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A imagem da publicidade e seus 
protagonistas está em alta. É o que 
indicará pesquisa que a Associação 
Brasileira das Agências de Publici-
dade (Abap) apresenta nesta sema-
na durante a 7a edição do Encontro 
Brasileiro das Agências de Publici-
dade (Ebap), nos dias 8 e 9, na sede 
da Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan). Segundo dados 
apurados por Meio & Mensagem, 
mais de dois terços dos entrevis-
tados afirmam que a publicidade 
tem um papel relevante e positivo 
em suas vidas; a maioria expressa 
admiração pelos profissionais da 

área. O resultado é considerado 
uma importante demonstração de 
que a classe conseguiu superar o 
trauma de cinco anos atrás, quando 
o escândalo do Mensalão arranhou a 
imagem da categoria.

Com 350 inscrições, o Ebap 
está com lotação esgotada há duas 
semanas, restando lugares apenas 
na lista de espera para preencher 
eventuais desistências. “Esse re-
corde de inscrições superou todas 
as nossas expectativas e mostra a 
capacidade de mobilização da Abap, 
que desde o IV Congresso vem con-
seguindo reunir as agências na luta 

por uma melhor governança de toda 
a indústria da comunicação. Essa 
postura vem resgatando o valor da 
propaganda e o papel fundamental 
das agências como emuladoras no 
processo criativo de construção e 
posicionamento de marcas”, diz Luiz 
Lara, presidente da Abap. 

Com o tema principal O Futuro 
e a Rentabilidade das Agências, o 
Ebap deste ano também apresenta 
os vencedores da primeira edição 
do prêmio Ícones — Roberto Civita, 
presidente do Grupo Abril, Roberto 
Irineu Marinho, presidente das Or-
ganizações Globo, e Ruy Mesquita, 

diretor de opinião do jornal O Estado 
de S. Paulo — conforme adiantou na 
semana passada a coluna Em Pauta. 
Eles foram escolhidos pelos associa-
dos da Abap como símbolos de inova-
ção, conteúdo e liberdade. Os troféus 
serão entregues na noite do dia 8 de 
abril no Palácio das Laranjeiras, sede 
do governo do Estado do Rio de Ja-
neiro, durante o jantar de abertura do 
Ebap. No dia seguinte, a homenagem 
será pelos 30 anos do Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária 
(Conar) com a presença do atual 
presidente, Gilberto Leifert. 

Robert Galbraith

Ebap

Brasileiros reconhecem relevância da publicidade
Devassa x Conar
Lamentável o editorial. Como publi-
citário, me senti agora duplamente 
ofendido com a postura, primeiro 
do Conar, e depois do M&M. É triste 
sabermos que estamos tão desam-
parados de representantes que po-
deriam se contrapor a essa censura 
absurda. Resultado: a publicidade 
brasileira, que já foi tão admirada 
por belíssimas campanhas, vive 
hoje uma crise de identidade e 
onda de um “politicamente corre-
to” que nos dá náuseas. Estamos 
nos tornando de fato um “Conven-
to da Propaganda”.

Rafael Medina 
Departamento de Comunicação 

(Sociedade Campineira  
de Educação e Instrução —  

PUC/Campinas)

• Na chamada de capa da edição 
no 1402 (de 29 de março), o va-
lor correto do total investido em 
compra de espaço publicitário no 
Brasil em 2009 é R$ 24,747 bilhões 
(conforme especificado à pág. 34 
da mesma edição). O Projeto Inter-
Meios mede os investimentos em 
veiculação feitos pelos anunciantes 
na mídia brasileira a partir dos 
dados de faturamento informados 
pelos próprios veículos. Estima-se 
que o projeto mensure 90% do 
total das verbas, montante que em 
2009 ficou em R$ 22,273 bilhões. 
A PricewaterhouseCoopers, que 
tabula os resultados, calcula os 10% 
restantes e chega ao valor total — os 
R$ 24,747 bilhões já citados.

Autorregulamentação

Conar mantém suspensão à campanha da Devassa
A 6a Câmara do Conselho de Ética 

do Conar manteve no dia 30, de forma 
unânime, a suspensão à campanha da 
Devassa Bem Loura, produto do Grupo 
Schincariol lançado em fevereiro. A cam-
panha havia sido retirada do ar de forma 
liminar logo após o carnaval. Entre todas 
as peças, apenas os spots de rádio pode-
rão ser veiculados na forma original.

A decisão atingiu três dos quatro 
processos julgados contra a campanha 
— os de número 037/10, 038/10, 03910 
e 040/10. Dois deles foram instaurados 
“de ofício” pelo próprio órgão, o que 
acontece quando o Conselho recebe 

denúncias de consumidores ou quando 
o próprio órgão acredita que a propa-
ganda feriu alguma de suas regras.

Um terceiro foi solicitado pela 
Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, órgão que tem status de 
ministério no governo federal e já re-
correu ao Conar em ocasiões anterio-
res. O denunciante do quarto processo 
foi a cervejaria Petrópolis.

Ainda cabe recurso para a Schin 
e a Mood, agência responsável pela 
campanha, que deve ser julgado em 
plenária do órgão, em 15 de abril.

O presidente do Conar, Gilberto 

Leifert, declarou no site da entidade 
ser contra as críticas que vêm sendo 
feitas ao Conar. “As críticas feitas ao 
Conar em razão da liminar e a com-
paração com censura são injustas e 
impróprias e revelam desconheci-
mento do compromisso de respeitar 
a autorregulamentação, que vincula 
anunciantes, agências de publicidade e 
veículos de comunicação”, afirmou.

O Grupo Schincariol, por sua vez, 
enviou uma nota sobre a decisão: “O 
Conselho de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar) julgou nesta 
terça-feira, 30 de março, a represen-

tação contra a campanha publicitária 
da cerveja Devassa Bem Loura. A 
suspensão do filme foi mantida.

“O Grupo Schincariol aguardará 
a publicação oficial da decisão para, 
conhecendo todos os parâmetros e 
detalhes da medida, avaliar se tomará 
alguma providência em relação ao as-
sunto. A empresa entende que o filme 
estrelado pela modelo Paris Hilton não 
ofende, em nenhum aspecto, a qual-
quer norma ou orientação emitida pelo 
Conar, mas acata a decisão ao manter 
o filme fora de veiculação.” 

Renato Pezzotti
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