
A VEZ DO CAÇADOR
0 jornalista e publici-
tário gaúcho Flávio Cor-
rêa tem como hobby a
caça. Em seu aparta-
mento no bairro de Hi-
gienópolis, em São
Paulo, a sala é decora-
da com cabeças de
veados e a pele de um
puma abatidos por ele.
No escritório, um pai-
nel exibe fotos de ou-
tros animais vítimas de
seus tiros. Em janeiro,
Faveco, como é conhe-
cido, tornou-se o pri-

 meiro presidente remu-
nerado na história da
Associação Brasileira
das Agências de Publi-
cidade (Abap). Nesta
entrevista, além de fa-
lar dos planos de sua
segunda gestão na
Abap, Faveco dispara
contra os políticos que,
segundo ele, estariam
pondo em perigo a
liberdade de expressão
no Brasil ao proibir a
propaganda de cigarros
e apresentar projetos
de lei contra a propa-
ganda de outros produ-
tos. Para sorte deles,
os disparos de Faveco,
desta vez, são apenas
verbais.

PedroYves

P - Como surgiu a idéia de a
Abap ter um executivo remunera-
do, com dedicação full time?

FC - Há muitos anos eu venho me
batendo, na Abap e fora dela, de
que para se consolidar a democra-
cia é necessário melhorar as orga-
nizações da sociedade civil. Para
isso as entidades patronais não
podem simplesmente ficar à mercê
de trabalho voluntário de empre-
sários do setor. Isso funcionou bem
durante quase 50 anos na Abap.
Mas a realidade mudou. Qualquer
entidade hoje em dia precisa de
estrutura mais profissionalizada
para defender os interesses de sua
categoria. No mundo todo isso é
comum.

P - Quer dizer que com isso a
Abap busca mais profissiona-
lização?

FC - Significa dar um sentido
cada vez mais profissional à Abap.

P - Só você é remunerado?
FC- Durante 51 anos só podia ser

presidente da Abap quem fosse
empresário do setor. E eu deixei de
ser empresário durante minha
primeira gestão. Acontece que todos
os capítulos da Abap concordaram
por unanimidade que eu perma-
necesse presidente da entidade e
propuseram alterar os estatutos.
Para evitar problemas, eu me licen-
ciei do cargo. No encontro (da Abap)
em Foz do Iguaçu, em dezembro, a
diretoria institucional passou a ter
permissão de contratar um profis-
sional para presidente executivo.

P - Você teve de renunciar para
ser contratado?

FC - Meu mandato vai até abril.
No dia 9 de janeiro renunciei ao

cargo de presidente, ato contínuo,
fui contratado até abril, quando
muda a diretoria.

P - Você agora independe de
eleição?

FC - Se a nova diretoria da enti-
dade quiser, eu continuo depois de
abril. Ou poderá escolher outra
pessoa para o cargo.

P- Quais são os pontos fortes da
Abap hoje?

FC - Quando eu assumi o
primeiro mandato nós vivíamos um
momento muito difícil na publici-
dade brasileira. Porque foi justa-
mente naquele momento que o go-
verno havia desregulamentado o
setor, dando fim ao artigo 57.690,
justamente aquele que tratava da
remuneração da agência. O merca-
do vinha se regendo por aquele
artigo e de uma hora para outra
ficou sem balizador. Havia um
ambiente caótico na propaganda.
Foi quando começamos a trabalhar
no processo que desembocou na
assinatura das Normas-Padrão, que
deram origem ao Cenp. Foi um
processo que levou dois anos de
negociação entre anunciantes, enti-
dades e agências. Foi uma grande
batalha que conseguimos superar.

P - Você prevê algum tipo de
problema com as Normas-Padrão
em vigor?

FC - Eu realmente não preveja
nenhum tipo de conflito porque a
crise deflagrada pela desregula-
mentação foi a grande oportu-
nidade para se lançar o debate em
torno da eficácia do sistema. Esse
modelo foi amplamente discutido
por todos os vetores que compõem
a indústria de comunicação e



chegou-se à conclusão de que era
necessário estabelecer bases con-
sensuais legais para que esse mo-
delo continuasse praticável. A
grande conquista é que houve con-
senso em torno de normas esta-
belecidas pelo mercado, e não
impostas de cima.

P - O fato de a Abap ter con-
tratado um executivo com dedi-
cação total não sinaliza que
existem ainda grandes proble-
mas a ser enfrentados?

FC - De cara temos o problema
da ameaça à liberdade de
expressão comercial. A proibição
da propaganda de cigarros foi só
o começo. Existem projetos no
Congresso querendo proibir
propaganda de remédio, bebidas
alcoólicas, publicidade para cri-
anças. Existe um sentimento de
que a publicidade é responsável
por muitas das mazelas nacio-
nais. Algo como o fato gerador
delas ser a publicidade. Infeliz-
mente o Brasil tem a tendência de
copiar tudo o que os países mais
desenvolvidos fazem sem exami-
nar corretamente o estágio de
desenvolvimento social e econô-
mico como um todo. Sem levar
em conta as diferenças que exis-
tem entre o Brasil que a gente vê
na Avenida Paulista e o Brasil
real. Não adianta, por exemplo,
você proibir a publicidade de
mamadeira sob o pretexto de que
isso pode conflitar com o con-
ceito de aleitamento materno.
Muitas mães brasileiras, para
amamentar corretamente, preci-
sariam, antes de tudo, serem bem
nutridas. Nosso problema não é a
mamadeira, mas o grau de l
nutrição das mães brasileiras.
Isso não é culpa da publicidade.

