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DA REPORTAGEM

relativo clima de paz que a Associação Brasileira
de Anunciantes (ABA) conseguiu conquistar
no decorrer dos anos. Ainda há muitos desa-
fios, e problemas continuam sendo debatidos
abertamente, mas a entidade — que reúne três
quartos de todas as empresas anunciantes do
país — chega aos 50 anos ciente de cumprir
com um papel importante de representação.
Fundada em 1959, a organização acumulou sig-
nificativos progressos na relação entre anun-
ciantes, agências, veículos de mídia e consumi-
dor final. Promove cursos, workshops e ações
destinadas aos membros.

Para comemorar a data, o Caderno de Mídia
entrevistou Ricardo Alves Bastos, presidente
da ABA e vice-presidente para a América
Latina da Johnson & Johnson. De forma didática
e remissiva, falou sobre as polêmicas que
envolvem o mercado publicitário, as tendências
da propaganda e as novas mídias como os
players mais atuantes do atual cenário.

uma associação, mas bem que poderia ser
um clube. Não pela quantidade de traba-
lho — que é muita, frise-se —, mas pelo



C A D E R N O DE MÍDIA - COMO ESTA A ABA EM P L E -
NO A N I V E R S Á R I O DE SEUS 50 ANOS?
Ricardo Bastos — A ABA surgiu em um tempo
em que a propaganda estava se iniciando no
Brasil, como uma associação que representasse
os interesses dos anunciantes e que lutasse pelo
melhor relacionamento entre anunciantes, veí-
culos, as agências e o consumidor em geral.
Hoje, a ABA congrega mais ou menos 75% do
que é anunciado, seja em mídia televisiva,
impressa de jornal e de rádio. Teoricamente,
toda a propaganda que é feita seria abordada
pela ABA. Nós temos grandes redes de super-
mercado, montadoras de carros, os bancos, as
grandes empresas de consumo como Johnson,
Unilever, Procter & Gamble, temos várias uni-
versidades. Todo mundo que faz propaganda
pode ser associado da ABA.

A ABA TEM CUMPRIDO COM SEUS OBJETIVOS DE RE-

PRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DOS ANUNCIANTES?

Primeiro, somos um fórum de disseminação e
discussão das melhores práticas de propaganda
no país. Isso é discutido na ABA, aprimorado e
distribuído para as companhias. A ABA tem
vários comitês. O Comitê de Legislação, por
exemplo, analisa tudo o que está tramitando no
Congresso, para ver se os interesses dos anun-
ciantes estão bem representados. Tem o Comitê
de Finanças, no qual se reúnem executivos finan-
ceiros das empresas para discutir como é distri-
buída a verba das propagandas. Hoje nós temos
13 comitês ao todo.

O QUE É UMA BOA PRÁTICA DE PROPAGANDA SE-

GUNDO A ABA?

Uma boa prática ê aquela que informa o consu-
midor sobre o que é o seu produto, disseminada
para um grande público, ou seja, você consegue
ter um recall, ê aquela propaganda de que todo
mundo fala. Por exemplo, você se lembra daque-
la do leite, que tinha as crianças? Aquela é uma
boa propaganda: você informa seu consumidor
dos benefícios, mostra que o leite é uma coisa
muito boa para as crianças. É uma coisa que
todo mundo acha bonito e ninguém acha agres-
sivo. Como as do Sundown, da Johnson, com o
pimentão. As pessoas falam, comentam e, ao
mesmo tempo, ela tem um fim educativo. Você

tem que passar protetor solar porque é necessá-
rio. E até propagandas governamentais, como
aquela do Sujismundo, para as pessoas evitarem
jogar lixo nas ruas.
A má propaganda é aquela que você não informa,
o consumidor não sabe do que você está falando,
ou até apela para coisas ruins. Exposição desne-
cessária da sexualidade, indução de crianças para
que elas comprem o que não precisariam com-
prar... A gente trabalha muito com o Conar
[Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária], que coíbe publicidade abusiva. E é
por isso que nós temos o Código de Autoavaliação
Publicitária, que regula como deve ser a propa-
ganda, é o que se segue no Conar. Se precisar,
tiram do ar propagandas consideradas incoeren-
tes, abusivas, ilegais, enganosas. Se você quiser
saber de antemão o que você não deve fazer, você
tem que ler o código.

