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A Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) inaugurou ontem sua sede 
oficial em Brasília e dá início a uma nova fase no processo de apoio ao setor da 
propaganda. A entidade ainda está na fase final dos preparativos para o 6 Encontro 
Brasileiro de Agências de Publicidade (Ebap), que pela primeira vez será realizado na 
capital do País, entre os dias 3 e 5 de maio.  
 
A Abap é uma entidade que existe há 55 anos e há oito se constitui uma associação 
federalizada. "A sede em Brasília, até então, funcionava mais no papel. Agora, com 
esta nova estrutura, um dos objetivos é cuidar de forma mais próxima dos interesses 
da atividade com o poder legislativo", explica o presidente da Abap, Dalton Pastore.  
 
Segundo Pastore, a Abap procura ficar mais próxima dos projetos de lei envolvendo o 
segmento da propaganda - existem hoje 374 projetos de lei citando o setor, incluindo 
temas como a proibição de anúncios de mamadeira, prática que não é utilizada pelo 
mercado anunciante.  
 
"Queremos ter maior influência sobre as decisões envolvendo este segmento e outros 
que estão ligados a eles, como os meios de comunicação." Pastore ressalta que esta 
necessidade de a Abap ser mais representativa em Brasília existia há muitos anos e 
agora está começando a se concretizar.  
 
Novos temas para o encontro  
 
Aproveitando a nova sede, o Ebap deste ano será realizado em Brasília com um tema 
considerado inovador. Pastore explica que o encontro das agências de propaganda de 
2005 será baseado em quatro pilares. O primeiro é a importância da propaganda para 
o desenvolvimento econômico e social do País. "Vamos discutir o que fazer para que a 
publicidade tenha mais influência. Este é o tema central", declara Dalton Pastore.  
 
O segundo tema a ser debatido é o futuro das agências, que caminho vão seguir, 
enfim, novos rumos da indústria da comunicação publicitária. Legislação e o papel do 
setor na sociedade são assuntos que serão citados na 6 edição do Ebap. "Todas as 
discussões são voltadas para o nosso negócio", reforça o presidente.  
 
O encontro é realizado com o apoio da Federação Nacional da Propaganda (Fenapro), 
Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) e Conselho Executivo 
das Normas-Padrão (Cenp).  
 
Melhora no cenário  
 
Comparando com a última edição do evento, que aconteceu há mais de dois anos, 
Pastore destaca que a propaganda também acompanha as diversas oscilações da 
economia, principalmente nos últimos anos.  
 
"Se ela cresce, também crescemos. Além disso, a publicidade contribui para a geração 
de riquezas." Em relação ao momento atual, Pastore afirma que existe, pelo menos, 
um desejo maior para um crescimento. "Existe disposição, e isso é fundamental", 
comenta.  
 



O publicitário conta que, segundo a Abap, a previsão para 2005 é de um crescimento 
real de cerca de 5%. "Podemos chegar a 10%, mas prefiro trabalhar mais com uma 
previsão realista", diz Pastore.  
 
De acordo com dados da Abap, existem cerca de 4 mil agências, empregando 30 mil 
pessoas. Na região Sudeste estão 58,9% delas.  
 
Dentro do cenário da comunicação, 48,1% do bolo publicitário, em 2003, foi aplicado 
na propaganda, o que representa R$ 14,9 bilhões. Promoção de vendas ficou em 
segundo, com 16% de participação e R$ 5 bilhões em valor.  
 
A TV recebeu 60,4% dos investimentos, seguida pelos jornais, com 18,5%. Os dados 
são do levantamento "A Indústria da Comunicação no Brasil".  
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