
Especial 44 anos 
 
Considerando o lançamento da coluna Asterisco, que deu origem ao propmark, em 1965, o 
jornal comemora 44 anos nesta quinta-feira (21). A Redação decidiu comemorar a data 
escolhendo 44 siglas entre as mais usadas no mundo da propaganda, do marketing e da 
comunicação em geral. A maior parte dos segmentos de negócios no Brasil e no mundo 
possui suas siglas características. No dia-a-dia dos anunciantes, agências, veículos, 
produtoras e demais fornecedores, elas participam ativamente da sinergia do mercado. Só 
para citar algumas, vale destacar Abap, ABA, Cenp, Aner, Conar, DPZ, B2B, PDV, GP... E 
outras tantas que não representam o mercado, como ISS, mas dependendo do movimento 
atingem a publicidade e o marketing. Além das siglas, é muito comum o uso da redução de 
palavras, como FYI, TKS, PLS, tanto pelos publicitários como pelos consumidores em geral, já 
que o mundo de hoje exige muita agilidade. Mas a sopa de letras também pode causar 
confusões. Um exemplo é a NovaS/B, que na época do escândalo do "mensalão" se chamava 
SNBB, com sonoridade semelhante à agência mineira SPM&B, de Marcos Valério, um dos 
pivôs do suposto esquema que abalou o Brasil, em 2005. A incômoda semelhança sonora 
entre ambas foi um dos motivos que levou à alteração do nome para NovaS/B, em 2006. E 
por falar em siglas e letras, vale lembrar que este especial apresentado nesta página dupla e 
nas páginas 58,59, 6o e 61 foi produzido por MQ, NS, PM, KD, SV, DD, /W, MFM, CM, APJ, 
TL, AO, ABL, RS, JF, SOP e VFB. Boa leitura e parabéns ao propmark! 
 
 
ABA 
 
Sem eles, não há publicidade. Os anunciantes são pecas-chave nesse negócio que 
movimentou no Brasil Rs 58,1 bilhões no ano passado, dados brutos do Ibope Monitor. As 
285 empresas associadas à Associação Brasileira de Anunciantes são responsáveis por 75% 
desse volume. São 35 segmentos de negócios abrigados na entidade que vai do aéreo 
(Embraer), bebidas (AmBev), passa por eletroeletrônicos (Samsung, Sony e Motorola), 
petróleo e derivados (Ipiranga e PETROBRAS) e vai até transportes (TAM) e produtos de 
limpeza e cuidados pessoais (UNILEVER), por exemplo. 
 
Presidida por Ricardo Alves Bastos, vice-presidente de assuntos legais ê corporativos da 
Johnson & Johnson, a ABA organizou recentemente o Congresso Mundial de Anunciantes em 
São Paulo em parceria com a WFA (World Federations of Advertisers). Os principais temas 
debatidos foram relacionados às pesquisas para dar credibilidade aos investimentos em mídia 
dos anunciantes e também maneiras para driblar a crise.. No ano de 1965, quando foi 
lançada a coluna Asteriscos, que deu origem ao propmark, a Volkswagen já exibia nos canais 
de mídia seus anúncios instigantes criados pela Almap de Alex Periscinotto e José Alcântara 
Machado. O mercado automobilístico, um dos mais ativos como anunciante, ganhou novo 
fôlego com a chegada das multinacionais após a saga das carroças conduzida pelo presidente 
Fernando Collor de Mello. 
 
A ABA prega "a promoção do conceito de responsabilidade civil dos anunciantes e da 
propaganda" e também a "defesa do princípio da autorregulamentação". 
 
ABAP 
 
Quando a Associação Brasileira das Agências de Publicidade foi criada, em 1949, o Brasil 
tinha um mercado que buscava a profissionalização. O primeiro presidente da entidade, Aldo 
Xavier da Silva, já entendia que a vida associativa era um dos caminhos para a discussão 
corporativa, tanto que ajudou a fundar 12 anos antes a ABP (Associação Brasileira de 
Propaganda), da qual também foi seu primeiro presidente. Nessa época, multinacionais como 
a McCann Erickson e a JWT já ofereciam a sofisticação mercadológica que terminou 
influenciando nos formatos de outras agências. A Abap foi criada para defender os interesses 
das agências de publicidade junto à indústria da comunicação, poder público, sociedade civil e 
também o mercado. Sua atuação na aprovação da Lei 4.680 no dia 18 junho de 1965, cerca 
de um mês após a primeira edição de Astericos, que deu origem ao propmark, foi essencial 
para a definição do modelo de negócios do segmento praticado até hoje. A lei, regulamentada 



pelo Decreto 57.690/66, teve participação ativa de Caio Aurélio Domingues, um dos 
redatores do texto, do IVC (Instituto Verificador de Circulação) e do CNP (Conselho Nacional 
de Propaganda). A entidade, que é "sister association" da AAAA (American Association of 
Advertising Agencies), promoveu eleição no último mês de abril e seu novo presidente é o 
publicitário LUIZ LARA, sócio da Lew'Lara\TBWA. Ele vai suceder DALTON PASTORE, 
presidência do conselho, responsável pela organização do IV Congresso Brasileiro de 
Publicidade, evento que consolidou uma série de demandas para a valorização do negócio e 
da atividade. 
 
ABC 
 
As três primeiras letras do alfabeto A, B, e C, Identificam uma região formada por três 
cidades da grande São Paulo (Santo André, São Bernardo e São Caetano) que são sede de 
vários segmentos industriais, entre os quais o automobilístico. O ABC também é a principal 
base política do presidente Lula e onde greves importantes, como as dos metalúrgicos, 
ajudaram a torná-lo uma personalidade nacional. ABC, com acento inglês, é canção clássica 
do Jackson Five. 
 
Na comunicação, além de representarem o perfil econômico das classes sociais, as letrinhas 
identificam a holding que une os sócios NIZAN GUANAES, João Augusto Valente, Banco Icatu 
e Gávea Investimentos. Inicialmente, Guanaes batizou o negócio de YPY. Mais tarde criou o 
B/YPY, para empresas com perfil no media. Porém, descartou os nomes complexos para 
adotar a simplicidade do ABC. Com sete anos de atividades, o grupo apareceu no Agency 
Report 2009, realizado pelo jornal Advertising Age, em 20° em uma lista que inclui nomes 
como Publicis Groupe, WPP, Interpublic, Havas e Omnicom. 
 
O grupo contabilizou receitas de US$ 280 milhões no ano passado, um crescimento de 22,6% 
sobre 2007. A letra A, de Adveríising, conta com empresas como a África, DM9DDB, MPM e 
Loducca. O lado B, de Below The Line, tem como âncora a B/Ferraz e conta com empresas 
como a Sunset. A área C, de contents, é liderada pela Maior e N/Idéias. 
 
AM Amplitude modulada. 
 