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS CONQUISTAS E REALI-

ZAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO AO LONGO DESSES ANOS?

Em todo esses 50 anos, a conquista foi a divul-
gação e construção de marcas de empresas. E se
valorizou informando seus consumidores atra-
vés da propaganda. A ABA atua como um
fórum de debate, as empresas podem ir até lá e
ver toda a experiência acumulada nesses anos.
Eu acho que a realização maior da ABA foi
firmar a propaganda como liberdade de expres-
são. Ou seja, você tem uma garantia constitu-
cional que assegura a liberdade de expressão
comercial. Você pode falar do seu produto
dentro de determinadas regras, desde que não
ofenda o consumidor, que dê explicações...
Além disso, você vê que a propaganda em si
tem uma função, além de educativa, que extra-
pola a propaganda, porque ela que financia
certas coisas. Você imagina se a televisão pri-
vada não tivesse propaganda? Você não ia ter
os programas que você gosta de ver, não ia ter
novelas, não ia ter nem o "Jornal Nacional".
Na realidade, é ela que financia os meios de
comunicação. A ABA ajudou batalhando por
leis razoáveis, batalhando para que houvesse
informação ao consumidor, pela liberdade de
expressão comercial, e batalhando para que a
propaganda fosse cada vez melhor e mais bem
feita e financiando outros setores.



QUAIS SÃO AS POLÊMICAS MAIS IMPORTANTES QUE
AFLIGEM A ABA ATUALMENTE?
Até onde a propaganda deve ir? A gente teve a
questão dos outdoors, que foi muito discutida
aqui na cidade de São Paulo. E que tipos de pro-
paganda se pode fazer? Uma coisa que se discu-
te muito é a propaganda com crianças e para
crianças. Propaganda de bebidas alcoólicas, de
refrigerantes, de cigarro... Esses assuntos eram
polêmicos. A propaganda de cigarro foi total-
mente banida. Algumas coisas fazem sentido; o
cigarro, a gente sabe que faz mal. Mas a questão
das crianças é mais polêmica. Quando você
mostra uma propaganda da Coca-Cola, por
exemplo, o que você pode falar para não incen-
tivar uma criança pequena a beber refrigerante
exageradamente? Você tem uma série de zonas
cinzentas que precisam continuar a ser discuti-
das e ver o que ê melhor para o consumidor.

A CRISE AINDA ESTÁ REPERCUTINDO, AFETANDO
ANÚNCIOS E ANUNCIANTES?
Sem dúvida, a crise afeta a propaganda. Mas,
por outro lado, é uma coisa que volta muito

depressa. Hoje, dificilmente você mantém
uma empresa saudável sem fazer propaganda,
porque você não consegue chegar no seu
público. As propagandas servem para mostrar
as novidades e os preços, para informar. Se
não houvesse tudo isso, ninguém ficaria
sabendo. Se a Ford não faz uma propaganda,
ninguém saberia dos novos carros. A crise
afeta um pouco, houve uma redução, como
em toda atividade empresarial. Mas já está
voltando bastante. O Brasil foi um dos últi-
mos países a entrar na crise e está sendo um
dos primeiros a sair.

O A U M E N T O DO N Ú M E R O E DA VEICULAÇÃO DE A N Ú N -
CIOS NÃO AJUDARIA A DRIBLAR A CRISE?
Isso depende do segmento em que você atua e
da agressividade da empresa. Se você está ven-
dendo menos, você pode fazer um fim de
semana de queima de estoque. Mas se você não
anunciar isso, ninguém vai saber que vai ter
urna redução de preço naquele fim de semana.
Aí você coloca mais dinheiro na publicidade
para ter um benefício mais imediato. Depende



de como você está administrando sua compa-
nhia. Durante a época da crise, o segmento de
imóveis diminui bastante a propaganda de
imóveis novos em jornais, porque é um gasto
grande. Considerou-se que talvez não valesse a
pena fazer um investimento tão pesado. Mas
também já está voltando.

