
Rio de Janeiro recebe 380 dirigentes 
Teresa Levin 
 
O Rio de Janeiro recebe esta semana dirigentes de agências de todo o País para o 7º Ebap 
(Encontro Brasileiro de Agências de Publicidade). O interesse do mercado nacional superou as 
expectativas da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), que esperava 200 
participantes e encerrou as inscrições no dia 25 de março com 380 inscritos de todo o Brasil. 
Nos próximos dias 8 e 9, dirigentes de agências de todo o País acompanharão uma série de 
painéis com foco no tema “Rentabilidade e o futuro das agências”. 
 
O 7º Ebap será realizado na sede da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) e 
contará com jantar oficial de abertura no Palácio das Laranjeiras, com a presença do 
governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral Filho. Rede Globo, Estado de S. Paulo, RBS, 
Globosat, Globo.com, Editora Abril, Infoglobo, Record, Rede TV, Elemídia, Terra, Grupo 
Bandeirantes, UOL, Folha de S.Paulo e Metro patrocinam o encontro. 
 
“Superamos todas as nossas expectativas com um número muito acima do que esperávamos, 
com 190 agências fora do eixo Rio-São Paulo. É um sinal de que os road shows que fizemos 
funcionaram e vamos ter uma expressiva participação regional, mostrando que a Abap é uma 
entidade nacional e que o tema “Rentabilidade e o futuro das agências” despertou um 
interesse enorme. Sem rentabilidade não há futuro e todas as agências estão preocupadas 
com este tema, querendo melhorar a gestão dos seus negócios”, afirmou Luiz Lara, presidente 
da Abap. 
 
Para ele, um dos grandes momentos do encontro será o jantar no dia 8, no Palácio das 
Laranjeiras, sede do governo do Rio de Janeiro. Na ocasião será entregue o Prêmio Abap para 
os Ícones da Comunicação. É a primeira vez que a entidade, que tem 61 anos de atividade, 
entrega um prêmio. São esperados 500 convidados neste jantar, representando diversos 
segmentos do mercado da comunicação. 
 
“Com a entrega deste prêmio celebramos os 60 anos de atividades da Abap, renovando as 
crenças e bandeiras da associação, como a liberdade de expressão comercial, que viabiliza no 
nosso entendimento a liberdade de imprensa. Os recursos da boa propaganda permitem que 
os veículos tenham isenção e conteúdo de qualidade. Com isso também temos como bandeira 
o conteúdo e a propaganda faz parte do conteúdo porque educa, informa e entretém. O Brasil 
tem uma indústria da comunicação de primeiro mundo, em uma economia ainda emergente. 
 
Imagina se esta economia bombar e realmente se tornar uma das cinco maiores do mundo. É 
mesmo a hora de apostar no crescimento da sociedade de consumo, para a propaganda 
crescer assim como o investimento em conteúdo de qualidade. Por fim, destacamos a 
inovação, já que somos a indústria da ideia, de uma ideia que muda a marca, faz a marca 
saltar e a conecta com o consumidor”, explica. 
 
Por tudo isso, a Abap homenageará na categoria Liberdade o diretor editorial do Estado de S. 
Paulo Ruy Mesquita. Em Inovação, o prestigiado será o presidente do Grupo Abril,  Roberto 
Civita. Já na categoria Conteúdo, João Roberto Marinho, vice-presidente das Organizações 
Globo, será o grande homenageado. Os nomes foram escolhidos pelos presidentes das 35 
entidades do Forcom (Fórum Permanente da Indústria da Comunicação), pelos membros do 
Conselho de Ética da Abap e do Conselho Superior da associação. Luiz Lara e Dalton Pastore 
não votaram. “Quisemos respeitar os resultados dos presidentes das entidades do Forcom e 
dos membros dos conselhos da Abap”, justificou Lara. 
 
Programa 
 
A programação oficial do 7º Ebap começará no dia 8. Logo após o almoço, será realizada a 
palestra “Como transformar uma marca regional em uma marca nacional”, sob comando de 
José Galló, presidente das Lojas Renner. Ela terá a participação de Thomaz Naves, da Rede 
Record. Luiz Lara será o moderador. Na sequência será realizado o painel “Governança de 
agência. Antes de tudo, uma empresa”. Ele contará com a participação de João Augusto 



Valente (Grupo ABC), Cyd Alvarez (NBS) e Antônio Lino Pinto (Talent). A moderação será de 
Dalton Pastore. O jantar no Palácio das Laranjeiras encerra a programação do primeiro dia do 
evento. 
 
O segundo dia do encontro se inicia com apresentação de Luiz Lara, que fará um balanço do IV 
Congresso, falará das atividades da Frente Parlamentar da Comunicação Social e apresentará a 
agenda positiva Abap/ABA para 2010. Logo após será realizada a palestra “Como criar valor 
para os clientes, que resulte em rentabilidade para as agências”, apresentada por João Cox, 
presidente da Claro. Ela será seguida de um painel com a participação de Julio Ribeiro 
(Talent), Alexandre Gama (Neogama/BBH) e Fabio Fernandes (F/Nazca S&S); Dalton Pastore 
será o moderador. Haverá ainda a apresentação da pesquisa do Ibope “A imagem da 
publicidade brasileira”. 
 