A sigla remete ao começo da rádio no Brasil. O veículo foi lançado oficialmente em 1922, com 
a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Edgard Roquete Pinto, fundador do rádio 
brasileiro. Os anúncios para rádio começaram já no início da década de 20, mas eram uma 
espécie de patrocínio aos programas. Já no fim dá década outros formatos, com mensagens 
curtas, surgiriam. Nesta época, os jingles começam a aparecer cantados por nomes como 
Villa Lobos, Noel Rosa, Ari Barroso e Pixinguinha. Entre 30 e 6o, a publicidade ganha muito 
espaço nas rádios e emissoras importantes surgem, entre elas Rádio Nacional, Globo, 
Bandeirantes, Record, Tupi e Mayrink Veiga. Em 1941, foi lançado um marco da rádio 
brasileira e da publicidade, o Repórter Esso, programa patrocinado pela empresa de 
combustíveis norte-americana. O programa alcançou tamanho sucesso que ganhou até uma 
versão televisiva. A primeira transmissão FM - Freqüência Modulada - foi feita em 1955, pela 
Rádio Imprensa, no Rio. Com a sua chegada, na década de 6p, a rádio AM assume o perfil 
atual, com programas de variedades apresentados por locutores como Haroldo de Andrade, 
que até hoje está na Rádio Globo AM. Outros locutores de renome, com sucesso nos estúdios, 
foram Paulo Giovanni, Paulo Barbosa e Paulo Lopes. O primeiro deixou o rádio para se tornar 
um dos maiores nomes do mercado publicitário nacional, fundador da Giovanni, hoje sócio da 
Mix Brand Experience e da Pop Trade. Nos últimos anos, o rádio vem se renovando com 
emissoras de notícias, como CBN e Bahd News, além de sua popularização na internet. 
 
ASAP 
 
O ambiente IP corporativo é o lugar em que mais se utiliza expressões, termos ou siglas em 
inglês. Tem de tudo: tks, fyi (for your information), conference call, deadline, web e tantos 
outros estrangeirismos que a nossa língua portuguesa nem se magoa mais. Inclusive, tais 
conceitos já foram incorporados ao nosso vocabulário cotidiano. As soon as possible (ASAP), 
por exemplo, é uma dessas palavrinhas que tem a finalidade de designar algo que necessita 



ser feito rapidamente. Ou especificar, por exemplo, que determinado "job" (outro termo em 
inglês muito comum para identificar as tarefas publicitárias) deva ser finalizado "logo que 
possível" ou "o quanto antes". No dia-a-dia dos negócios publicitários e de outras atividades 
relacionadas ao marketing, a pressão por deadlines e demais prazos faz parte da rotina de 
grande parte dos profissionais. É como se uma AMPULHETA cercasse tudo e todos. Criativos 
têm de entregar campanhas pra ontem, produtoras correm atrás do tempo o tempo todo e 
gráficas, entre outros fornecedores, estão sempre pedindo uma extensão de prazo para 
cumprir suas metas de qualidade. Embora ASAP tenha uma maior abordagem e usabilidade 
no exterior, no Brasil é possível afirmar que essa moda começa a pegar quando o assunto é 
business. Desta forma, é muito comum receber e trocar e-mails sobre assuntos referentes a 
prazos, negociações pontuais e decisões imprescindíveis. Nestes casos, a sigla ASAP aparece 
como um complemento interessante e um verdadeiro facilitador em uma época em que não 
há tempo a perder. Ainda mais no mundo dos negócios. 
 
ANJ 
 
Com mais de três mil veículos em circulação no País, de diários a mensais, o meio jornal é a 
segunda mídia em faturamento com volume em 2008 de R$ 14,9 bilhões, equivalente a 26% 
do share de autorizações de mídia. Os 105 títulos da Associação Nacional de Jornais 
imprimem 4,3 milhões de exemplares por dia. Com o total dos jornais, o volume salta para 
8,5 milhões de unidades diárias. 
 
O meio jornal, além de suporte, também é responsável por grandes momentos da 
criatividade brasileira, entre eles o filme "HITLER", criado pela W para a Folha de S.Paulo. A 
liberdade de imprensa é a grande luta da ANJ. Ela também é a essência da Aner (Associação 
Brasileira dos Editores de Revistas). 
 
A letra A abre ainda uma série de outras importantes siglas do mercado, entre elas, Abep 
(Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa), Abemd (Associação Brasileira de Marketing 
Direto), Abert (Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão), ABMN (Associação 
Brasileira de Marketing e Negócios), Aprosom (Associação Brasileira dos Produtores de 
Fonogramas Publicitários), Apro (Associação Brasileira das Produtoras de Audiovisual), Abra 
(Associação Brasileira dos Radiodifusores), Anatec (Associação Nacional ds Editoras de 
Publicações), ABTA (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura), Ampro (Associação 
Brasileira de Marketing Promocional) e APP (Associação dos Profissionais de Propaganda). 
 
B2B 
 
Com a revolução das mídias digitais, o termo B2B (Business to Business) tem sido muito 
utilizado pela economia mundial como forma de designar o comércio associado a operações 
de compra, venda e negociações por meio da internet. Com a rapidez que os processos 
mercadológicos são realizados na atualidade, bem como a revolução da internet, pode-se 
dizer que o B2B está inserido em uma chamada "economia digital". Desta forma, o e-
Business passa a ser uma necessidade cada vez maior para as empresas se manterem 
competitivas no mercado atual. E a internet tem se tornado uma porta de entrada para as 
empresas expandirem os seus mercados, reduzindo os custos, aumentando a eficiência e a 
satisfação dos clientes. 
 
Outro termo bastante utilizado neste modelo de economia digital é o B2C, ou business-
toconsumer. A sigla diz respeito ao comércio efetuado diretamente entre a empresa e o 
consumidor final, também por meio da internet. 
 
E como forma de seduzir esse cliente, o CRM (Customer Relationship Management) se 
constitui como uma importante ferramenta de gestão de RELACIONAMENTO com o 
consumidor. No Brasil, por exemplo, diversas agências e anunciantes têm realizado 
estratégias cada vez mais estruturadas de CRM, investindo em pesquisas de mercado e na 
composição de bancos de dados eficientes. As atividades de B2B e B2C no Brasil são 
desenvolvidas por empresas associadas à Abemd (Associação Brasileira das Empresas de 



Marketing Direto). A associação trabalha com o objetivo de promover o desenvolvimento e 
aprimoramento das técnicas e atividades de marketing direto no Brasil. 
 
BBDO 
 
Pode-se dizer que a fusão de agências nacionais com internacionais tornou-se mais evidente 
em períodos próximos à década de 90. A Almap, por exemplo, fundada em 1956, portanto 
nove anos antes da estreia de Asterisco, por Alex Periscinoto e José de Alcântara Machado, 
como Alcântara Machado Publicidade, associou-se em 1988 à BBDO Worldwide, do Grupo 
Omnicom. 
 
