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Finalmente a frente fria que chegou à região Sudeste na última quinta-feira (24) conseguiu 
amenizar o estonteante calor que tem marcado o verão carioca. 
 
Mas, pelo menos metaforicamente, o cenário da Cidade Maravilhosa tem de ficar pra lá de 
aquecido nas próximas semanas diante dos preparativos e da realização do 7º Ebap, o 
Encontro Brasileiro de Agências de Publicidade, organizado pela Abap, marcado para os dias 8 
e 9 de abril na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. 
 
É um momento ímpar para a atividade publicitária e para a vasta indústria ligada às atividades 
de comunicação e marketing no Brasil. Ímpar e obviamente de extrema importância. 
 
Formando par com o verão, o mercado está mais aquecido do que nunca e, mostrando-se 
imune a eventuais frentes frias, ele promete registrar em 2010 e nos próximos anos seus 
maiores índices de crescimento dos últimos tempos. 
 
Não é apenas um aquecimento movido a Copa do Mundo ou a Olimpíadas. Com a economia 
estável e um forte potencial de crescimento, o Brasil se transformou nos últimos anos em uma 
das nações mais atrativas do planeta. Seu conjunto da obra, para sintetizar toda a 
complexidade e simplicidade que existem por aqui, faz com que investimentos domésticos e 
internacionais proporcionem um ambiente de frequente multiplicação de negócios.  
 
A propaganda está em alta. Suas agências idem. É também um momento bem positivo para 
todos os outros elos do setor, dos mais diversos fornecedores gráficos, digitais e de produção 
audiovisual, à segmentada e eficiente mídia brasileira. São elos que buscam uma integração 
cada vez mais estratégica com os pontos-chaves de toda essa engrenagem de ideias e 
resultados: anunciantes e consumidores. 
 
O papel e o modelo das agências de publicidade vêm sendo repensados, testados e 
reorganizados pelo menos nos últimos 30 anos. Não apenas no Brasil. Interface de 
posicionamento e investimentos, elas têm função permanentemente monitorada seja em 
países com maior ou menor grau de vocação mercadológica, seja em momentos aquecidos ou 
em estações de crise.  
 
Assíduas de divãs e depois de instigar Freud, de despir Lacan ou de reconstituir os mais 
básicos arquétipos junguianos, um fato é certo: as agências têm papel essencial no 
desenvolvimento de todo e qualquer processo de comunicação, tanto de massa quanto 
dirigida, tanto em missões corporativas quanto nas meramente vendáveis. 
 
Esse papel tem de ser fortalecido permanentemente e um encontro como o Ebap é uma 
excelente oportunidade para renovar as estratégias que sustentam o mercado da 
comunicação. 
 
Mesmo pressionadas pelos que tentam infringir as regras de remuneração que mantêm a 
ordem do mercado, questionadas ou não pelas suas gestões de eficiência, as agências têm 
mostrado evolução. Elas têm acompanhado de maneira muito pertinente o processo 
desenvolvimentista do Brasil. Sem elas, o mercado não seria o que é hoje. 
 
Se tomarmos como comparação tanto o 1º Ebap, realizado em São Paulo, em 1966, há exatos 
44 anos, quanto a 6ª edição do encontro, que aconteceu em Brasília, em 2005, o papel das 
agências de publicidade é repleto de avanços que superaram uma lista de insólitos desafios 
para o cumprimento das tarefas de marketing. 
 
Da ditadura à autorregulamentação, a publicidade brasileira, através de suas agências e de 
seus outros diversos agentes, confirma-se como uma das atividades mais completas do setor 
produtivo brasileiro. É uma atividade que tem de ser devidamente preservada e 
constantemente aprimorada. Este é o objetivo do 7º Ebap. 



 
O respeito e envolvimento do mercado vão fazer com que a temperatura do Rio concretize esta 
missão 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 mar. 2010, p. 2.  