Na sequência, será promovido um almoço na sede da Firjan. Inicialmente ele contaria com a 
presença do diretor do Comitê Organizador da Rio 2016, Leonardo Grynner, mas ele não 
poderá comparecer ao encontro. A programação continua com uma homenagem aos 30 anos 
do Conar e com o painel “O Futuro da comunicação e das agências de publicidade”, com 
Marcello Serpa (AlmapBBDO), Octávio Florisbal (Rede Globo), João Batista Ciaco Neto 
(ABA/Fiat Automóveis) e Jairo Leal (Editora Abril). Luiz Lara será o moderador. Por fim, será 
apresentada a Carta do Rio de Janeiro, com os resultados do 7º Ebap. 
 
Mercado está mais maduro 
 
O sócio-presidente e diretor da F/Nazca Saatchi&Saatchi, Fabio Fernandes, será um dos 
palestrantes do painel “Como criar valor para os clientes, que resulte em rentabilidade para as 
agências” no 7º Ebap. 
 
Para ele, o encontro é o evento mais importante da indústria da propaganda. “Vamos poder 
nos reunir e trocar experiências e ansiedades, debater planos para o futuro do nosso negócio, 
o que é fundamental e saudável”, disse. 
 
Ele acredita que o tema do encontro, “Rentabilidade e o futuro das agências”, é importante na 
medida em que suscita falar mais profundamente da importância do negócio da propaganda. 
“Este tema não existe sem uma discussão profunda da diferença que nós publicitários e 
agências podemos fazer na vida dos anunciantes porque, naturalmente, não adianta haver 
congresso de pessoas que criam remédios para desenvolvimento de cabelo em periquitos e 
discutir como criar mais dinheiro com isso se não tem relevância. Esta é a face mais visível 
deste debate no qual vou participar”, argumentou. 
 
Para o publicitário, a discussão é mais profunda do que isso. “É sobre técnicas, sobre 
conhecimento, posturas diante do negócio, sobre o envolvimento no negócio do anunciante, 
ou, resumindo em uma palavra, sobre relevância. Você só pode pensar naquilo que tem sobre 
o valor do produto que oferece, que no nosso caso é estratégia, comunicação, se antes de 
qualquer coisa for entendido como algo indispensável e relevante para o anunciante”, colocou. 
 
Segundo Fernandes, o mercado está muito maduro. “Vivemos um momento de certa 
dispersão, com objetivos que não eram os mesmos, suscitando por isso mesmo certo 
individualismo. Acho que neste sentido vivemos sim um momento maior de união entre os 
principais agentes deste negócio para o entendimento de que só assim vamos sobreviver e 
fazer ressaltar os valores e importância de todo o negócio e, portanto, das individualidades”, 
concluiu. 
 
Fábio Fernandes vai participar da palestra, seguida de painel, “Como criar valor para os 
clientes que resulte em rentabilidade para as agências”, no segundo dia do encontro, 
agendada para as 10h35, no próximo dia 9. 
 
Importância de parceria 
 



Representando o segmento de veículos, o 7º Ebap (Encontro Brasileiro de Agências de 
Publicidade) contará com a presença de Jairo Leal, vice-presidente da Editora Abril. Ele 
participará do painel que encerrará o encontro, com o tema “O Futuro da comunicação e das 
agências de publicidade”. 
 
Para Leal, o Ebap é uma excelente oportunidade para que profissionais de diversas empresas e 
regiões do Brasil troquem experiências e discutam as possibilidades que as novas mídias 
trazem para a indústria de comunicação. “Este painel pode e deve fomentar essas discussões e 
mostrar caminhos possíveis de como essas oportunidades podem ser aproveitadas”, disse em 
entrevista por e-mail ao propmark. 
 
O vp da Abril acredita que o evento contará com o debate de temas fundamentais que irão 
pautar o crescimento da propaganda e que são de interesse de todos os envolvidos nesse 
processo, incluindo os veículos de comunicação. “Para a Editora Abril, a parceria que existe 
com as agências é de extrema importância, ainda mais em um cenário onde a tecnologia tem 
revolucionado a forma como produzimos e consumimos informação. E onde a comunicação 
segmentada tornou-se chave para qualquer plano de mídia”, defendeu. 
 
Leal acha que, hoje, o grande desafio da indústria da comunicação é saber aproveitar todas as 
oportunidades trazidas pela tecnologia. “A chegada do iPad, do Kindle, o boom das redes 
sociais e tudo mais que gera a mudança de comportamento dos consumidores, que hoje já 
nascem digitais, impulsiona e provoca as empresas de comunicação e de mídia, para que elas 
se reinventem”, disse. 
 
Leal ressaltou ainda que não é mais suficiente produzir conteúdo do mesmo jeito como feito há 
alguns anos, nem criar campanhas e planos de mídia seguindo o mesmo formato. “O 
entendimento dessas mudanças, somado à velocidade de adaptação a esse mundo novo, é o 
que determinará o sucesso de uma empreitada. E nesse contexto, ter profundo conhecimento 
da audiência e fazer uso disso produzindo conteúdos de qualidade, com marcas que tenham 
solidez e credibilidade junto a essa audiência, são os diferenciais para qualquer empresa, seja 
ela de comunicação, seja de publicidade”, concluiu. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 5 abr. 2010, p. 19.  


