
1. Não só a imprensa, mas toda a sociedade brasileira deve protestar contra a história recorrente, 
levantada pelo mesmo grupo de políticos, propondo a regulação da mídia.
Em coro, no mesmo dia do fim de janeiro, em locais diferentes, eles voltaram a pregar a tese de que a 
mídia no Brasil é monopolista, faz oposição sistemática ao atual governo central e, no caso do men- 
salão, distorceu os fatos influenciando a maioria dos ministros julgadores do STJ.
O que significa, afinal, regular a mídia? Primeiro, deve-se levar em conta, na busca por uma definição, 
que os ataques à mídia, refletidos nos itens acima, são injustos, para dizer o mínimo. Qualquer cidadão 
deste país, medianamente informado e razoavelmente esclarecido, há de concordar com isso.
Por que então os ataques? Porque nada dói mais que a verdade, e os detratores da mídia não supor
tam ver seus erros expostos à opinião pública através da mídia. Para eles, ou a imprensa é amiga ou 
deve ser execrada.
Como o Brasil não suporta mais ouvir falar em censura, diante da péssima e última vez que isso ocor
reu, durante a ditadura militar, encontraram então os inimigos da democracia o jargão da regulação. 
Que nada mais é do que o controle do conteúdo de cada plataforma midiática, ou seja, a mesma 
censura da ditadura militar, com outra roupagem.
A confusão que vem sendo estabelecida por esse grupo de pessoas, junto aos segmentos mais ca
rentes da população brasileira, pode estimular - que ninguém duvide disso - uma espécie de revolta 
contra a mídia e a imposição do controle do seu conteúdo. Daí para a permanência duradoura no 
poder é um passo. Basta olharmos para os exemplos da história, inclusive a recente.

2.O júri do Prêmio Colunistas Brasil atribuiu ajoão Augusto “Guga" Valente, do Grupo ABC, o título 
de Publicitário do Ano. Empresário já com larga experiência no setor, Guga Valente tem se destacado 
pela sóbria e ao mesmo tempo ousada forma com que administra o único grande conglomerado de 
agências brasileiras que atuam nos diversos segmentos da comunicação de marketing, com unida
des inclusive no exterior.
Ao lado de Nizan Guanaes, Olívia Machado e outros competentes empresários e profissionais do 
ABC, Guga Valente assina as principais decisões do grupo, impulsionando-o para invejáveis patama
res na escala econômica do mercado.
Por sempre agir com extrema discrição, traço marcante da sua personalidade, Guga Valente não apa
rece com frequência na mídia do trade e não é ganhador contumaz de prêmios do setor.

Daí a grande importância da decisão do júri do Colunistas Brasil, que soube 
reconhecer o mérito de um empreendedor que prefere mais fazer a falar. E que, ao 
longo da sua bem-sucedida carreira, coleciona seguidos sucessos, como o case do 
próprio Grupo ABC.
Guga Valente é a capa desta edição de Propaganda.

3. A AlmapBBDO mais uma vez conquista o título de Agência do Ano Brasil no 
Colunistas. Suas vitórias têm se tornado rotina, não só nas premiações nacionais, 
como também nos grandes certames internacionais do marketing e das suas 
disciplinas.
Chegar lá é muito difícil, manter-se no topo mais ainda. E a AlmapBBDO o faz com I 
extrema competência e elegância, valorizando com o mesmo entusiasmo premia- 
ções de todas as dimensões.
Trata-se de uma agência exemplar, com empresários e profissionais idem. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 743, p. 26, fev. 2013.