Com sede em Nova York, o grupo está entre as mais importantes e poderosas redes de 
comunicação do mundo, constituída em 1928, com a fusão da BDO (Barton, Durstine & 
Osborn) e Batten Co. O nome dessas companhias representa os sobrenomes de seus 
fundadores: GEORGE BATTEN, BRUCE BARTON, Roy Dursti ne e Alex Osborn. Outra sigla 
importante e que representa um das maiores redes de agência do mercado mundial é a DDB. 
Formada em 1949 pelos empresários Ned Doyle Maxwell Dane e Bill Bernbach. A DM9, 
agência do Grupo ABC, associou-se à DDB Worldwide em 1997 e passou a se chamar 
DM9DDB. No panorama das redes identificadas com siglas estão também a BBH (Bartle, 
Bogle, Hegarty), a FCB (Foote, Cone & Belding), JWT (J. Walter Thompson), a S&S (Saatchi & 
Saatchi), a TBWA (Tragos Boulanger, Wiesendager Ajrold e a Y&R Young&Rubicam), entre 
outras. No Brasil, a Neogama está associada à BBH, a Giovanni à FCB, a F/Nazca à S&S e a 
Lew'Lara, à TBWA. A JWT e a Y&R, do grupo WPP, têm importantes operações no Brasil, mas 
atuam sem uma marca nacional associada à sigla. Sem siglas, as redes internacionais 
também se destacam no Brasil com a presença da Leo Burnett, McCann-Erickson, Lowe, 
Isobar, Ogilvy e Publicis, entre outras. 
 
BRIC 
 
Criada em 2001 por Jim O'Neill, economista-chefe do banco de investimentos Goldman 
Sachs, BRIC é uma das siglas mais utilizadas hoje, seja para falar de assuntos ligados à 
economia, política ou até mesmo à cultura ou RELIGIÃO INDIANA, o termo designa os quatro 
principais países emergentes: Brasil, Rússia, índia e China. 
 
Com base em seus modelos de acumulação de capital e crescimento de produtividade, o 
Goldman Sachs mapeou as economias desses países até 2050. Especulações ou não, estima-
se que os países do BRIC poderão se tornar a maior força econômica mundial. Se os 
diagnósticos se concretizarem, há a possibilidade de que, em menos de 40 anos, as 
economias desses países se tornem, juntas, superiores às do G6. Quem viver, verá! 
 
CBF 
 
Entidade máxima do futebol, a Confederação Brasileira de Futebol foi fundada em 20 de 
agosto de 1919 como CBD (Confederação Brasileira de Desportos). Ela organiza o 
Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Também administra a Seleção Masculina, cinco 
vezes campeã mundial, entre elas, a de 2002, cujo capitão  foi CAFU, e a Feminina. Em maio 
de 1965, quando surgiu a Asterisco, origem do propmark, a CBF era presidida por João 
Havelange. Nos últimos 44 anos, o esporte ganhou altíssimo grau de profissionalização com o 
marketing esportivo, que movimenta mais de R$ 30 bilhões no Brasil e US$ 400 bilhões no 
mundo, anualmente. O esporte também está cercado de outras siglas importantes como FIFA 
(Fé-dération Internationale de Football Association), COI (Comitê Olímpico Internacional) e 
FIA (Federação Internacional de Automobilismo). 
 
BTL 
 
Ações promocionais, de incentivo e de relacionamento, blitz, convenções, comunicação visual, 
cenografia, design gráfico, criação de displays, degustação, demonstração e lançamento de 
produtos, figurinos, guerrilha, eventos corporativos e culturais, database marketing e 



projetos para web, por exemplo, integram o menu do que o mercado convencionou chamar 
de BTL ou Below The Líne. Essa classificação foi criada nos anos 50 por profissionais de mídia. 
Nas planilhas, uma linha - existe também a sigla ATL (Above The Line) separava os 
investimentos dos anunciantes para anunciantes em televisão, jornais, revistas, rádio e mídia 
exterior. Abaixo dessa linha, apontavam-se as sobras do orçamento que iam para canais 
definidos como non media. O conceito não tem mais sentido hoje em dia quando a 
comunicação integrada não estabelece nenhum tipo de chinese wall, mas ainda é utilizado. 
Empresas como a 360° têm a expressão below the li-ne agregada à sua marca. Trabalhos 
para CONTAX criado pela Fábrica, e para NEXTEL, da Sunset, têm a função de estabelecer 
contato direto com núcleos específicos de consumidores. 
 
CCSP 
 
O Clube  de Criação de São Paulo nasceu em 1975, dez anos após a estreia da Coluna 
Asterisco, que deu origem ao propmark. Em 1976 o CCSP lançou o primeiro Armário de 
Criação. Um dos trabalhos premiados no início do Anuário foi para a CACHAÇA DE SÃO 
FRANCISCO, um dos mais recentes é o da VW. A idéia da entidade não é exclusiva do Brasil, 
muito menos de São Paulo. O conceito desse tipo de associação nasceu com o 
desenvolvimento da publicidade moderna. Um dos clubes mais conhecidos e antigos do 
mundo é o Art Directors Club of New York (EUA), fundado em 1920. Hoje no Brasil, há outros 
sete espalhados pelo País (Rio de Janeiro; Paraná; Vale do Paraíba; Minas Gerais; Ceará; 
Pernambuco; e Sul Fluminense). 
 
CD 
 
A sigla tão comum no dia-a-dia refere-se a um disco compacto (compact dísc) que consegue 
armazenar conteúdo equivalente à capacidade de 487 disquetes. Um CD é um disco de 
acrílico sobre o qual é impressa uma espiral com 5,6 km de extensão, que lê as informações 
gravadas por meio de um laser infravermelho. No princípio, o CD surgiu como substituto do 
vinil nas gravações musicais. Com o tempo, foi ganhando outras funções, como armazenar 
fotos e textos. 
 
Criado em 1979 e comercializado a partir de 1982, o CD trouxe mais durabilidade, maior 
capacidade de armazenamento e maior clareza sonora (sem chiados) que o vinil. Apesar da 
facilidade, o CD abriu caminho para as gravações artesanais, já que houve a banalização do 
CD-R (disco virgem) e do CD-RW (disco regravável). A principal diferença entre eles é a 
capacidade de poder apagar e reescrever o conteúdo no segundo tipo, característica que 
contribuiu para o desaparecimento dos disquetes. 
 
Outro problema que o CD-R e CD-RW trouxeram foi a cópia e a comercialização ilegal (pirata) 
da música, afetando a indústria fonográfica. 
 
BV 
 
Bonificação de volume pede ser considerada uma das siglas mais polêmicas do mercado 
publicitário. Atualmente chamadas de planos de incentivo, elas foram regulamentadas pelo 
Anexo C, assinado pelo Cenp em dezembro do ano passado, depois de uma grande discussão 
entre profissionais da área. As novas regras têm como objetivo deixar mais claro como 
funcionam as bonificações que as agências recebem dos veículos sobre o volume de compra 
de mídia. As BVs foram reconhecidas, antes disso, no PL 3.305/08, do deputado José Eduardo 
Cardozo (PT-SP), depois de serem alvo de questionamentos pelo Tribunal de Contas da União 
durante a CPMI dos Correios. O governo questionou a prática que é comum no mercado 
brasileiro. Pelo projeto de lei, os planos de incentivo são reconhecidos como um direito das 
agências em suas relações com veículos de comunicação. 
 
