
Meio & Mensagem Especial — Qual sua 
avaliação sobre o momento atual das 
relações entre anunciantes e agências no 
mercado brasileiro? 
João Ciaco — Estamos evoluindo bem, 
mas as formas de se trabalhar o marke
ting e a comunicação mudam rapidamen
te, até mesmo no Brasil, que tem uma di
nâmica de mercado específica e onde o 
ritmo e a intensidade das mudanças são 
um pouco menores. Mas são relações em 
mudança, que precisam evoluir sempre, 
e tanto agência quanto anunciante pre
cisam estar sempre disponíveis para ade
quar e ajustar seus modelos conforme as 
determinações do mercado. 
Luiz Lara — Temos uma pauta positiva 
com a ABA e a busca constante pelo aper
feiçoamento da relação entre agências e 
anunciantes. Acreditamos que o modelo 
brasileiro de agências de publicidade nos 
trouxe até aqui e permitiu à publicidade 
brasileira construir e posicionar marcas, 
desenvolvendo mercados e categorias de 
produtos e serviços. Acredito que tenha
mos hoje uma pauta comum na defesa da 
liberdade de expressão comercial, na bus
ca do aperfeiçoamento do modelo brasi
leiro de agências, com mais treinamento 
e investimento na formação dos profissio
nais de mídia e na evolução das pesquisas 
e ferramentas de mídia dentro das agên
cias, visando maximizar o investimento e 
principalmente a medida de eficácia do 
retorno para os anunciantes. 

M&M Especial — Qual o principal desafio 
para os anunciantes nos próximos dois 
anos? 
Ciaco — Os anunciantes, hoje, têm de fa
zer muito mais, de forma mais precisa e 
eficiente, com muito menos recursos. As 
marcas estão sendo pressionadas pelos 
consumidores e pelo mercado em geral a 
fazer exatamente isso — e a cadeia produ
tiva precisa corresponder a essa realidade. 
Além disso, temos o trabalho constante 
de assegurar a liberdade de anunciar de 
maneira responsavelmente autocontro-
lada e de buscar a melhoria da qualidade 
e de preços adequados à nova realidade 
vivida pelos anunciantes, que enfrentam 
competição mais acirrada. 

M&M Especial — Qual o principal desafio 
para as agências nos próximos dois anos? 
Lara — É a integração, a partir de um po
sicionamento memorável, alicerçado nu
ma ideia forte de todos os pontos de con
tato e interações das marcas com seus di 
ferentes públicos-alvo, potencializando 
as diversas plataformas de mídia. Somos 
a indústria de ponta da economia criati
va e temos de buscar a máxima utiliza

ção das diferentes plataformas de mídia 
e criar novas experiências na relação com 
os consumidores e demais stakeholders. 
A boa gestão da marca passa por esta i n 
tegração, pela conciliação das relações 
com todos estes públicos, com a utiliza
ção da interatividade para criarmos um 
diálogo permanente dos consumidores 
com as empresas e as organizações. 

M&M Especial — Quais são as questões 
mais urgentes no aprimoramento da atua
ção do Conselho Executivo das Normas-
Padrão(Cenp)? 
Ciaco — Para que o Cenp tenha uma atua
ção cada vez mais efetiva é preciso que o 
órgão descubra e proponha novas "mis
sões" para o conjunto da indústria e anun
ciantes. Modelos recentes como o caso da 
ampliação da qualificação dos institutos 
de pesquisas e a extensão da auditoria 
de circulação são bons exemplos do que 
pode ser feito em outros campos. Embora 
tenhamos evoluído bastante, certamente 
ainda há espaço para o Cenp avançar as 
discussões relativas aos planos de quali
ficação dos serviços de mídia das agên
cias como um todo. 
Lara — O Cenp tem evoluído muito nas 
suas práticas de certificação, aplicando 
com rigor as normas-padrão, visando 
sempre a evolução das agências de pu
blicidade. O Cenp, dentro da realidade 
econômica do mercado publicitário bra
sileiro, tem harmonizado as relações en
tre agências, anunciantes e veículos de 
comunicação, preservando um equilíbrio 
saudável, com parâmetros de remune
ração e de melhores práticas, que repre
sentam um modelo de governança sau
dável. A maior abrangência na auditoria 
de circulação dos veículos é uma medi
da muito positiva para todo o mercado. 

