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Para quem esperava debates 
protocolares em torno de gestão 
e rentabilidade na atividade, o 7o 
Encontro Brasileiro das Agências 
de Publicidade (Ebap), realizado 
no Rio de Janeiro entre os dias 8 
e 9, surpreendeu com a proposta 
apresentada pela Associação Bra-
sileira das Agências de Publici-
dade (Abap) de regulamentar as 
concorrências do setor privado.

O evento contou ainda com 
dois momentos importantes: a 
apresentação de uma pesquisa do 
Ibope sobre a relação do brasilei-
ro com a publicidade (ler mais 
à pág. 35) e o lançamento do 
prêmio Ícones da Comunicação. 

Sobre o plano de regulamen-
tação, Luiz Lara, presidente da 
entidade, e Dalton Pastore, pre-
sidente do Fórum Permanente 
da Indústria de Comunicação 
(Forcom), ganharam apoio das 
lideranças do mercado para que 
a Abap passe a registrar todos 
os processos licitatórios do setor 
privado sob pena de desfiliação 
das agências que se omitirem 
em informar sua participação. 
Pastore afirma que a ideia tem 
apoio da Associação Brasileira 
dos Anunciantes (ABA), cuja 
cartilha de melhores práticas 
servirá de parâmetro para a re-
gulamentação a ser definida pela 
associação das agências. 

Entre as principais regras estão 
a limitação do número de agências 
participantes de processos licita-
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tórios e a remuneração a todas — 
algo hoje não praticado, apesar da 
recomendação da ABA.

Pastore explica que a ideia da 
regulamentação visa a proteger 
toda a cadeia produtiva da indús-
tria da comunicação e não apenas 
as agências. “Os anunciantes 
poderão saber, por meio desse 
mecanismo, de quantas concor-
rências participa cada postulante 
à sua conta. E também caso sua 
agência decida disputar um con-
corrente do segmento com verba 
maior”, exemplifica.

Pastore critica o excesso de 
concorrências promovidas pelo 
mercado, muitas das quais em 
caráter especulativo com anun-
ciantes procurando menores ta-
xas em vez de qualidade de ser-
viço. Um exemplo dessa distor-
ção, segundo ele, é a existência 
de consultorias especializadas 

em promover concorrências. “É 
um trabalho legítimo, mas que 
reflete a situação do excesso de 
processos licitatórios”, aponta. 

Alexandre Gama, presidente 
da Neogama/BBH, afirma que o 
excesso de concorrências pode 
levar o mercado brasileiro ao 
extremo vivenciado na Bélgica 
no mês passado, quando as agên-
cias entraram em greve exigindo 
normas para regulamentar os 
processos. “A Inglaterra também 
passa por uma situação seme-
lhante. Por isso, consideramos 
esse movimento essencial para 
proteger nosso mercado”, disse. 

Fábio Fernandes, presidente 
da F/Nazca S&S, também defen-
deu a medida e sugeriu que o fee de 
participação das agências em uma 
concorrência seja maior se houver 
um maior número de candidatas.

Luiz Lara afirma que, apesar 

do apoio inicial, a ABA só deverá 
formalizar sua adesão após a ela-
boração de um documento com as 
regras. “A medida só terá efeito com 
a atuação conjunta das entidades e 
sanções àqueles que descumprirem 
o novo código de conduta nas licita-
ções privadas”, esclarece.

Outra boa notícia foi trazida 
ao Ebap pelo secretário-executi-
vo da Secretaria de Comunicação 
da Presidência da República (Se-
com), Ottoni Fernandes Júnior. 
O PL 3305, que regulamenta as 
concorrências públicas e a rela-
ção do governo com as agências 
de publicidade, será sancionado 
ainda no primeiro semestre sem 
vetos nem ressalvas pelo presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
tornando-se assim lei. O depu-
tado federal José Eduardo Car-
dozo (PT-SP), autor do projeto, 
esteve no jantar de gala do Ebap 

(que ocorreu na quinta-feira 8) 
sentado à mesa de Ottoni. Tam-
bém esteve presente o deputado 
federal Milton Monti (PN-SP), 
líder da Frente Parlamentar de 
Comunicação Social (FPCC).

No balanço das realizações do 
IV Congresso, realizado em 2008, 
Pastore destacou o apoio do mer-
cado ao Projeto de Lei no 3305 e 
a criação da FPCC como legítimo 
representante dos interesses do 
mercado publicitário no congresso 
brasileiro. Outra vitória do Ebap 
foi a celebração de um acordo que 
estabelece uma agenda comum 
entre a Abap e a Federação Nacio-
nal das Agências de Propaganda 
(Fenapro). “Trata-se de um acor-
do inédito”, garantem Luiz Lara 
e Ricardo Nabhan, presidente da 
entidade que centraliza as ações 
nacionais de todos os sindicatos 
das agências no País.

Homenagem aos ícones 
O jantar de abertura do 7o 

Ebap, realizado no Palácio La-
ranjeiras, residência oficial do 
governador do Estado do Rio de 
Janeiro, deu com sobras o toque 
de glamour que a organização 
desejava. O cenário não poderia 
ter sido melhor para a entrega do 
prêmio Ícones da Comunicação, 
no qual as 35 lideranças do Fó-
rum Permanente da Indústria da 
Comunicação (Forcom), presidi-
do por Dalton Pastore, elegeram 
as personalidades mais represen-
tativas das categorias Inovação, 
Conteúdo e Liberdade.

Os escolhidos para receber a 
homenagem foram, respectiva-
mente, Roberto Civita (presiden-
te do Conselho de Administração 
do Grupo Abril), João Roberto 
Marinho (vice-presidente das 
Organizações Globo), e Ruy Mes-
quita (diretor de opinião do jornal 
O Estado de S. Paulo). A cerimô-
nia da premiação foi conduzida 
por Milton Gonçalves e Regina 
Duar te, nomes consagrados pelas 
telenovelas brasileiras.

O primeiro a subir ao palco 
para receber o troféu confeccio-
nado pelo artista plástico Carlos 

Verga foi João Roberto Marinho. 
Ele destacou como pilar do 
prêmio que recebia o desejo de 
seu pai de criar uma emissora 
que apostasse em “conteúdos 
brasileiros de qualidade”. 

Depois, foi a vez de Fernão 
Mesquita, filho do homenageado, 
ler o discurso de agradecimento 
no qual ressaltou que a diferen-
ça entre tiranias e democracias 
era justamente o livre fluxo de 
informações, alusão à censura 
que o veículo vem sofrendo em 
relação à cobertura do escândalo 
político envolvendo o filho de 

José Sarney (Fernando). 
Civita improvisou alguns tre-

chos de seu discurso arrancando 
risos da plateia. “Aqui no se man-
ja”, disse em italiano mesclado 
com português, sobre a expecta-

tiva pelo jantar. Mas, sério, lem-
brou que inovar não é garantia de 
sucesso “É preciso arriscar, cair, 
levantar e tentar de novo”, disse, 
muito aplaudido juntamente com 
seus colegas ícones.

Luiz Lara, presidente da Abap: “A medida só terá efeito com a atuação conjunta  
das entidades e sanções àqueles que descumprirem o novo código de conduta”

Encontro reuniu lideranças como Dalton Pastore  
(Forcom), e Alexandre Gama (Neogama/BBH)

Fernão Mesquita, João Roberto Marinho e Roberto Civita foram premiados
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