CENP 
 
Conselho Executivo das Normas-Padrão foi criado em 1998 para fiscalizar o cumprimento das 
condutas e regras éticas e comerciais do mercado publicitário, explícitas no documento 



chamado Normas-Padrão da Atividade Publicitária. Petrônio Corrêa preside o Conselho, que 
também é gerido por 22 profissionais que representam agências, anunciantes, veículos e 
governo. 
 
Entre as missões da entidade está a preservação do modelo brasileiro de publicidade, que 
evita a atuação dos bureaus de mídia no mercado nacional. Após mais de um ano de 
discussão, em dezembro do ano passado, no aniversário de dez anos do Cenp, foram 
anunciadas as atualizações do código: a assinatura do Anexo C, que dita regras mais claras 
sobre os planos de incentivo dados às agências pelos veículos de comunicação sobre o 
volume de compra de mídia (que antes eram chamados BVs), e a criação do GTM (Grupo de 
Trabalho de Mídia), que visa discutir o caminho e a forma da mídia no Brasil no futuro. 
 
CEO 
 
A sigla vem da expressão inglesa chief executive officer e designa o mais alto cargo exe 
cutivo de uma organização, equivalente a diretor geral, como é o caso de MARTIN SORRELL, 
à frente do WPP. A principal missão de um ceo é assegurar o cumprimento da missão 
corporativa, desenvolver o planejamento, criar e implementar a estratégia da empresa e 
liderar a própria equipe de gestão. Atualmente, além do ceo, há outras denominações em 
empresas, como coo (chief operating officer) executivo-chefe de operações; cfo (chief 
financial officer) principal executivo de finanças; chro (chief human resources officer) 
executivo de recursos humanos; cio (chief information officer) responsável pelo planejamento 
e pela implementação da tecnologia. A explicação para o uso das denominações é a 
globalização, pois são cargos universalmente conhecidos. Há uma confusão entre ceo e 
chairman. 
 
Enquanto o ceo é um profissional contratado e responsável pelas funções executivas, o 
chairman costuma ser o dono da empresa É uma função temporária: só se é chairman 
quando se preside uma reunião do conselho de uma empresa. No resto do tempo, até 
conserva .o prestígio do título, mas não tem funções executivas. 
 
A tradução literal de chairman é "homem da cadeira". O primeiro registro escrito na língua 
inglesa data de 1654. Antigamente, na sala do trono, existia uma única cadeira, onde se 
sentava a autoridade máxima, no caso, o rei, enquanto o resto da corte permanecia em pé. 
Porém, reis eram transitórios e o trono (a cadeira), permanente. 
 
CONAR 
 
O Conselho Nacional de Autor-regulamentação Publicitária foi fundado para ajudar a fazer 
anunciantes, agências e veículos respeitarem o Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária, lançado-durante o III Congresso Brasileiro de Publicidade, em 1978. O código foi 
criado no fim dos anos 70, quando surgiu a discussão de o governo federal obrigar os 
anúncios a passarem por avaliação antes de serem veiculados. Com medo da censura prévia, 
o mercado se organizou e criou as regras. De acordo com o Conselho, até hoje o Conar já 
instaurou mais de 6.000 processos éticos. Além de promover várias conciliações, o órgão diz 
que nunca foi desrespeitado e, nas poucas vezes em que sua decisão foi questionada na 
Justiça, ganhou. As denúncias são julgadas pelo Conselho de Ética e, se forem procedentes, o 
Conar recomenda que a publicidade não volte a ser veiculada ou que seja alterada. O órgão 
ainda pode notificar agência e anunciante. 
 
CPM 
 
Custo por mil é um método muito comum de mensuração no meio publicitário. Pode-se dizer 
que CPM é o valor que se obtém da divisão do preço de uma inserção em uma publicação ou 
emissora pelo total de audiência expressa em números absolutos, em milhares. Rádio, TV, 
jornal, revista, mídias out-of-home e online podem ser comercializadas tendo como base o 
custo para se veicular publicidade para mil pessoas. 
 



Mas, em geral, CPM é muito utilizado para escolher os melhores programas de TV para se 
veicular comercial. Além de se avaliar o público-alvo do programa e o perfil sócio-econômico, 
calcula-se o valor para atingir lotes de mil pessoas com cada programa. 
 
Além do CPM também há o eCPM (Eficiência do custo por mil), usado para mensurar a 
eficiência de comercialização de espaço publicitário do próprio veículo. Para isso, utilizam-se 
outros métodos, como o CPA (Custo por ação/aquisição) ou CPC (Custo por clique). Há 
também outras formas de se calcular a audiência ou números de pessoas atingidas por ele, 
como CTR (Clickthrough rate), CPI (Custo por impressão), PPC (Payper click) e eCPA 
(Eficiência de custo por ação). 
 
DPZ 
 
Uma das siglas marcas mais valiosas do mercado publicitário e um ícone na sopa de letrinhas 
que virou e representa a economia nacional. Em 1a de julho de 2008, o D (DUAILIBI) o P 
(PETIT) e o Z (ZARAGOZA) comemoraram 40 anos da agência, que fez história e também 
escola, já que destacados publicitários, como Washington Olivetto, Gabriel Zellmeister e 
Marcello Serpa, passaram pela agência. 
 
O D, o P e o Z escreveram importantes capítulos do mercado. Fundada em 1968, quando a 
chapa estava pegando fogo e a recessão econômica à espreita, os primeiros anos da agência 
não foram lá essas coisas. Os sócios enfrentaram até a censura, que chegou a tirar do ar uma 
campanha do Peru Sadia, uma vez que na percepção do regime de exceção a mensagem 
tinha duplo sentido. Muitos hoje a consideram a mãe de todas as agências. 
 
Outras tantas tentaram e muitas conseguiram caminhar pela mesma trilha. Um dos exemplos 
é a W/, de Washington Olivetto, uma das agências mais queridas do Brasil. O talento conta e 
muito, mas sorte também, já que tanto a DPZ como Washington Olivetto tiveram suas vidas 
profissionais entrelaçadas. O sucesso veio para ambos, ao contrário de outras, como as 
mineiras SPM&B e DNA, que também fazem parte da história, de arrepiar. 
 
Arrepio, na verdade, sentiam os donos da então SNBBnovagência hoje NovaS/B. Dizem que 
na época do escândalo do men-salão, do qual principalmente a SMP&B foi uma das 
protagonistas, os sócios da SNBB tinham calafrios quando apresentadores dos jornais 
pronunciavam SMP&B. A incômoda semelhança sonora entre ambas foi um dos motivos para 
que os sócios Silvana Tinelli e Bob Vieira da Costa decidissem pela alteração da marca, em 
2006, um ano depois do esquema vir à tona. 
 