M&M — O C o n s e l h o N a c i o n a l de 
Autorregulamentação Publicitária (Conar) 
é por vezes muito criticado. A sociedade 
entende o seu papel e funcionamento? 
Ciaco — O Conar é um exemplo excep
cional para o mercado publicitário brasi
leiro e não vejo a instituição sendo mui
to criticada. O trabalho do Conar é m u i 
to criterioso e respeitado tanto pelo mer
cado quanto pela sociedade, que enten
dem sua missão de promover a liberdade 
de expressão publicitária, defendendo a 
propaganda comercial e, ao mesmo tem
po, impedindo que aquela enganosa ou 
abusiva cause constrangimento ao con
sumidor e às empresas. 
Lara — O Conar é um exemplo de au
torregulamentação no mundo. Nestes 
32 anos, já julgou mais de sete m i l cam
panhas e qualquer pessoa pode acioná-

lo. Entendemos que o arcabouço jurí
dico formado pela entidade, ao lado da 
Constituição Federal e do Código de De
fesa do Consumidor, é suficiente para 
proteger o cidadão-consumidor brasi
leiro. A propaganda acirra a competiti
vidade, melhora a relação custo-bene-
fício para os consumidores e cria uma 
percepção de valor para marcas de pro
dutos e serviços. Por isso, defendemos, 
com responsabilidade e ética, a liberda
de de expressão comercial como um ali
cerce da liberdade de expressão, porque 
é a boa propaganda que traz os recursos 
necessários para os veículos investirem 
na qualidade de conteúdo com isenção 
e independência. 

M&M—A liberdade de expressão comercial 
está ameaçada no Brasil? 
Ciaco — Esta é uma questão interminá
vel. A ABA tem como uma de suas mis
sões, assegurar a liberdade de anunciar. 

É de conhecimento dos anunciantes a 
imensa quantidade de projetos de lei 
com a intenção de regular e limitar a pu
blicidade. Não sejamos radicais em falar 
na falta de liberdade de expressão, mas 
temos de manter uma iniciativa cons
tante para que o anunciante trabalhe 
as marcas de forma mais independen
te, responsável e efetiva. 
Lara — Após o IV Congresso Brasilei
ro de Publicidade, foi criada a Frente 
Parlamentar de Comunicação visando 
a defesa da liberdade de expressão co
mercial. É legitimo em uma sociedade 
democrática que existam opiniões d i 
vergentes e até uma visão de m u n d o 
muitas vezes contrária à livre i n i c i a t i 
va, ao empreendedorismo e à propagan
da. Apesar de respeitarmos democrati
camente essas opiniões, sempre defen
demos nosso ponto de vista de que os 
produtos e serviços que são legalmente 
produzidos e comercializados podem, 
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respeitando a legislação em vigor e o 
Conar, ser propagados com ética e res
ponsabilidade. E o Conar tem evoluído 
no seu código de ética, respeitando as 
demandas cidadãs da sociedade. 

M&M—A publicidade está perdendo espaço 
para outras ferramentas de marketing? 
Lara — Não acredito que a publicida
de esteja perdendo espaço. Na verdade, 
ela está cada vez mais integrada com as 
demais ferramentas de comunicação e 
o nosso desafio, enquanto cogestores 
das marcas de nossos clientes, é inte
grar — a partir de um posicionamen
to memorável — todas as plataformas 
de mídia e as interações destas mar
cas com seus públicos-alvo. O merca
do publicitário investiu R$ 31 bilhões 
em publicidade e mais R$ 8 bilhões em 
produção, e deverá, até 2016, chegar a 
R$ 70 bilhões. O Brasil hoje é mercado-
-chave para as principais marcas glo

bais e os investimentos em mídia têm 
crescido em todas as plataformas pa
ra posicionarmos e alavancarmos es
tas marcas globais, que competem com 
marcas nacionais, regionais e locais e 
que disputam a preferência dos con
sumidores. A propaganda não obriga 
ninguém a comprar e respeita a liber
dade de escolha dos consumidores. 
Ciaco — A comunicação de uma mar
ca atualmente vai muito além da publi
cidade. A meu ver, o correto não é dizer 
que a publicidade está perdendo espaço, 
mas está sendo utilizada de forma muito 
mais integrada a outras ferramentas, seja 
o marketing de relacionamento, as ações 
em pontos de venda, o entretenimento ou 
as redes sociais. Agências e anunciantes 
estão entendendo e aprendendo, juntos, 
a trabalhar uma nova forma de comuni
cação, mais eficiente e inclusiva. Estamos 
falando com todos os públicos, usando 
diferentes meios. 

