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Se para grande parte das 40 
entidades que compõem o 

ForCom (Fórum Permanente da 
Indústria da Comunicação) as 
normas discutidas e aprovadas 
no IV Congresso de Publicidade, 
em 2008, e no V Congresso da 
Indústria da Comunicação, em 
2012, estão em pleno andamento 
e implementação, para algumas 
há ainda muita coisa a ser feita. 
E foi esse o ponto de maior dis
cussão durante a reunião anual 
do ForCom, realizada na sema
na passada em São Paulo, e que 
agrupou cerca de 90 executivos 
de entidades e empresas dos di
versos setores da comunicação. 

No encontro, que também con
tou com a presença do presiden
te nacional da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), Marcus 
Vinícius Furtado Coelho, e do de
putado federal Mi l ton Monti , pre
sidente da Frente Parlamentar da 

Comunicação Social - e cujos as
suntos giraram em torno princi
palmente da liberdade de expres
são (ver matéria nesta página) -, 
o presidente da Abigraf (Associa
ção Brasileira da Indústria Gráfi
ca), Fabio Mortara, discursou re
presentando as entidades de ser
viços especializados (Abep, Apro, 
Aprosom e Abrafoto), e fez uma 
série de considerações a respeito 
de mudanças. "Pontos fundamen 
tais para preservar a liberdade 
individual, a iniciativa e a criati
vidade, elementos que compõem 
a democracia", disse. 

Entre eles, estão as constantes 
alterações nas datas de pagamen
tos dos trabalhos executados; os 
retrocessos ocorridos em relação 
aos direitos autorais conexos e 
patrimoniais; a desvalorização 
dos profissionais especializados; 
a constante pressão do detalha 
mento dos orçamentos; os custos 
de produção e a falta de critérios 
de compras; orçamentos com 
muitos fornecedores para um 
mesmo job; a falta de roteiros 

possivelmente utilizados; a fal
ta de uma informação maior de 
modo a educar as pessoas sobre 
a utilização de obras de terceiros; 
e o monopólio dos Correios. "Em 
2006 foi criado o Correio Híbrido, 
que nada mais é do que a centra
lização do recebimento do banco 
de dados e repasse para os cen
tros de impressão dos Correios 
nos diversos pontos do país. Um 
ponto que pode chegar a estatizar 
a comunicação impressa por via 
do órgão", explicou. 

Presidente do ForCom, Dalton 
Pastore, no início, criticou a pos
tura de Mortara, dizendo que essa 
série de questões são recorrentes 
desde o IV Congresso e não afe
tam todas as entidades, mas ape
nas uma pequena parte delas. 
Porém, sugeriu que esses órgãos, 
junto com a Abap (Associação 
Brasileira de Agências de Publici
dade) e outras entidades ligadas à 
publicidade, formassem um gru
po de discussão para "tirar isso de 
vez do caminho". 

O publicitário Flávio Corrêa, 

o Faveco, reiterou as críticas de 
Mortara, dizendo que o "monopó
lio dos Correios, como qualquer 
outro, é uma ameaça odiosa con
tra as liberdades". "Tem que exis
t i r concorrência também nesse 
setor, ou ca,da vez mais ficaremos 
subordinados ao custo que o go 
verno quiser." 

Outra questão polêmica que 
tomou conta da mídia nas últimas 
semanas foi lembrada por Frede-
ric Kachar, presidente da Aner 
(Associação Nacional de Editores 
de Revistas) - as biografias auto
rizadas e não autorizadas: "E uma 
forma de censura que precisa ser 
debatida. E uma manifestação de 
censura que vem de onde menos 
se espera, envolvendo artistas 
que no passado eram fervorosos 
defensores da liberdade". 

O executivo, que representou 
as entidades de "mídia consoli 
dada" (TV, jornal, revista, rádio e 
internet), também pregou a união 
entre as entidades. "Ao longo de 
décadas construímos uma indús 
tria da propaganda saudável. Ca

da vez que vou a outros países fi
co orgulhoso do estágio atingido 
pelo modelo brasileiro. E estas 40 
entidades aqui reunidas possuem 
um escopo de atuação que me 
deixa muito confortável em rela
ção à luta pela atuação dá livre 
imprensa." 

Presidente da Abap, Orlando 
Marques também falou pelas de
mais entidades que representam 
a propaganda brasileira, revelan
do que as teses que foram propos
tas durante o V Congresso conti
nuam sendo tratadas por um co 
mitê liderado por Marcio Santoro 
(sócio e copresidente da agência 
Africa), e onde estão envolvidos 
diversos profissionais da área. 
"Até o momento foram analisadas 
29 teses resultantes do Congres
so, que serão trabalhadas para 
serem implementadas nos próxi
mos 12 meses. São propostas que 
envolvem as diversas entidades 
que participaram do encontro", 
ressaltou. 

Também discursaram J. Rober
to Whitaker Penteado, presidente 

da ESPM, também em nome da 
FGV, falando da qualidade das 
duas instituições e como elas se 
complementam: "Nós somos lapi-
dadores de talentos criativos e, a 
FGV, de gestores, elementos fun
damentais em qualquer atividade 
da comunicação"; Caio Barsotti, 
presidente do Cenp (Conselho 
Executivo das Normas-Padrão), 
explicando sobre o.procedimen
to que o órgão quer adotar para 
informar anunciantes e veículos 
quando existir uma relação co
mercial entre eles e agências que 
fogem das normas-padrão - que 
prevê o repasse de 20% do valor 
para a agência; e Rafael Sampaio, 
vice-presidente-executivo da ABA 
(Associação Brasileira de Anun
ciantes), que trouxe uma pesqui
sa exposta em um encontro de 
anunciantes nos Estados Unidos 
onde, entre diversos pontos, foi 
revelado que o papel da comuni
cação tem que se expandir e ir 
além da propaganda, chegando, 
inclusive, ao desenvolvimento 
dos produtos. 
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