EMBRATEL 
 
Os mais jovens não vão se lembrar, mas quem tem acima de 30 vai. Até os anos 90, a 
telefonia no Brasil era um verdadeiro caos. Para se ter uma idéia, em 1965, ano em que a 
Coluna Asterisco começou a ser publicada, uma ligação interurbana podia levar mais de um 
dia para ser conseguida. Portanto, só com sinal de fumaça e, às vezes, nem assim, por causa 
da extensão do País. Mas o cenário começou a dar sinais de que ia mudar quando, entre 
1965 e 1968, a Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações) deu os primeiros passos 
para se tornar a maior empresa do setor. Com sede no Rio de Janeiro, a Embratel era o braço 
de longa distância da Telebrás até ser adquirida pela norte-americana MCI Communications 
durante a privatização da Telebrás, em 1998. Neste mesmo ano, a bela atriz ANA PAULA 
ARÓSIO se apresentou como a nova garota-propaganda da empresa e convidava os 
brasileiros a fazer um 21, serviço de ligações à longa distância da companhia. O case "Faz um 
21" foi criado pela então Carillo Pastore Euro RSCG. O gesto que reproduz o ato de pegar 
aparelho telefônico destacou as ações mercadológicas da Embratel. O marcante 
relacionamento entre Ana Paula e Embratel durou até 2005, um ano após a empresa ter sido 
comprada pela Telmex. A Carillo Pastore abriu mão da conta. Após 40 anos de penitência, 
hoje o País está ligado ao resto do mundo por todos os meios de comunicação e conta com os 
serviços mais avançados em telecomunicações e a Embratel é uma das responsáveis por 
atender às necessidades do setor. 
 



ESPM 
 
Já não é apenas uma sigla para Escola Superior de Propaganda e Marketing. O nome é tão 
forte e completo que virou marca. Acompanhando as evoluções do mercado, a ESPM oferece 
cursos de graduação, pós-graduação e educação continuada, não somente em propaganda e 
marketing, mas também em gestão e negócios. 
 
São mais de 10 mil alunos contando as três unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre. Além dessas, a ESPM também conta com uma unidade em Brasília. A ESPM é 
considerada um patrimônio da indústria da propaganda. A escola retribui o apoio que sempre 
recebeu do mercado publicitário formando anualmente centenas de profissionais de alta 
qualidade e competitividade. O índice de empregabilidade é de cerca de 90% em todos os 
seus cursos. Essa formação primorosa está calcada num corpo docente de primeira linha. São 
600 professores, sendo que a maioria deles são profissionais atuantes no mercado de 
trabalho. Essa filosofia vem desde a sua criação em 1951, época em que o primeiro slogan da 
escola já era "Ensina quem faz". É uma entidade sem fins lucrativos e não tem dono. 
Atualmente, a ESPM é dirigida por Luiz Celso de Piratininga. O Conselho é presidido por 
Armando Ferrentini. 
 
FYI  
 
Dizem que a pressa é inimiga da perfeição, mas, dependendo, facilita a comunicação. Além 
disso, o brasileiro gosta de abreviar as coisas, principalmente palavras, ainda mais quando o 
assunto não exige a escrita culta, como num bilhete ou memorando. É rápido, é fácil e 
resolve. Um exemplo da economia de palavras, que virou sigla e a grande maioria entende, é 
FYI. Muita usada pelo mercado publicitário, as três letrinhas abreviam a expressão em inglês 
"For your informaíion", que em uma tradução livre significa simplesmente "Para sua 
informação". 
 
Outra sigla muito usada é PLS, please, também em inglês, ou por favor em português. É 
comum ainda ver em e-mails as letras PF, que não querem dizer Polícia Federal nem "prato 
feito". É simples assim: "por favor". Na linguagem de hoje, obrigado pode ser apenas TKS, 
uma abreviatura do inglês thanks. Ou ainda OB, obrigado em português. No mundo cyber a 
escrita virou letras agrupadas. Riso, por exemplo, é rs; abraço, ab; beijo, bj; você, vc; 
também, tb; hoje, hj. Para quem não aprendeu o português direito, esse mundo é uma 
maravilha. 
 
GLS 
 
Entender a diversidade do consumidor é um desafio constante do marketing. Decifrar e 
acompanhar as mudanças de seu comportamento na era digital é ainda mais complicado, 
devido à possibilidade de ele participar da criação de conteúdos e interagir com as marcas, 
como nunca antes visto. Dentro desse contexto, está inserido o público GLS (Gays, Lésbicas e 
Simpatizantes), com um forte poder de consumo. A estimativa é de que o consumo gay 
movimente cerca de € 350 bilhões no mundo. Não é à toa, portanto, que as marcas 
dediquem parte das estratégias a esse público, com poder de fogo para comprar artigos 
premium, sobretudo. A mídia é outra favorecida: há centenas de publicações especializadas, 
como a norte-americana "Instinct Magazine", as nacionais "Dom" e "G Magazine". A sigla GLS 
também já foi bastante utilizada pela indústria automobilística, principalmente nos anos 8o. 
Era sinônimo de carros luxuosos. GLS significava Grand Luxo Sport e foi adotada por quase 
todas as montadoras para diferenciar os modelos top da época, como Passat GLS (Volks) e 
Omega GLS (GM). 
 
GP  
 
Um Grande Prêmio ou Grand Prix, em inglês é um salto na carreira de um profissional de 
marketing e publicidade. O reconhecimento mundial da publicidade brasileira veio, 
principalmente, após o primeiro Grand Prix, em Cannes, conquistado pela DM9DDB com 
"UMBIGO", criado para Guaraná Diet Antarctica, em 1993. 



 
Além de Cannes, há outros internacionais e nacionais relevantes - entre eles, One Show, Clio 
Awards, Prêmio Colunistas, Prêmio Abril e Profissionais do Ano. O Prêmio Colunistas surgiu 
três anos após a Coluna Asterisco, em 1968, foi um dos primeiros no País e é parte da 
trajetória dos profissionais brasileiros. Armando Ferrentini, sócio e diretor da Editora 
Referência, é um dos ”ciq”. 
 
GRP 
 
A expressão americana signi-fica Gross Rating Points (pontos de audiência bruta, em 
português) de uma inserção publicitária na TV. Através dele, é possível o anunciante saber o 
volume de audiência que obteve com a exibição de seu comercial durante a programação. 
Afinal, tudo que se refere à mídia envolve um trabalho minucioso de planejamento das 
agências. Praticamente todas as emissoras nacionais e internacionais utilizam o GRP como 
padrão para demonstrar resultados. Se um comercial é veiculado durante uma semana por 
três vezes, por exemplo, em uma novela com 6o pontos de audiência, o volume bruto será de 
180 GRPs. É o indicador do retorno, um parâmetro para que as marcas escolham uma opção 
que lhes dê o maior volume de veiculação pelo menor custo ou diferenciar as programações 
mais fortes. O mercado também utiliza várias outras siglas dentro do universo da mídia. Web, 
por exemplo, é uma das mais famosas e de conhecimento geral do público que, em 
português, significa Rede de Alcance Mundial. 
 
