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"Fazer uma das melhores propagandas do mundo. O desafio que as agências brasileiras têm 
executado com sucesso,e que se comprova com o reconhecimento internacional, só tem sido 
possível graças à parceria que tem se estabelecido com os anunciantes para divulgação de 
seus produtos e serviços, nossa matéria-prima primordial. 
 
Para tornar os mercados aptos a realizar parcerias justas e profícuas em prol do 
desenvolvimento de toda a cadeia de produção da publicidade, as entidades do setor têm um 
papel fundamental. É nesse contexto que a atuação da ABA - Associação Brasileira de 
Anunciantes - se destaca na trajetória de evolução da propaganda brasileira e das relações do 
setor nos últimos 50 anos. 
 
Em 1959, a propaganda brasileira já caminhava a passos largos para tornar-se uma atividade 
de alto nível profissional, quando a ABA foi criada. De lá para cá, a entidade acompanhou e 
contribuiu para a evolução do mercado anunciante e da publicidade. Hoje a entidade reúne as 
maiores empresas anunciantes do Brasil, responsáveis por cerca de 70% dos investimentos 
em propaganda do País. 
 
Sua atuação tem ido muito além dos esforços para garantir uma maior eficácia da 
comunicação e a gestão da marca como ativo competitivo das organizações - tarefas essas 
importantes e às quais tem se dedicado com afinco. A contribuição da ABA abrange outros 
aspectos extremamente relevantes para a propaganda brasileira, como o aperfeiçoamento 
constante da relação entre anunciantes e o mercado. 
 
A defesa da autorregulamentação do setor e o entendimento de que ela deve prevalecer em 
relação aos interesses de cada anunciante são frentes de atuação fundamentais da ABA, que 
tem fortalecido todo o trade e ajudado a superar as diferenças e interesses diversos, com 
vistas ao objetivo comum, de evolução da propaganda. 
 
Igualmente podemos citar a luta permanente e intransigente pela liberdade da comunicação 
comercial; o desenvolvimento e disseminação das melhores práticas da propaganda e a 
promoção do conceito de responsabilidade social do anunciante e da publicidade. Ações essas 
que compõem uma pauta relevante de aprimoramento do setor. 
 
Destaca-se ainda o trabalho da entidade para promover e incentivar a atuação regional dos 
grandes anunciantes nacionais, os quais têm acumulado cases de sucesso por saberem 
aproveitar as oportunidades que se apresentam nas diferentes regiões brasileiras. A ABA 
acompanha de perto a atuação dessas empresas e conhece o valor das iniciativas que 
buscam falar diretamente aos consumidores de cada localidade, com uma linguagem 
adequada à sua cultura e perfil. É nesse contexto que a Fenapro e a ABA têm realizado uma 
parceria para estimular novos anunciantes e o mercado como um todo a aproveitarem essas 
oportunidades, a fim de que elas se tornem uma realidade para o desenvolvimento regional e 
nacional. 
 
A parceria entre as duas entidades ainda vai além, como demonstra o lançamento do 'Guia 
da Melhor Prática Para a Seleção de Agências de Propaganda e Comunicação', que traça 
diretrizes comuns sobre como os anunciantes devem proceder na busca e seleção de 
agências. 
 
Não resta dúvida de que a ABA, em seu meio século de existência, tornou-se um dos pilares 
importantes para o desenvolvimento e fortalecimento dos negócios da comunicação no Brasil. 
Graças a essa trajetória notável da entidade, a sua fundação se tornou um marco do setor, 
que deve ser lembrado e comemorado." 
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