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"Um publicitário tem que saber que ninguém acorda para ver propaganda, mas que uma idéia 
brilhante fica na memória afetiva das pessoas e no patrimônio de uma empresa". A expressão 
é de Luiz Lara, presidente eleito da Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade) 
e que vai ser empossado oficialmente nesta terça-feira (26), durante evento comemorativo 
dos 6o anos da entidade. No seu mandato de dois anos quer encontrar mecanismos para 
valorizar a imagem de marca da atividade publicitária. Em sua opinião, publicitário tem que 
colocar a "barriga no balcão" e não acreditar em briefings prontos. A Abap vai lançar 
campanha para posicionar a publicidade não só como a alma do negócio, mas como a alma do 
direito do consumidor. Lara também é presidente da Lew'Lara\TBWA e concedeu esta 
entrevista por e-mail de Los Angeles, cidade que sediou encontro mundial da rede do 
Omnicom na semana passada. Leia abaixo os principais trechos. 
 
PAPEL DO PUBLICITÁRIO 
 
"Publicitário bem-sucedido hoje em dia é aquele que prefere perguntar, questionar a responder 
e acreditar em briefings prontos no papel. É aquele com barriga no balcão', que procura saber 
o que o consumidor quer, mas também aquilo que ele ainda não sabe que quer. Que observa e 
exercita permanentemente a curiosidade. E que consegue impactar esse mundo multifacetado 
com uma mensagem relevante, numa linguagem simples e divertida, inserindo com 
pertinência os valores e os atributos de sua marca nas mentes e nos corações dos 
consumidores. Um publicitário tem que saber que ninguém acorda para ver propaganda, mas 
que uma idéia brilhante fica na memória afetiva das pessoas e no patrimônio de uma empresa. 
A era do conhecimento abre uma fascinante avenida digital para a comunicação, e nós da Abap 
temos que preparar o caminho para a formação e a entrada no mercado de mais de 25 mil 
estudantes só de publicidade." 
 



MUDOU A PUBLICIDADE? 
 
"Mudou o mundo. Mudou a sociedade. O consumidor está mais crítico e quer receber e 
produzir conteúdo para as marcas com as quais ele se identifica. Se o século passado foi o da 
criação de marcas com a massificação, este é o século da gestão das marcas e de toda a 
dinâmica de relações, interações e experiências dos consumidores com essas marcas. Agora, o 
glamour sempre existe quando o cliente tem a ousadia de aprovar uma idéia relevante. Que 
faça uma marca acontecer. Que traga grandes resultados. Glamour, para nós publicitários, é 
colocar nossas campanhas na boca do povo. O glamour de uma campanha bem-feita cria o 
momento mágico na relação com o consumidor. Todo mundo vira 'pai da idéia'. Todo mundo 
conta a campanha, que vira bordão e faz as vendas decolarem. O anunciante fica eufórico e 
quer, sim, ver prêmios em bônus , e festivais. O resto é... inveja de quem ainda não conseguiu 
chegar lá. Porque a livre-iniciativa premia o sucesso. E o sucesso é glamoroso na geração de 
riquezas, empregos, mercados e impostos." 
 
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO 
 
"A Abap vai lançar campanha para posicionar a publicidade não só como a alma do negócio, 
mas como a alma do direito do consumidor escolher produtos serviços de diferentes marcas. 
Que a publicidade é também a alma do seu direito de receber informação independente e 
isenta. Que a publicidade é a alma do seu direito de receber entretenimento de qualidade. É a 
alma do seu direito à liberdade de expressão. É a alma do seu direito de viver em uma 
sociedade livre, onde há respeito aos valores democráticos. A partir desse posicionamento, a 
campanha publicitária vai contar com todas as ferramentas multidisciplinares para fazer a 
marca da nossa indústria acontecer. A propaganda que você vê diariamente em todas as 
mídias é que gera os recursos que viabilizam os conteúdos desses veículos de comunicação. A 
propaganda que conecta marcas e pessoas, que cria o elo emocional entre produtos serviços e 
consumidores, que faz parte da sua vida. Tanto que nessa estratégia de comunicação está 
incluída a celebração dos 6o anos da Abap, com uma grande campanha promocional, na qual, 
a partir da escolha das melhores campanhas por personalidades conhecidas, todas as pessoas 
poderão votar, pela internet, nas campanhas que estão guardadas na sua memória afetiva. E 
vamos eleger e premiar as mais votadas. Além disso, estamos estudando a realização de uma 
grande exposição sobre esses 6o anos da propaganda brasileira, destacando campanhas 
memoráveis, que fazem parte da cultura popular de um País que adora comunicação." 
 