GRU 
 
Viagens e aeroportos fazem parte da rotina dos profissionais de comunicação. Quem não 
tem, ou não teve, por exemplo, a sigla GRU, de Guarulhos, Aeroporto Internacional de 
Guarulhos (também chamado de André Franco Montoro), grudada na etiqueta de uma de 
suas malas? Localizado em São Paulo, o aeroporto de Guarulhos é o maior do País em vôos 
internacionais. Assim como nele, e em CGH (Congonhas), na capital paulista, passam 
diariamente pelos aeroportos de Paris, Charles de Gaulle (CGD), JFK, em Nova York, Ezeiza 
(EZE), em Buenos Aires, entre outros, milhares de profissionais em viagens de negócios, para 
as principais cidades do mundo. 
 
Apesar de problemas estruturais quem não sofreu com o "apagão" aéreo em 2006 e não ficou 
abalado com trágicos acidentes que deixaram centenas de mortos? -, o mercado de aviação 
comercial no Brasil é um fenômeno - cresce por volta de 10% ao ano. A expectativa é de que 
nos próximos dois anos a frota de aeronaves, entre jatos, helicópteros e outros, ultrapasse 
duas mil unidades. 
 
É um segmento em que hoje a TAM (Transporte Aéreo de Marília), fundada em 1961 pelo 
comandante Rolim Amaro, lidera, com praticamente 50% de participação, seguida pela Gol 
que tem pouco mais de 40% de share do setor. Mas antes o setor atravessou uma de suas 
principais crises financeiras com a decadência de grandes companhias aéreas, como a Varig 
(Viação Aérea Rio Grandense), que quase foi à falência, antes de ser incorporada pela Gol em 
2007, e a Vasp (Viação Aérea São Paulo), que teve sua autorização para voar cassada e 
parou de operar em 2005. 
 
HDTV 
 
A sigla é a contração do termo em inglês High Definition Television, ou seja, TV de alta 
definição. Este é um sistema televisivo com resolução de tela bastante superior a de outros 
sistemas convencionais. Ele foi introduzido nos Estados Unidos na década de 90. A TV digital 
chegou ao Brasil em 2007. A Globo, uma das primeiras emissoras a usar a tecnologia, fez sua 
estreia na alta definição no "Fantástico", com a série "Mundos Invisíveis". Hoje, 40% dos 
domicílios do País são cobertos por TV digital, pela Globo. Até 2010, na Copa do Mundo, esse 
número deve chegar em 50%. Recentemente, a operadora de TV por assinatura Sky lançou 
seu serviço de alta definição com campanha protagonizada por GISELE BÜNDCHEN, criada 
pela Giovanni+DraftFCB, com investimentos de R$ 8o milhões. 
 



IBOPE 
 
o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o famoso Ibope, nasceu em 1942 devido 
ao interesse do empresário Auricélio Penteado em conhecer a audiência de sua emissora, a 
Rádio Kosmos. Curiosamente, constatou que a Kosmos não estava entre as mais ouvidas. 
 
Inicialmente, a empresa atuava na medição de audiência de rádio. Depois passou a oferecer 
o ranking dos principais anunciantes de jornais. Atualmente, o Ibope está entre as maiores 
empresas de pesquisa do mundo. Realiza sondagens sobre vários temas e faz o levantamento 
anual das 50 maiores agências de publicidade do País, lista liderada pela Y&R desde 2006. 
Um dos grandes clientes do Ibope é a Rede Globo. Entre suas produções com maior 
visibilidade estão novelas como "A Favorita". 
 
ISS   
 
O recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza é de competência municipal 
e a alíquota mínima está fixada em 2%, enquanto a máxima é de 5%. Sobre os serviços 
prestados por uma agência de publicidade incide este imposto, cujo cálculo é baseado nas 
receitas da empresa. 
 
Segundo fonte do propmark, o primeiro grande problema dessa taxação é o prazo para 
pagamento: "você calcula as receitas do mês vigente e recolhe o imposto até o dia 10 do mês 
subsequente. No caso das agências, elas acabam financiando o poder público, porque 
faturam em prazo maior para os clientes e antes mesmo de receberem os honorários já 
precisam pagar o imposto". 
 
As agências ainda pagam PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social). Além disso, também há o recolhimento do IR (Imposto 
de Renda), que gera grande polêmica. Entre as opções de tributação estão os 
enquadramentos por "lucro presumido" e "lucro real". 
 
IVC 
 
O Instituto Verificador de Circulação é mais um órgão que oferece métricas úteis ao mercado 
publicitário. A entidade faz a auditoria dos principais jornais e revistas do Brasil com objetivo 
de divulgar informações detalhadas sobre a circulação das publicações filiadas. O sistema 
contribui para uma relação mais transparente entre agências, veículos e anunciantes. Hoje o 
IVC conta com cerca de 500 publicações filiadas, divididas por tipos de circulação: paga, 
controlada e mista. Os processos de auditoria são de Mídia Impressa, Suplementos, 
Publicação em CD-Rom, Edições Digitais de Publicações e Websites. A filiação ao Instituto é 
possível como agência, anunciante, editor ou assinante. Não-governamental e sem fins 
lucrativos, tem todos os seus processos padronizados e é filiado ao IFABC (Federation of 
Audit Bureaux of Circulations). 
 
Entre os títulos auditados, os campeões de circulação nas categorias "revistas semanais" e 
"revistas mensais" pagas são da Editora Abril: VEJA E NOVA ESCOLA. 
 
JN 
 
Para grande parte JN  informar é assistir ao "Jornal Nacional" todas as noites. Daí o motivo de 
sua importância e audiência, que confere ao período de exibição o título de horário nobre da 
TV Globo. Foi o primeiro telejornal em rede do País transmitido ao vivo. Sua estreia foi em 
1969, com Hilton Gomes e CID MOREIRA informando que o presidente Costa e Silva 
recuperava-se de uma crise circulatória e que o governo estava entregue a uma junta militar. 
Daquele dia em diante, o programa, que entre seus apresentadores também contou com 
SÉRGIO CHAPELIN, iria acompanhar, de maneira nem sempre elogiada, os fatos que 
compuseram a história do País. Atualmente, o JN é apresentado pelo casal Fátima Bernardes 
e William Bonner. 
 



