidade ocorreu entre os dias 14 e 16 de julho,
no World Trade Center, em São Paulo, e foi o principal
acontecimento do ano da propaganda brasileira. Com
o tema Criando o Futuro, o evento reuniu os maiores
líderes do mercado brasileiro para debater as principais
questões que afetam o setor.

O evento, aliás, já era uma exigência do mercado.
O último congresso havia sido realizado 30 anos
antes, em 1978. Na época, culminou com a criação
do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação
Publicitária (Conar).

Com direito a palestra de abertura proferida pelo ex-
secretário-geral da ONU e vencedor do Prêmio Nobel
da Paz, Kofi Annan, que falou sobre a importância da
liberdade, o congresso foi dividido em 15 comissões.
Cada uma aprovou diversos itens. Veja, a seguir,
quais foram as comissões e alguns de seus tópicos
aprovados no IV Congresso.

- Comunicação Integrada, presidida por Eduardo
Fischer. Entre vários itens aprovados, propôs a adoção
de um modelo de remuneração para os projetos de
comunicação integrada baseado em resultados. Esses
resultados deverão ser avaliados com regras específicas

para cada caso, pré-definidas pelas partes.
- Responsabilidade Socioambiental da Propaganda,

por Hiran Castello Branco. Entre vários projetos, ficou

definido que as empresas devem estimular seus parceiros
comerciais para também assumirem as melhores práticas
de responsabilidade socioambiental em seus negócios.

- Licitações Públicas e Concorrências Privadas,
por Bob Vieira da Costa. Condenou a prática
do alinhamento de contas, entre diversas outras
medidas.

- A Criatividade Brasileira, presidida por Nizan

Guanaes, propôs o estímulo ao intercâmbio nacional
e internacional de talentos de profissionais de
comunicação, bem como atrair para o mercado
outros talentos, como antropólogos, sociólogos e
historiadores que contribuam para turbinar a
criatividade brasileira.

- A Eficácia no Planejamento e Compra de Mídia.
Ângelo Franzão, presidente dessa comissão, obteve a
aprovação unânime do plenário para suas propostas,
como, por exemplo, a obrigatoriedade da existência
de um profissional ou área de mídia nas agências
de publicidade. E que pelo menos um, dentre os
profissionais de mídia que trabalhem nos, anunciantes,
seja certificado pelo Grupo de Mídia ou outras
entidades ligadas ao setor.

- A Realidade dos Mercados Regionais, de Ricardo
Nabhan, falou em promover o desenvolvimento, o

crescimento e a valorização regional da indústria da
comunicação em todo o Brasil, assim como aproveitar
as oportunidades que cada região do país oferece para
acelerar o desenvolvimento do mercado publicitário
e regional.

- A Educação, a Profissão e o Mercado, presidida por
Francisco Gracioso, teve suas propostas apresentadas
pelo relator, José Roberto Whitaker Penteado. Nela,
uma das propostas é que mercado e escola devam
incentivar estudos mais aprofundados sobre a cadeia
produtiva da comunicação com o mercado, visando
compreender suas demandas presentes e futuras.
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- Carga Tributária e Rentabilidade de Agências,
Fornecedores e Veículos, de Cyd Alvarez. Uma das
decisões é a permissão legal de dedução do valor
da folha de pessoal na base de cálculo para o
recolhimento do PIS/Cofins e a permissão legal de
dedução dos valores pagos por obras protegidas pela
lei de direitos autorais, na mesma base de cálculo.
- A Valorização, a Prosperidade e a Rentabilidade da
Indústria da Comunicação, presidida por Luiz Lara,
obteve no evento a aprovação da criação do Fórum
da Indústria da Comunicação, com a participação de
todas as entidades organizadoras do IV Congresso.

- Prestadores de Serviços e sua Relação com
Agências e Clientes, presidida por Zezinho Mutarelli,
aprovou a recomendação que qualquer obra
publicitária (adaptada) veiculada no Brasil deverá,
obrigatoriamente, fomentar no mínimo uma diária
de filmagem que deverá ser realizada por produtora
brasileira cadastrada na Ancine e uma nova trilha
sonora, realizada por produtora de som brasileira.
Obrigatoriamente a adaptação deverá contemplar os
aspectos de imagem e de som.

- Marketing Promocional, por João Carlos Zicard,
conseguiu a aprovação para que as concorrências
devam ser estabelecidas para criar relacionamento

duradouro entre agência e cliente.
- Mídia e Conteúdo, cuja leitura da tese final foi

feita por João Carlos Saad, foi pautada na idéia de que
não é permissível que o interesse comercial participe
da gestão do conteúdo jornalístico.

- Marketing de relacionamento, presidida por Efraim
Kapulski, defende a necessidade que os anunciantes
sentem de mensurar seus esforços, buscando otimizar
recursos e minimizar a dispersão da comunicação.

- Novas Mídias, presidida por Daniel Barbará,
apresentou em sua tese final a idéia de explorar as novas
mídias digitais em prol do mercado brasileiro como
um todo. Dentre os principais pontos do relatório,
está, inclusive, a criação do Comitê Permanente de
Novas Mídias em Plataformas Digitais.

- Por fim, em Liberdade de Expressão Comercial,
o presidente do Conar, Gilberto Leifert, defendeu
a publicidade como valor social, político e

econômico, e disse que as restrições legais e por
auto-regulamentação devem atender aos princípios
jurídicos de necessidade, adequação, razoabilidade e
proporcionalidade. <

Text Box
O futuro mercado. Prop Mark, São Paulo, a. 14, n. 166, p. 20-21, dez. 2008.




