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Agências e anunciantes tiveram uma relação tensa, mas sem rancor, época na qual o tema 
remuneração não estava no topo da pauta dos dois segmentos. Porém, há cerca de 25 anos, 
quando as comissões de 20%, para veiculação, e 15%, para produção, um dos pilares da Lei 
4.680, passaram a ser questionadas, as duas partes tiveram conflitos generalizados. O embate 
envolveu BVs (Bonificações de Volume), pesquisas e qualificação de mídia e modelo brasileiro 
de publicidade (agência full service x agências de mídia), por exemplo, que redundaram na 
criação do Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão), órgão que zela pela ética comercial 
da publicidade. A divergência mais recente, sobre BVs, resultou na criação do Anexo C do 
Cenp, projeto que demorou dois anos para ser aprovado. 
 
A fase do impasse está chegando ao fim. A Abap (Associação Brasileira das Agências de 
Publicidade) e a ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes) apresentaram oficialmente na 
semana passada uma "agenda positiva", que irá privilegiar um período sem confrontos e de 
busca de maior convergência entre as partes. O objetivo é ampliar a cadeia de valor e a 
qualidade da comunicação das marcas, produtos e serviços. O anúncio foi feito por Dalton 
Pastore, presidente do conselho superior da Abap, e Luiz Carlos Dutra, presidente do conselho 
superior da ABA, que juntos irão coordenar o processo, eleitos pelos presiderites das 
entidades, respectivamente Luiz Lara e Ricardo Alves Bastos. 
 
Entre as ações da agenda positiva está a campanha "Valor da marca", que está sendo 
desenvolvida voluntariamente pela Almap-BBDO, além de um workshop, que será realizado 
entre outubro e novembro deste ano, sobre qualidade, desenvolvimento e sustentabilidade da 
comunicação mercadológica. Pastore e Dutra ressaltam que a iniciativa de ABA e Abap não é 
restrita às duas instituições. O esforço de promover "um novo olhar para a indústria da 
comunicação", na expressão de Pastore, está aberto à totalidade do trade. 
 
"Os profissionais de marketing dos anunciantes e das agências, de todas as disciplinas da 
comunicação, têm a mesma origem. A convergência é o caminho ideal para fortalecer os dois 
lados. As diferenças vão existir, mas temos a possibilidade de provocar uma discussão não 
conflituosa em busca da união setorial. Não temos que discutir preço, mas os investimentos 
necessários para a evolução de negócios. O Brasil nunca esteve tão bem cotado na economia 
mundial. O País é uma das atrações positivas nesses tempos de crise. Portanto, é o momento 
ideal para encerrarmos a agenda negativa e darmos início a uma positiva. A publicidade é a 
razão de ser das duas entidades, por que, então, alimentar conflitos?", explicaram Pastore e 
Dutra. 
 
O representante da ABA acrescenta que a combinação de estratégias de marketing e de 
comunicação é elemento-chave para o crescimento das empresas. Segundo ele, a escala de 
custos de uma indústria começa com a estrutura de produção, depois pela folha de pagamento 
e em seguida a comunicação. Dutra também faz referência ao peso da marca na hora de 
valorar a venda de um negócio. "Atualmente o chamado intangível representa 75% do valor a 
ser pago e a parte física, como máquinas e equipamentos, 25%. É uma mudança motivada 
pelos novos tempos e seguida pelas bolsas e consultorias". 
 
O crescimento econômico do Brasil será o destaque de um evento que a ABA e Abap estão 
agendando para fevereiro do próximo ano. "O exercício retórico não leva a lugar algum. 
Sabemos que o marketing e a comunicação exercem papel essencial para o desenvolvimento. 
Esse evento vai propor iniciativas para serem implementadas", justificaram Pastore e Dutra. 
Para 2010 também está programada a segunda edição do Super (Seminário Superior de 
Varejo), agora com 15 cidades contempladas, contra seis deste ano. Apresentado por Pastore, 
o Super propõe formatar cultura de anunciante no pequeno e médio varejo. "Muitas vezes 
esses negócios são os principais anunciantes de uma região, mas é preciso transferir 
conhecimentos que só as grandes agências têm", observou o presidente do conselho superior 
da Abap. 
 



Fortalecer, desenvolver, proteger, aprimorar, buscar eficácia e efetividade são valores 
elencados por Pastore como um mantra para a Agenda Positiva. 
 
"Não vamos desligar a chave, mas quando surgir um problema vamos discuti-lo sem deixar 
que tenha evolução negativa. Começamos a estruturar o projeto há cerca de dois anos. 
Durante o IV Congresso ele chegou à fase madura e de uns seis meses para cá sua 
formalização se tornou necessária", relatou Pastore, lembrando que o projeto "Comunicar e 
Crescer", coordenado por Stalimir Vieira, vai virar programa de televisão na grade regular no 
Canal Rural a partir do dia 5 de setembro. 
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