P - Está havendo uma caça às
bruxas na qual a publicidade está
sendo o bode expiatório?

FC - Existe uma corrente da
inteligência nacional que está ten-

tando colocar a publicidade nessa
posição. Primeiro porque a publici-
dade é a ponta mais visível do ice-
berg do capitalismo. Segundo
porque ela ocupa um grau de noto-

demagógicos. E tem outro perigo
também: a noção de que é a publici-
dade que sustenta a imprensa livre
ainda não é suficientemente co-
nhecida. Tenho constatado no Con-

gresso que o grau de
conhecimento entre li-
berdade de expressão
comercial e liberdade
de imprensa e o que
isso representa para o
exercício de cidadania
e democracia ainda
não é claro para uma
grande parcela dos que
estão no Congresso na-
cional hoje, e dos exe-
cutivos também. Mui-
tos ficam perplexos
quando informo, veja
bem, informo, que é a
publicidade que sus-
tenta os mais de 3 mil
títulos que existem nas
bancas. Que é a publi-
cidade que sustenta os
2.400 jornais que exis-
tem no Brasil, que é a
publicidade que per-
mite que 38 milhões de
lares tenham acesso a
uma televisão aberta
no Brasil, que é a pu-
blicidade que permite
que o rádio cubra o
Brasil inteiro.

riedade muito grande, está sempre
nos intervalos das novelas. Mexer
com ela dá repercussão, noto-
riedade. Isso pode ter um bom uso
político. A democracia brasileira
ainda é muito jovem, por isso ela
ainda não é imune a ataques

P - Quer dizer, uma
parcela da elite
brasileira não tem
esse conhecimento?

FC - É estarrecedor,
mas é isso mesmo.
Nós, profissionais de
comunicação, jornalis-
tas, publicitários, não
temos noção do quanto

esse grau de informação é baixo.

P - Na sua primeira gestão,
houve uma arrumação da casa
com as Normas-Padrão. Agora
seria a hora de defender o merca-
do de ameaças externas?
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FC - A Abap está cumprindo um
papel muito importante levando
esse tipo de informação às bases.
Desde que a Abap se federalizou,
durante a minha primeira gestão,
criando 15 capítulos no
Brasil todo, nós sempre tive-
mos essa preocupação de
realizar encontros com
políticos e empresários
locais. Isso ganha mais
relevância pelo fato de a
representação política no
Brasil ser distorcida. Um
cidadão acreano, por exem-
plo, vale hoje umas 35 vezes
mais do que um paulista.
Quer dizer, a representativi-
dade dele no Congresso é
muito maior. Então a Abap
tem feito um trabalho de
formiga para esclarecer
esse cidadão sobre a
importância de temas como
a liberdade de expressão
comercial. Porque nós
temos essa obrigação tam-
bém para desenvolver o
mercado da comunicação.
O que o Brasil precisa para
se desenvolver é de mais
consumidores. Porque não
existe economia sem con-
sumo. Eu aprendi com o
Joelmir Beting que a nossa
participação é muito maior
no PIB nacional do que
aquela cifra sempre divul-
gada de 1%. Ele me disse:
"Vocês são responsáveis por
pelo menos 1/3 do PIB. Por
que se não houvesse a pu-
blicidade não haveria essa
quantidade de serviços e
produtos modernos que há
no Pais. A economia não
giraria sem vocês." Eu acho
que a visão dele está absolutamente
correta. Então eu acho que nós
temos uma responsabilidade social
muito grande, que é preservar esse
modelo de sucesso que nós criamos.
Infelizmente nós ainda não temos o
número de consumidores que

gostaríamos, mas aí o buraco é
muito mais embaixo. É um proble-
ma da concentração da renda, que
já tem 500 anos. E ai toda a elite é
responsável, e não só nós. É uma

questão que exige uma discussão
muito mais ampla.

P -A batalha contra a proibição
do cigarro está perdida?

FC - A posição da Abap foi e con-
tinua sendo a de que um produto

legalmente comercializado, que
paga seus impostos, tem o direito de
ser divulgado. O que foi aprovado é
um contra-senso jurídico, estão
sofismando ao dizer que a propa-

ganda é permitida no ponto-
de-venda. Mas comunicação
significa que qualquer meio
possa ser usado. Atualmente
estou consultando o nosso
departamento jurídico para
entrar com ação de inconsti-
tucionalidade contra essa
medida.

P - Que outras batalhas
virão pela frente?

FC - Teremos uma bata-
lha bastante aguda contra a
instalação dos bureaus de
mídia. Vi em outros merca-
dos o quanto eles são
nocivos para a comuni-
cação. Eles transformam o
tempo e o espaço dos veícu-
los em commodities, como
se comunicação fosse o
mesmo que vender café na
Bolsa de Chicago, onde o
dinheiro e a especulação se
tornam mais importantes do
que a qualidade. Eles dete-
rioram a qualidade da mídia
como um todo. Nós somos
um dos últimos bastiões que
ainda conseguiram ficar
imunes a essa enfermidade.
E eu vou lutar para que ela
fique longe de nossas fron-
teiras enquanto eu puder. E
eu vou lutar para a realiza-
ção de um novo congresso
de comunicação. O último
que nós tivemos foi em
1978. Eu acho que chegou o
momento de a indústria
como um todo se reunir

outra vez e debater o futuro imedia-
to. Porque hoje as circunstâncias
são completamente diferentes
daquelas de mais de 20 anos atrás.
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