
Qualidade comprovada 
 
Na semana passada, o normalmente encantador visual da Cidade Maravilhosa ficou ofuscado 
pelo assustador e lamentável cenário de uma tragédia que causou comoção nacional e forte 
repercussão internacional. 
 
Não há palavras para dimensionar a dor com a perda de centenas de vidas além do sofrimento 
de milhares de pessoas que ficaram – e ainda estão – desabrigadas ou desalojadas. Por outro 
lado, não devem faltar palavras em um momento como este para renovarmos as críticas às 
autoridades públicas de todas as esferas governamentais diante do descaso com questões 
estruturais e com a ocupação irregular, fatores que agravam o impacto de catástrofes naturais 
com as proporções vividas na região metropolitana da capital fluminense e em outros diversos 
pontos do Estado do Rio de Janeiro.  
 
Foi com este cenário triste e desolador que a sede da Firjan (Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro) recebeu, nos últimos dias 8 e 9, o 7º Ebap (Encontro Brasileiro das Agências de 
Publicidade), com certeza a mais importante reunião das lideranças do setor de comunicação 
neste 2010, um ano que se mostra como importante divisor de águas para o potencial do 
Brasil.  
 
É muito acima do plausível a determinação da Abap (Associação Brasileira das Agências de 
Publicidade) de não ter desistido da realização do Ebap. Poderia ter simplesmente adiado o 
encontro diante das complexas dificuldades operacionais provocadas pelos dias de temporal. 
Mas “manter o Ebap foi o melhor jeito de ajudarmos o Rio neste momento difícil”, proferiu o 
presidente da Abap, Luiz Lara, em seu nobre discurso de abertura dos trabalhos na Firjan. 
 
Tal determinação reflete muito bem a importante posição, influência e prestígio que a 
publicidade exerce e recebe da sociedade brasileira nos dias de hoje. A publicidade tornou-se 
um eficiente conjunto de ações integradas que tem conseguido crescente destaque no 
desenvolvimento da economia brasileira e, mais importante ainda, uma considerável 
admiração por parte de quem está no topo da complexa cadeia de comunicação: o 
consumidor. 
 
Juntamente com as discussões e outras importantes decisões tomadas no 7º Ebap (veja nesta 
edição a cobertura especial do propmark feita pelos jornalistas Kelly Dores, Teresa Levin, Paulo 
Macedo, Karan Novas e Alê Oliveira), um dos pontos altos do encontro foi a divulgação da 
pesquisa “Como o brasileiro percebe e avalia a propaganda”, realizada pelo Ibope com um 
amostra de 2.000 entrevistas domiciliares feitas entre 24 de outubro e 2 de novembro de 
2009. O trabalho, além de ser o mais atual, é o retrato mais completo sobre a imagem da 
publicidade junto à imensa população brasileira.  
 
O resultado comprova a qualidade e importância da atividade publicitária no dia-a-dia dos 
cidadãos de toda a diversidade social existente nos quatro cantos do Brasil. Uma esmagadora 
maioria de 87% dos entrevistados revelam “gostar” de publicidade e 67% deles consideram 
que ela tem um “importante papel em suas vidas”. Outro dado igualmente importante é que 
69% dos respondentes declaram que “sempre” ou “frequentemente” estão expostos a algum 
tipo de publicidade. 
 
O brasileiro, segundo o Ibope, percebe que a publicidade tem caráter informativo (66%), 
persuasivo (25%) e econômico (10%) e que ela tem a função de atualizar as pessoas (60%), 
divertir (41%), dar mais escolhas ao consumidor (61%), ajudar a gerar empregos (55%) e 
contribuir para o desenvolvimento econômico (52%). Apenas 7% dos entrevistados 
consideraram a influência da publicidade como “negativa” e mesmo o conteúdo dirigido ao 
público infantil, terreno de constantes polêmicas nos dias de hoje, alvo inclusive de tentativas 
de limitação da atividade, é percebido de forma positiva por 55% dos pais de crianças de até 
12 anos de idade. 
 
Sem qualquer dúvida, o Ebap da semana passada cumpriu seu importante papel de reunir 
lideranças para discutir diretrizes e formatos de negócios. Mas talvez o mais importante de 



tudo é saber que a publicidade feita no Brasil mostra que o trabalho desenvolvido no presente 
está reconhecidamente consolidando sua força para o próprio futuro. 
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