JPEG 
 
Se as imagens tivessem sobrenomes, Jpeg (ou Jpg) seria uma espécie de Silva do mundo 
visual. E como comunicação está ligada ao universo das imagens, quem trabalha nesse meio 
se depara com a sigla, que significa "Joint Photo-graphic Experts Groups" e refere-se ao 
método usado para comprimir imagens fotográficas. No sistema, o grau de redução pode ser 
ajustado, o que permite que seja escolhido o tamanho de armazenamento e de compromisso 
entre a qualidade da imagem. Além de ser um método de compressão, é considerado como 
um formato de arquivo. Para uso na web, onde a largura de banda utilizada por uma imagem 
é importante, o Jpeg é muito popular. Pode trabalhar com esquema de cores em 24 bits, o 
que significa que o formato aceita 16,8 milhões de cores. Sua popularidade se deve também 
à capacidade de formar imagens fiéis à original. Mas também existem as desvantagens, caso 
contrário, os demais formatos se tornariam obsoletos. Ao lado do Jpeg estão outras siglas 
comuns para quem trabalha com imagens: GIF (Graphics Interchange Format) e PNG 
(Portable Net-work Graphics). 
 
MPB 
 
A Música Popular Brasileira, como o próprio nome diz, está no gosto dos brasileiros de todas 
as idades e classes sociais. Não é à toa que diversas campanhas publicitárias se utilizam dela 
e de seus representantes para dar peso maior às estratégias de marketing. Assim fez a 
Brahma em 1991, com campanha na qual o maestro Tom Jobim, durante dois minutos, toca 
ao piano e canta, na praia de Grumari (Rio), o grande sucesso de Vinícius "Eu sei que vou te 
amar". Na relação da MPB com marcas, entre inúmeros bons exemplos, vale ainda destacar 
"Alegria, Alegria", de CAETANO VELOSO. composta em 1967 com referência à Coca-Cola, e 
"O Samba da Benção", de Vinícius de Moraes, utilizado pelo McDonald's para "abrasileirar" a 
marca no País. 
 
MSN 
 
Na era digital, a comunicação é cada vez mais instantânea. Dentro dessa busca por respostas 
rápidas está o Microsoft Network ou simplesmente MSN, portal de comunicação instantânea 
da Microsoft mais usado atualmente. Foi concebido inicialmente em 1994 para ser um grande 
provedor para os usuários do Windows 95. Depois foram feitas grandes campanhas de 
marketing em busca de assinantes. A partir de 1999, o MSN mudou o foco para portais e 
entrou no Brasil em 2000. Em 2001, começou uma agressiva estratégia de marketing para 
promover o MSN Messenger, que era apenas um clone do já conhecido ICQ. No Brasil a 
campanha foi feita junto ao público jovem com comerciais na MTV e Jovem Pan. Em 2003 o 
programa da Microsoft já era o mais utilizado pelos internautas. A partir do MSN houve uma 
explosão na utilização da forma de se comunicar. O melhor de tudo é que a ferramenta 
quebrou o paradigma de que a internet deve ser explorada com a utilização de conteúdo. É 
uma nova linguagem para se relacionar. 
 
MTV 
 
Uma das sacadas mais modernas da televisão mundial, esta sigla revolucionou a indústria 
musical e a comunicação dirigida a jovens e adolescentes. A Music Television, com o conceito 
"My MTV", surgiu nos Estados Unidos em agosto de 1981 e rapidamente ganhou expansão 
internacional tornando-se uma enorme rede em mais de 50 países. No Brasil, ela está no ar 
desde 20 de outubro de 1990 através de uma joint venture entre a MTV Networks subsidiária 
do grupo Viacom e o grupo Abril. O canal musical é transmitido em sinal aberto, por cabo e 
satélite. Na América Latina, também está presente na Argentina, Chile e Venezuela. 
 
A MTV é a responsável pela cultura dos VJs (Vídeo-Jockeys), entre eles MARCOS MION, pela 
difusão dos videoclipes e pela criação de uma linguagem televisiva diferenciada, marcada 
pelo uso de estilos informais de comunicação que priorizam o comportamento, expressões e 
gírias do público jovem. 
 



Publicitariamente, a marca MTV tornou-se mídia praticamente obrigatória para anunciantes 
que buscam qualquer tipo de conexão com jovens e adolescentes. 
 
Em 1995, a MTV passou a ser a primeira emissora da TV brasileira a transmitir sua 
programação durante 24 horas ininterruptas, todos os dias. Ao todo, são mais de 35 mil 
horas de conteúdo criado para jovens, incluindo os artbreaks e comerciais também 
especialmente pensados para o target. 
 
A emissora também faz convergência de mídia. Entre os cerca de 22 milhões de jovens que 
assistem à MTV mensalmente, boa parte interage com quase 500 mil mensagens de celular 
por mês e mais de 1 milhão de visitas no site mtv.com.br. 
 
OK  
 
Tudo bem, tudo certo, concordo, estou de acordo, está legal, sim, sim, sim. Várias palavras e 
expressões se resumem na sigla OK. Há muitas teorias para a origem do termo. Uma das 
mais aceitas, segundo o The New Oxford Dictionary of English, é a do professor americano 
Allen Walker Read, da Universidade Co-lumbia, explicada em artigos publicados no periódico 
"American Speech" em 1963 e 1964. OK seria a abreviação de "Ofl korrecí", uma forma bem-
humorada e distorcida de "all correct" (tudo certo) utilizada pela primeira vez pelos jornais de 
Boston no verão de 1838. Na época, o uso de abreviaturas satíricas era comum na mídia. O 
termo foi popularizado em 1840 na campanha do presidente democrata Martin Van Buren 
(1782-1862). Como seu apelido era "Old Kinderhook" (ou "velho Kinderhook", referência à 
sua cidade natal), a sigla OK recebeu duplo sentido. 
 
A sigla está bastante presente tanto na comunicação verbal de qualquer profissional quanto 
no linguajar de pessoas comuns, principalmente na comunicação instantânea feita através de 
e-mail e MSN, onde as abreviações são muito freqüentes. 
 
ONG 
 
Organização  Não-Governamental é uma sigla usada para identificar grupos formados sem 
fins lucrativos que atuam no terceiro setor da sociedade civil. A maior parte das ONGs está 
ligada a setores em que o Estado é pouco presente. Grande parte da mão-de-obra é 
voluntária e o mesmo acontece com sua propaganda e outras ações de comunicação. 
Praticamente todas as agências de publicidade têm em sua carteira de clientes uma ONG. A 
DM9DDB, por exemplo, atende a WWF (Worldwide Fund for Nature), a F/Nazca S&S, a 
Fundação SOS Mata Atlântica; e a AlmapBBDO, o Greenpeace. Em âmbito mundial, a 
expressão surgiu pela primeira vez na Organização das Nações Unidas (ONU) após a Segunda 
Guerra Mundial, com o uso da denominação em inglês "Non-Governmental Organizations 
(NGOs)" para designar organizações supranacionais e internacionais que não foram 
estabelecidas por acordos governamentais. 
 
