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Cyd Alvarez vai completar em julho de 2011 quatro anos e dois mandatos à frente da ABP 
(Associação Brasileira de Propaganda). Até lá, ainda pretende ver realizado o que hoje 
considera um dos seus mais importantes projetos: transformar a Entidade Depositária da 
Publicidade Brasileira em uma ferramenta estratégica do projeto de Boas Práticas em 
Concorrências da Iniciativa Privada, que está sendo elaborado pela Abap (Associação Brasileira 
de Agências de Publicidade). Alvarez, que também preside a NBS, acaba de realizar no Rio de 
Janeiro mais um Festival do Filme Publicitário, aliado ao já tradicional Concurso Universitário 
de Criação. Entre as suas reflexões, ele diz que o festival precisa crescer em São Paulo e a 
entidade aumentar seu número de associados como um todo – hoje, em torno de 400. Agora, 
ele prepara mais um evento tradicional da entidade: o Prêmio Destaque Profissional de 
Comunicação (veja reportagem na página 6), cuja entrega acontece no final deste mês, no 
Copacabana Palace, com patrocínio da Rede Globo. 
 
Que balanço você faz da sua gestão à frente da ABP, até o momento? 
 
Conseguimos restabelecer a importância da ABP no mercado publicitário. Todos os eventos 
cresceram muito de importância. Lançamos o Anuário do Festival (em livros e online), criamos 
o Concurso Universitário em parceria com o Instituto Endeavor, aumentamos categorias do 
festival, lançamos o Melhores Agências de Comunicação para Trabalhar, em parceria com o 
Great Place to Work, entre outras realizações. 
 
Qual é, na sua opinião, o maior mérito do Festival da ABP? 
 
O festival da ABP, a cada ano, aumenta sua imagem de credibilidade, seriedade, rigidez no 
julgamento das peças publicitárias. É um festival muito prestigiado pelo mercado e a prova 
disso é o nível dos jurados, todos os anos. Eles vêm, levam a sério, ficam dois dias fechados. É 
impressionante ver o seu comprometimento. Acho que esse é um dos maiores méritos. O 
outro é que ele é um dos pilares da imagem da própria ABP. É o maior projeto da entidade, 
embora ela tenha iniciado este ano um projeto que eu acredito que tornará muito importante, 
que é o Melhores Agências de Comunicação para se Trabalhar. Foi o primeiro ano. 
 
A ideia partiu da ABP? 
 
Sim, a ideia nasceu na ABP, e, em seguida, procuramos a Great Place do Work. Depois 
buscamos o apoio da ABA, da Abap, da Abemd e da Ampro. Todos nos apoiaram e quase 100 
agências se inscreveram no primeiro ano. O próprio pessoal do Great Place to Work disse ser 
este um recorde, uma vez que houve pouca divulgação e de uma categoria nova. Esse será um 
projeto importante. 



 
Voltando ao festival, este ano houve aumento de peças inscritas? Há ainda potencial 
para crescer? 
 
O festival vem crescendo em vários aspectos e este ano tivemos um aumento de cerca de 10% 
e acredito que precisamos crescer, ainda, inclusive em São Paulo. Tivemos mais de mil peças 
inscritas. Acho importante ressaltar que a premiação tem cada vez mais um clima de festival 
genuíno, reunindo 60 top criativos, profissionais de mercado, estudantes em palestras, 
coquetéis. O Copacabana Palace dignifica o evento. Demonstra para os profissionais o quanto a 
profissão é bacana. Os profissionais se hospedam aqui e sentem que a ABP os trata com 
respeito. Senti essa sensação entre os profissionais: a sensação de como é bacana ser 
publicitário. 
 
Como foi a participação dos estudantes no Concurso Universitário da ABP? 
 
Foi excelente. Tivemos cerca de 500 peças inscritas e um nível criativo bem alto. O tema 
“empreendedorismo” é muito motivador e muito pertinente. 
 
Este ano houve relativamente baixa adesão de estudantes, ao contrário de outros 
anos. Você já pensou em modificar o foco do evento, ampliando a possibilidade de 
participação de profissionais do mercado? 
 
Este ano, de fato, tivemos excelente presença do público profissional e baixa presença do 
público estudantil. Os profissionais aparecem em algumas palestras, em outras prestigiam 
menos. Íamos fazer este ano, paralelamente, algumas, duas ou três palestras muito técnicas. 
Temas muito específicos, para atrair profissionais, e que fossem pagos. Não conseguimos 
patrocinadores e é um projeto que estamos avaliando. 
 
Como os workshops de Cannes? 
 
