
Se depender do entusiasmo de seus membros, o Comitê 
de Continuidade e Implantação conduzido pelo CEO da Pu-
blicis e vice-presidente da diretoria executiva do CENP, Orlan
do Marques, tem tudo para tirar do papel rapidamente as 
muitas teses propostas pelas comissões no 5o Congresso 
Brasileiro da Indústria da Comunicação. 

Reiterando o discurso do presidente da ABAP, Luiz Lara, no 
dia de encerramento do Congresso, afirmando que "o futuro 
não é para ser previsto, é para ser criado", o CO - Comitê de 
Continuidade e Implantação - assume como protagonista 
desta historia que coloca a indústria da comunicação em 
mais uma demonstração inequívoca de maturidade, de res
ponsabilidade e de consciência de sua relevância para o de
senvolvimento econômico e social do País. 

Apresentado ao mercado no mês de outubro em evento 
promovido pela ABAP e ForCom, o livro com os Anais do 5o 

Congresso marcou também a promessa de implantação das 
primeiras cinco resoluções escolhidas entre quase uma cen
tena aprovadas em plenária do Congresso. 

Segundo Marques, a escolha não foi aleatória, outrossim, 
privilegiou as que permitiram implantação mais rápida e mo
bilização automática do mercado e de seus gestores. 

"Temos o compromisso de uma reunião mensal com os 
líderes de cada comissão para saber status das ações pro
postas, sua realização e os próximos passos", afirma Mar
ques, lembrando que os membros participantes do CCI (Co
mitê de Continuidade e Implantação) não são necessaria
mente os presidentes das comissões do 5o Congresso e sim 
os profissionais mais diretamente envolvidos com o tema ou 
seu desenvolvimento. 

É o caso do Banco Único de Preços - BUP que vinha sen
do motivo de reflexão no CENP desde 2011, tendo sido apro
vado por seu conselho executivo antes mesmo de avalizado 
pelo 5o Congresso (Veja matéria sobre o BUP na página 36). 

Outra colocação de Marques é que não só Abap mas todas 
as outras entidades do mercado publicitário e de comunica
ção se empenhem em uma mobilização de pressão política, 
"cutucando deputados" para que projetos de lei necessários 
para o andamento de algumas ações sejam aprovados. 

Em termos práticos, três outras ações também estão bem 
adiantadas, segundo conta Orlando Marques: as ações da 
comissão "One To One" que resultou no projeto de lei 
4060/12; a de "Sustentabilidade", que visa a criação de um 
plano sustentável a ser implementado por cada agência de 
propaganda; e a APP na profissionalização e qualificação de 
profissionais deste mercado. 

As teses da comissão "Profissão do Futuro", que tratou da 
integração da academia com as áreas de RH das agências, 
está nas mãos da ESPM e bem conduzida pelo professor 
Luiz Fernando Garcia. 

Segundo ele, o encaminhamento assumido pela escola 
consistiu também em gerar um documento para o Ministé
rio da Educação, propondo a flexibilização de currículos e 
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potencial contratação de profissionais de mercado como 
professores, em regime especial, nas escolas superiores de 
publicidade (hoje, existem restrições a contratações, desta
cadamente a exigência de titulação acadêmica mais elevada 
e regimes de trabalho em tempo parcial ou integral). 

"Entende-se assim que estará sendo promovida uma sina
lização do mercado para que esta flexibilização não somen
te permita uma adequação mais ágil dos currículos das esco
las às novas demandas, quanto também vise sanar uma de
manda histórica - e que vai ser acentuada ainda mais de 
agora em diante - da necessária aproximação do mercado 
com a academia, visando criar vínculos mais efetivos, e que 
gerem benefícios mútuos" explica. 

Destaque-se que a proposição 
não se restringe em apenas destacar 
a necessidade do mercado pautar a 
academia, mas também em permitir 
que - com esta aproximação - a aca
demia possa vir a se tornar um pro
ponente crítico e efetivo de novos 
moldes de pensar e de agir deste 
mercado, gerando realmente ga
nhos concretos a todos os envolvidos. 
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Text Box
Fonte: CENP, São Paulo, ano 9, n. 33, p. 24-25, dez. 2012.