No Brasil, a expressão surgiu nas décadas de 1970 e 1980. As primeiras ONGs nasceram em 
sintonia com as demandas e dinâmicas dos movimentos sociais, com ênfase nos trabalhos de 
educação popular. 
 
OTC 
 
Over The Counter é uma sigla importante para o mercado farmacêutico. São os 
medicamentos isentos de prescrição médica que internacionalmente são reconhecidos por 
este termo por poderem ser vendidos diretamente no balcão. No Brasil, são chamados por 
MIP (Medicamentos Isentos de Prescrição). Esses produtos, que resolvem pequenos males se 
usados corretamente e com responsabilidade, incluem os analgésicos, antiácidos, digestivos, 
laxantes e vitaminas. Os OTC representam cerca de 30% do mercado farmacêutico total, com 
faturamento anual na casa dos R$ 6 bilhões por ano. 
 
A publicidade de medicamentos sempre foi um tema polêmico no Brasil. A propaganda é 
permitida para esta categoria de produtos desde que seja observada a legislação brasileira e, 



ainda, o Código de Autorregulamentação Publicitária. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) também está sempre de olho. Uma das grandes preocupações da agência em 
relação à publicidade do setor é impedir a automedicação e o consumo indiscriminado de 
medicamentos. Celebridades, incluindo artistas, atores, esportistas, não podem mais divulgar 
medicamentos. 
 
PDV 
 
Termo básico para promoção e design, Ponto-de-Venda é uma das expressões mais populares 
do mercado. A sigla vem de POS (Point of Sale). Tecnicamente, o PDV é somente o local onde 
a venda é efetivada, ou seja, o caixa. O termo, em inglês, também identifica softwares de 
pagamento. Tecnicamente, o PDV é um mostruário, próximo do caixa. Na prática, porém, 
PDV virou sinônimo de LOJA. Quando uma campanha conta com material de PDV, além de 
mídia, ela tem caixas, displays ou decoração de vitrines. Atenção: não confundir com o PDV 
de Programa de Demissão Voluntária, sigla que assusta nesses tempos de crise. 
 
ROI 
 
Para toda ação há uma reação dizia Newton no século 17. A constatação do físico inglês, 
baseada em experiências práticas, tem sua aplicação ampliada no mundo contemporâneo de 
forma não tão científica e exata como em séculos atrás. Ela movimenta também o mundo dos 
negócios, onde tudo é feito em busca do retorno mais satisfatório possível. É aí que entra o 
ROI (Return On Investmet ou Retorno em Investimento), sigla muito utilizada para medir a 
relação entre o dinheiro ganho ou perdido através de um investimento e o montante de 
dinheiro investido. 
 
O ROI é geralmente expresso como percentagem. Para calculá-lo existem diversas 
metodologias, algumas simples, outras nem tanto. Cada uma varia em função da finalidade 
ou do enfoque que se deseja dar ao resultado. Nas ações de marketing em geral, o ROÍ pode 
ser calculado considerando a receita proveniente das vendas, menos as despesas com tudo 
relacionado à comunicação de determinada ação. 
 
SMS 
 
Estas três letrinhas podem significar um monte de palavras, Sexual Motivational System, 
Standard Modular System ou até Stranka Mladih Slovenije, um partido político da Eslovênia. 
Mas, em comunicação, SMS é Short Message Service (ser viço de mensagens curtas). Ele foi 
implantado nos anos 8o com a tecnologia GSM (Global System for Mobile Communication) da 
TELEFONIA CELULAR Atualmente, estima-se que 2,4 bilhões de pessoas no mundo, cerca de 
74% do total de usuários de celular, utilizam diariamente o SMS. No começo, ele era limitado 
a 160 caracteres com espaço. Hoje, ainda há limites, mas o serviço é multimídia. O SMS 
também é ferramenta de marketing. Anunciantes de praticamente todos os segmentos o 
utilizam principalmente em ações promocionais. 
 
TV  
 
A televisão chegou ao Brasil em 1950 com a TUPI, seguida pela RECORD (1953), GLOBO 
(1965) e BANDEIRANTES (1967). O SBT surgiria apenas em 1981. Elas trouxeram atrações 
como "Chacrinha", "Faustão", "Silvio Santos", "Pânico na TV", "CQC" e "Jornal Nacional". 
Durante muitos anos, a TV aberta, que também conta com REDETV e CULTURA, foi a única 
opção, ainda com canais como a MANCHETE, até a chegada da TV fechada. Agora já se 
espera nova revolução com a TV digital. Mas a TV aberta continua com a sua posição de 
destaque na publicidade. O comercial de 30 segundos é eficaz e um estudo da ARF mostrou 
que sua eficiência pode estar aumentando. No Brasil, é muito usado para lançar grandes 
campanhas. Nos EUA, o minuto do intervalo do Super Bowl pode custar US$ 4 milhões. 
 
VT  
 



Vídeo Tape. O seu lançamento ainda na década de 6o trouxe uma gran de revolução, 
permitindo a gravação de programas e comerciais para serem transmitidos posteriormente. O 
VT foi o grande aliado do mercado, em todos os níveis. Antes do seu lançamento, tantos os 
programas, quanto os comerciais, tinham que ser ao vivo. Era a época das "garotas-
propagandas", como Odete Lara e Idalina Oliveira. A criação era limitada. Com a chegada do 
VT, um mundo de possibilidades se abriu. As agências puderam ousar muito mais, com 
comerciais mais elaborados e produções sofisticadas. Mas com as novas tecnologias tudo 
mudou mais uma vez e o que era uma facilidade perdeu o sentido na era digital. 
 
E o VT está caindo em desuso. Lembre como era mais complexo ter que gravar as cenas em 
um VT, editar o material, passar novamente para a fita para levar, enfim, o comercial pronto 
para ser aprovado pelo anunciante. E depois, ainda ter que levar para a emissora, para ser 
veiculado. O mundo digital veio para ficar e cortar etapas, encurtando caminhos. E o VT já 
está sendo abandonado. 
 
WWW 
 
A sigla remete diretamente à internet e é parte diária da atividade da maioria dos 
profissionais do mercado. A World A World Wide Web  em português Rede de Alcance Mundial 
surgiu na década de 90, mas algumas idéias em torno da web já apareciam desde 1980, na 
Suíça. É praticamente impossível pensar no mercado de comunicação no formato de hoje sem 
as facilidades que a internet proporciona. Ela é usada cada vez mais como mídia. Que o diga 
o presidente americano Barack Obama, que usou e abusou do twitter, MySpace e Facebook 
como aliados em sua campanha presidencial. Para se ter uma idéia do poder dessas redes, 
apenas o Facebook tem mais de 70 milhões de usuários nos Estados Unidos. Ainda há o 
Orkut, sucesso absoluto entre os brasileiros que são 49,83% dos usuários contra 20,57% de 
americanos. Entre os destaques da www estão ainda os fenômenos Google, serviço de busca, 
e o YouTube, a grande TV democrática da rede. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 maio 2009, p. 56-61.  