Algo assim. Em alguns anos, trouxemos convidados internacionais ou criativos top, que 
sempre atraem muitas pessoas. Mas este ano não conseguimos trazer todas as pessoas que 
gostaríamos. A fórmula do festival continua. 
 
Quais as maiores dificuldades de realizar o festival, hoje? 
 
Tivemos excelentes palestrantes e jurados do primeiríssimo time da criação brasileira. Talvez a 
maior dificuldade seja a divulgação e a adesão do público estudantil. 
 
O que muda no ano que vem? 
 
Vamos acrescentar a categoria Comunicação Integrada. Este ano não incluímos porque não 
queríamos lançar a nova categoria irresponsavelmente, teremos que adaptar nosso sistema à 
nova categoria. Por sinal, temos um dos sistemas de votação em júris mais modernos do 
Brasil, à prova de fraudes. Nosso julgamento é feito sem mouse, um coordenador de TI 
registra todos os votos, que são abertos. É absolutamente seguro. O festival caminha para isso 
– essa nova categoria. Além disso, caminha para um trabalho maior em São Paulo.  
Precisamos fazer o mesmo “aquecimento” que fazemos no Rio, em São Paulo. Este ano ficou 
muito claro o quanto os profissionais ficam encantados com o evento aqui. Foi impressionante. 
E só tinha gente grande. 
 
Em que outros projetos a ABP pretende investir, além do festival e do recém-criado 
Great Place to Work? 
 
Temos um projeto que deve crescer muito: a Entidade Depositária da Publicidade Brasileira, 
que foi criada há cerca de dez anos. Ela atende normalmente o mercado.  Ao entrar numa 
concorrência, a agência deposita sua ideia em um envelope lacrado na ABP. Se por acaso lá na 
frente a agência achar que sua ideia foi plagiada, ela tem uma garantia da idoneidade e da 
seriedade de uma entidade como a ABP de que, em um determinado momento, depositou sua 



ideia. Agora estamos trabalhando junto com a Abap para que o projeto de boas práticas em 
concorrências da iniciativa privada “abençoe” a ABP como entidade depositária para as 
concorrências privadas. Acredito que este é um projeto de muito futuro, porque a ABP tem 
seriedade e idoneidade para isso e sabemos fazer. A ABP, sem sair da sua missão, pode 
prestar serviços para o mercado junto com a Abap. É algo que tenho buscado: utilizar em prol 
do negócio da propaganda o melhor de cada instituição, e não entrar na seara de outra 
entidade.  O projeto Melhores Agências de Comunicação para se Trabalhar é um exemplo 
disso. 
 
Qual é a missão da ABP? 
 
Valorizar o profissional, valorizar o negócio. Não vamos fazer o trabalho da Abap, que é ir a 
Brasília, lutar pelo negócio da propaganda. O que fazemos é valorizar o profissional, através de 
premiações, a melhora do clima nas agências, e a Entidade Depositária é mais um serviço 
“core”, que valoriza a profissão protegendo os profissionais. 
 
Como foi este ano para a entidade? 
 
De uma maneira geral, todos os eventos cresceram muito em adesão e prestígio. O Prêmio 
Comunicação, o próprio festival. Teremos agora o Prêmio Destaque Profissional de 
Comunicação, cuja entrega acontece na última semana de novembro no Copacabana Palace. 
Os três primeiros indicados de cada categoria já foram divulgados e entram em votação. Este 
é o segundo ano no Copa e desde que estamos aqui a Rede Globo é patrocinadora do evento. 
A lista dos indicados mostra, mais uma vez, a importância que o Destaques tem para o 
mercado de comunicação brasileiro. São nomes consagrados, craques, e verdadeiras 
referências em suas categorias. Mostra também o critério rigoroso dos associados da ABP nas 
indicações dos profissionais finalistas. 
 
Há outros projetos para o próximo ano? 
 
Vamos investir no aumento de associados. Parece óbvio, mas é muito difícil. Para aumentar o 
número é preciso ter o que oferecer. No fim do ano sairá um folheto mostrando as vantagens 
de se associar à entidade. Por exemplo: negociamos descontos com a ESPM em matrículas, 
descontos em livrarias e festivais, acesso privilegiado ao site da ABP, que terá três anuários 
exclusivos. O objetivo é que as mensalidades banquem os custos da ABP. Hoje dependemos 
das mensalidades e dos resultados dos eventos. Mas estamos indo bem. 
 
Você pretende  se reeleger em 2011? 
 
Meu segundo mandato à frente da ABP se encerra em julho/2011 e não pretendo – e nem 
posso pelos Estatutos da ABP – me reeleger. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 nov. 2010, p. 30.  