DIANTE DOS PROBLEMAS, QUAIS OS PRINCIPAIS DE-
SAFIOS DOS ANUNCIANTES? TELEVISÃO CONTINUA
IMBATÍVEL ENQUANTO MÍDIA?
Ainda é a mídia que mais atinge o consumidor.
Mas você tem outras coisas que estão surgin-
do agora, como o celular, a internet, compras
on-line, que estão entrando rapidamente para
o consumidor. O que se nota é que o celular
vai ser muito mais do que é hoje. E surge o
desafio: que tipo de propaganda nós vamos
fazer pelo celular? Ou deveria ter propaganda
pelo celular, alguém gostaria de receber esse
tipo de propaganda? Surgem estas questões
porque são coisas novas, que estão sendo
repensadas. Quantas mensagens você recebe,
por dia, ligadas à propaganda?

A INTERNET É CONSIDERADA UM CAMPO PROMISSOR

PARA OS ANÚNCIOS?

Muito. Eu voltei agora do Festival de Cannes e
você vê, nitidamente, que a internet está rece-
bendo muito mais anunciantes e que tem pessoas
explorando qual a melhor forma de anunciar no
mundo eletrônico.

VIMOS EM CANNES, EM TEMPOS DE CRISE, UMA

DIMINUIÇÃO GERAL DA VERBA DE MÍDIA E MAIOR

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIGITAIS, MAIS BARATOS.

OS RESULTADOS DO FESTIVAL AINDA GUIAM OS

ANUNCIANTES SOBRE ONDE REALIZAR INVESTIMENTOS

NOS PRÓXIMOS ANOS?

Sem dúvida, isso é um fato. No festival, são
premiadas as melhores publicidades feitas no
mundo. E quem julga, normalmente, são os
próprios pares, pessoas vindas da mídia
especializada e também os anunciantes. Isso
é uma indicação de que os profissionais das
agências premiadas têm uma qualidade cria-
tiva diferenciada. É realmente um termôme-
tro do que você tem de melhor e de mais
expressivo no mundo.



O QUE SE OBSERVA EM- TODO O MUNDO É UMA
TENDÊNCIA MUNDIAL DE SEPARAÇÃO DOS PROFIS-
SIONAIS DE MÍDIA DAS AGÊNCIAS. QUAL A TEN-
DÊNCIA AQUI NO BRASIL?
Aqui o profissional continua dentro das agên-
cias. Mas as tendências mundiais, mais cedo ou
mais tarde, se refletem em todos os países. Se
continuar, isso se mostrar como tendência forte,
todos os países acabam se adaptando.

HÁ DIVERGÊNCIA ENTRE OS PROFISSIONAIS QUE
DIRECIONAM A VERBA PUBLICITÁRIA E OS ANUN-
CIANTES?
Normalmente não tem divergência. Você trabalha
com a agência, muito antes de você contratar a
mídia. Você discute com a agência. É claro que as
empresas discutem, levantam dados. Mas depois
que a campanha está pronta, isso já está resolvido.

EXISTE UMA PREOCUPAÇÃO DA ABA EM RELAÇÃO
AO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR QUE RECEBE
O ANÚNCIO?
O consumidor é a peça mais importante do negó-
cio, o que vai fazer girar a roda; se não fosse o
consumidor, você não venderia seu produto.
Obviamente, a gente segue a tendência do consu-
midor, não só nas companhias, mas também na
ABA. As empresas levam para a associação suas
ansiedades, experiências e seus problemas com o
consumidor. Isso ficou facilitado com os SACs
[Serviços de Atendimento ao Consumidor], por-
que você consegue [saber] os problemas que você
teve e por que você os teve.

COMO A ABA VAI COMEMORAR SEUS 50 ANOS?
Nós já começamos a fazer algumas coisas.
Trouxemos pela primeira vez, no começo deste
ano, o Congresso da WFA [World Federation
of Advertisers], é a "ABA das ABAs", o órgão
mundial dos anunciantes. Foi feito pela pri-
meira vez no Brasil, foi fantástico. Deu uma
alavancada boa no mercado. Vieram pessoas de
nível falar sobre advertisement. A gente tem
feito também, em parceria com outras entida-
des, brochuras com as melhores práticas liga-
das ao mercado e vamos fazer uma parceria
com a associação das agências para veicular
uma campanha sobre como a propaganda, no
geral, influenciou a história do país. 
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