M&M — Um dos pontos de conflito entre 
agências e anunciantes é a realização de 
concorrências. Qual o posicionamento e as 
ações recentes da entidade com relação a 
este tema? 
Lara — Não é um ponto de conflito, uma 
vez que a própria ABA premia os anun
ciantes que têm relações longas e profí
cuas com as agências num processo cres
cente de construção de marcas de sucesso. 
Nós da Abap lançamos um Guia de Me
lhores Práticas nas concorrências priva
das, recomendando primeiro que o anun
ciante esgote suas tentativas de dar pros
seguimento com a agência incumbente 
e, depois, caso realmente abra uma con
corrência, que respeite praticas básicas, 
como convite a um número reduzido de 
agências, reserve um tempo suficiente 
para o trabalho criativo, a não exigência 
de apresentação de peças finalizadas e a 
remuneração das agências participantes, 
entre outras. 
Ciaco — Muitas das concorrências priva
das acontecem hoje sem critérios de me
lhor prática, envolvendo inúmeras agên
cias que não são remuneradas, mas que 
deslocam parte de sua equipe para se de
dicar a isso. Desde o final dos anos 1990, 
a ABA já emitiu dois documentos de me
lhores práticas orientando seus associa
dos neste sentido e ultimamente não te
mos ouvido tantas críticas a esse respeito. 

M&M — A bonificação por volume (BV) é 
uma questão resolvida entre agências e 
anunciantes? 
Ciaco — Nunca será resolvida definitiva
mente, já que as relações comerciais são 
sempre dinâmicas e precisam ser retoma
das e revisadas de tempo em tempo. Mas 
não há nenhum problema mais grave que 
esteja chegando até nossos ouvidos. É i m 
portante observar que essa é uma ques
tão que tem mais a ver com a realidade 
dos negócios de cada veículo, agência e 
anunciante, e não tem como ser harmo
nizada e equacionada completamente de 
forma institucional. 
Lara — A Lei nº 12.232, que regulamen
ta a escolha das agências nas licitações 
públicas pela melhor técnica, reconhe
ce a prática legítima dos incentivos en
tre agências e veículos de comunica
ção. O marketing de incentivos é pra
ticado pela maioria das empresas, em 
diferentes segmentos da economia, v i 
sando incentivar a meritocracia e as 
melhores práticas nas organizações . 
O mercado publicitário é meritocráti-
co e as agências têm de investir muito 
na formação e no treinamento de seus 
profissionais, além de terem melhores 
práticas para ter acesso aos incentivos 

legitimamente praticados pelos veícu
los de comunicação. 

M&M—Cite três pontos em que as agências 
poderiam melhorar na sua relação com os 
anunciantes. 
Ciaco — Primeiro, compreendendo o 
negócio dos clientes na totalidade e não 
apenas na questão da comunicação. Isso 
permitirá que se produza uma criativi
dade mais efetiva, que origina mais re
sultados para ambos, possibilitando mo
delos de remuneração mais fortemente 
atrelados ao desempenho. Por f im, que 
haja uma preocupação geral com a i n 
tegração da comunicação desde o iní
cio do processo de planejamento e não 
apenas a posteriori, na organização das 
peças publicitárias produzidas, fazendo 
isso independentemente da natureza das 
ações desenvolvidas (publicidade, rela
cionamento, ativação etc.) e das mídias 
utilizadas (on ou off-line). 

M&M—Cite três pontos que os anunciantes 
poderiam melhorar na sua relação com as 
agências. 
Lara — É uma relação de confiança na 
qual as duas partes devem sempre bus
car as melhores práticas em benefício 
dos consumidores. Ousadia é m u i t o 
importante para os anunciantes acre
ditarem na aprovação de grandes ideias 
que poderão alavancar e posicionar su
as marcas. Prazo é fundamental para 
que as agências consigam desenvol
ver boas ideias. Continuidade é funda
mental para uma relação entre anun
ciantes e agências prosperar. Integra
ção é fundamental e de nada adianta 
pedir maior estrutura das agências se, 
muitas vezes, a estrutura dos clientes 
continua departamentada. 

M&M — Qual a importância do V Congresso 
para o mercado publicitário? 
Ciaco — O evento debate as principais e 
atuais questões da publicidade no Brasil. 
Acredito que a discussão deste ano será 
ampla e ajudará a definir o futuro da nos
sa publicidade, que já é mundialmente 
reconhecida como uma das melhores. 
Lara — Este V Congresso é pioneiro por
que, entendendo a importância da inte
gração, reúne as 38 entidades do Fórum 
da Indústria da Comunicação (ForCom). 
Vamos discutir temas atinentes ao futu
ro da nossa indústria, como o desafio da 
sustentabilidade e a comunicação, a for
mação de novos profissionais, a custo
mização e a personalização crescentes 
da comunicação versus a privacidade. 
Juntos vamos construir o futuro da nos
sa indústria. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Agências e anunciantes, São Paulo, p. 12-13, 28 maio 2012.