DESAFIOS 
 
"Nosso desafio permanente é fazer a Abap criar as condições para que as agências associadas 
sejam prósperas e rentáveis e criem uma rede de valor com os demais prestadores de 
serviços. Só assim poderemos ter agências criativas alicerçadas no talento de seus 
profissionais de atendimento, planejamento, criação, mídia, produção, administração e 
finanças, atuando de forma integrada para construírem estratégias vencedoras para seus 
clientes." 
 
GESTÃO 
 
"O tom da nossa gestão será de continuidade. Participei ativamente como vice-presidente na 
gestão do Dalton Pastore, que agora continua como presidente do Conselho Superior. Esta 
governança é fundamental para podermos enfrentar os desafios que temos pela frente, 
principalmente após a realização do IV Congresso Brasileiro de Publicidade. Nossa gestão vai 
defender o modelo de negócio de agência completa, alicerçado no Cenp. Vai defender a 
liberdade de expressão comercial, apoiando o Conar, que crescentemente vem atendendo às 
demandas da sociedade e autorregulamentando com responsabilidade o conteúdo das nossas 
mensagens. Outra bandeira importante é a valorização do branding da indústria da 
publicidade. E, acompanhando o amadurecimento da nossa sociedade, vamos apoiar iniciativas 
de sustentabilidade na gestão de marcas, com a criatividade aplicada em campanhas que 
informem, orientem e eduquem sobre o equilíbrio entre os recursos naturais, econômicos e 
sociais disponíveis." 
 



MODELO BRASILEIRO 
 
"O modelo brasileiro é vencedor, tanto que está voltando a ser adotado em muitos países. 
Vamos realizar, em março do próximo ano, um Ebap no Rio, com exemplos bem-sucedidos de 
agências completas em diferentes mercados do mundo. Os anunciantes saem ganhando, 
porque efetivamente conseguem, com criação, planejamento, mídia e produção juntas numa 
só agência, obter multo mais do que uma relação custo-benefício. Mais do que o preço que 
está sendo pago pelo trabalho criativo de uma agência, os anunciantes sabem reconhecer o 
valor de uma idéia brilhante, que traduz o espírito de uma marca num posicionamento 
memorável, conectando milhões de consumidores ou todos os seus públicos-alvos. É a mesma 
diferença que agregamos para nossos clientes com uma bela idéia. A marca passa a valer 
muito mais na percepção do consumidor do que a etiqueta do preço do produto/serviço. Na era 
da informação, com muitas e novas opções de mídia, os anunciantes têm a vantagem de poder 
ter uma agência completa, que cria diferentes interações de mídia, comunicando o mesmo 
posicionamento da marca para os consumidores. E os anunciantes tanto reconhecem as 
vantagens desse nosso trabalho integrado que as discussões recentes que resultaram no 
Anexo C do Cenp refletem o amadurecimento e a evolução, agora com o Grupo Técnico de 
Mídia, dessas relações entre eles, as agências e os veículos de comunicação.'' 
 
COMUNICAÇÃO MULTIDISCIPLINAR 
 
"O tempo é nosso maior concorrente. Você tem mais opções de mídia para consumir, muitas 
ações promocionais, de mídia indoor. Eventos, ações de conteúdo, merchandising, 
experiências com as marcas. Por isso as agências hoje são cogestoras das marcas de seus 
clientes e constróem um posicionamento forte, gerenciando todas essas interações. Não deve 
haver concorrência e, sim, sinergia entre essas ferramentas multidisciplinares. Todas 
alicerçadas numa idéia brilhante. A publicidade faz acontecer um bom evento, multiplica a 
eficácia de uma ação promocional e reverbera uma ação de experiência com a marca. Faz a 
verba do cliente render muito mais com a potencialização das demais ferramentas. Portanto, o 
principal concorrente de todas essas ferramentas de comunicação é o tempo. Porque todo 
mundo acorda com uma pauta cheia de problemas pessoais e profissionais. E nós temos que 
ser muito pertinentes na nossa mensagem para atingir, entreter, informar e provocar 
Identificação desses consumidores ultraconectados em diferentes mídias. É com a eficácia das 
nossas mensagens que deixamos de ser uma intromissão na vida dos consumidores para 
criarmos uma relação de confiança com as marcas." 
 
ESTAGNAÇÃO 
 
"Os Seminários Comunicar e Crescer, ótima iniciativa da gestão do Dalton, vão continuar 
sempre com a coordenação do Stalimir Vieira em nossa gestão. Assim como outras iniciativas, 
como os Seminários de Varejo, que estão acontecendo em vários estados. São iniciativas para 
fazer a publicidade crescer, principalmente com a criação de novos anunciantes nos mercados 
regionais. Nesses 6o anos, a publicidade cresceu muito, criando marcas e abrindo mercados. 
Hoje estamos movimentando US$ 10 bilhões por ano, mas, na verdade, as agências são 
propulsoras de um movimento muito maior, porque criam um posicionamento relevante, que 
gera trabalho e riqueza para todos os demais prestadores de serviços de comunicação. Por isso 
criamos o Fórum da Indústria da Comunicação, presidido pelo Dalton, cuja primeira reunião 
será no próximo dia 27. Estou confiante de que, mesmo num ano de crise, vamos continuar 
crescendo, porque nenhuma empresa pode prescindir da publicidade para proteger a marca, 
um dos seus maiores ativos. Neste ano difícil, podemos crescer nominalmente 7%. Estou 
otimista de que poderemos, num futuro próximo, crescer mais com o fortalecimento da nova 
classe média, cada vez mais conectada com as novas mídias." 
 
TCU 
 
"A Abap está acompanhando de perto essa análise do TCU. Na gestão do Dalton, tivemos 
muitas reuniões com os ministros e os técnicos do TCU, prestando esclarecimentos sobre o 
nosso mercado. Temos a assessoria técnica e jurídica do Dr. Edgard Leite, especializado 
nessas questões do TCU. A Abap já entrou com uma manifestação oficial no tribunal, 



mostrando a importância da preservação do modelo brasileiro de agência de publicidade. As 
demais entidades da nossa indústria também estão se manifestando oficialmente pela solução 
de continuidade na comunicação pública, da relação entre os anunciantes públicos, agências e 
veículos de comunicação. O acórdão do Ministro Ubiratan Aguiar tem pontos positivos que já 
foram incorporados nas licitações das contas publicitárias do Governo Federal, como a 
separação na contratação, pela administração pública, dos serviços de promoção, pesquisa e 
de assessoria de imprensa. Enfim, estamos muito atentos e, assim como fizemos na audiência 
pública realizada em agosto do ano passado, continuamos à disposição das autoridades do TCU 
para o encaminhamento dessa questão." 
 
BVS 
 
"O Anexo C prevê a existência da prática de incentivos - também no nosso mercado, 
oficialmente entre as agências e os veículos de comunicação. A política de incentivos é comum 
em vários mercados, premiando e bonificando os colaboradores e parceiros que adotam as 
melhores práticas. O Anexo C reflete a discussão madura na evolução das relações entre 
agências, veículos e anunciantes, num trabalho bem coordenado pelo Cenp. As agências estão 
empenhadas em continuar aperfeiçoando cada vez mais seu acurado trabalho de mídia, 
investindo em pesquisas, talento e tecnologia para rentabilizar a aplicação das verbas de seus 
clientes. Para isso, as receitas provenientes dos incentivos são fundamentais, e o Cenp tem 
estado sempre vigilante, fiscalizando e certificando as agências." 
 
FRENTE PARLAMENTAR 
 
"A Frente Parlamentar de Comunicação foi anunciada durante o IV Congresso para que a 
publicidade tenha representatividade e voz ativa na defesa da liberdade de expressão 
comercial e da autorregulação que temos com o Conar. |á o projeto de lei do deputado José 
Eduardo Cardozo corrige as distorções nas licitações públicas e reconhece, para a comunicação 
pública do Governo, a autorregulação que anunciantes, agências e veículos de comunicação 
criaram no Cenp." 
 
QUESTÕES ECONÔMICAS 
 
"Os anunciantes que estão felizes com suas agências têm que reconhecer o valor desse 
trabalho, que precisa ser bem remunerado. Não pode haver vítima nem algoz nessa relação 
entre agências e anunciantes. Até porque Dalton e eu, junto com os demais companheiros da 
diretoria, queremos construir uma pauta de valorização da qualidade nessa relação da ABA 
com a Abap e não ficarmos apenas discutindo custos. Os anunciantes estão percebendo que as 
agências já estão fazendo muito mais com menos. Que hoje, as agências atuam como 
verdadeiras consultorias criativas que têm relevância na vida de suas marcas. E que as 
agências estão literalmente no limite e não podem mais abrir mão de nenhuma receita. Temos 
que ser protagonistas de um produto final criativo em respeito ao consumidor. Propaganda não 
pode ser encarada como uma commodity pelas áreas de compras das empresas. Campanhas 
medíocres, com bom processo de compras dentro do anunciante, são um verdadeiro 
desperdício de recursos. Temos que criar condições para termos agências prósperas, que criem 
grandes idéias e façam a marca dar um salto. Idéias que valem muito mais do que a 
remuneração paga à agência." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 23.  


