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Novo presidente da associação dos anunciantes diz que legislar ajuda na publicidade.  
 
O novo presidente da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Ricardo Alves Bastos, diretor de 
assuntos legais e corporativos da Johnson & Johnson para o Brasil e América Latina, tem uma 
visão muito pragmática sobre o papel da entidade - que responde por 80% do PIB publicitário 
brasileiro- diante do quadro de ebulição que a propaganda e a mídia vivem neste momento tanto 
no País quando no mundo.  
 
"Temos que assumir alguns processos e projetos que estão na mídia e que afetam nosso negócio. 
Pois, no final, somos nós que vamos pagar a conta", completa Bastos, que pretende que sua 
gestão seja marcada por "positions papers" que analisem as questões complexas e variadas em 
discussão no momento.  
 
Entre elas, o desgaste político da imagem das agências, a publicidade nas novas mídias, a 
definição do padrão de TV digital para o Brasil, a regulamentação da mídia exterior, excessos de 
legislação proibitória em cima da publicidade, liberdade de imprensa e até as delicadas questões, 
para o setor, da remuneração de agências e da adoção ou não dos bureaux de mídia.  
 
"Não existe assunto tabu para nós aqui na ABA", afirma Bastos, fazendo jus a um sonho de 
juventude, quando chegou a pensar em seguir carreira como antropólogo, "num estilo Indiana 
Jones". Acabou desistindo, diante da tradicional falta de recursos para pesquisa no País.  
 
Deixou de lado seus diplomas de ciências sociais e direito, formou-se em administração de 
empresas e iniciou carreira de executivo. "Além disso eu não venho da área de marketing e, 
então, temas como remuneração de agências, que o mercado trata cheio de dedos, para mim é 
um item de agenda como outros de igual importância", afirma. "Temos que analisar como é feito 
no resto do mundo, os resultados alcançados, analisar e selecionar a melhor prática para nossos 
negócios."  
 
"Também não podemos ter medo de colocar na mesa toda a auto-regulamentação do setor. 
Vivemos tempos novos e não podemos nos perder em regras de mais de 15 anos porque a mídia 
e a publicidade estão num rápido processo de mudança. São tempos novos", pontua.  
 
Para Bastos, a ABA precisa, a partir de amplas e democráticas discussões, intervir, e acima de 
tudo criar e modernizar, auto-regulamentações que orientem seus associados.  
 
"Campanhas de sucesso como a de combate à baixaria na mídia desenvolvida pelo presidente 
anterior da ABA, Orlando Lopes, que solicitou aos principais líderes da mídia brasileira que 
estabelecessem códigos de ética para disciplinar excessos, exemplificam bem a ação da entidade", 
cita o presidente.  
 
De sólida formação humanística, Bastos, 54 anos, está na J&J desde 1989. Também é membro do 
Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) e juiz do Conselho Executivo das 
Normas-Padrão (Cenp). "A auto-regulamentação publicitária brasileira e o trabalho do Cenp 
merecem uma discussão séria, pois vivemos um outro momento da publicidade."  
 
A diretoria da ABA que tomou posse com Bastos na última semana já traz em sua estrutura 
algumas mudanças que mostram o estilo da entidade para este biênio. Um deles é o novo 
conselho de presidentes constituído por um grupo de sete presidentes de empresas associadas à 
ABA.  
 



"Queremos contar com as análises das pessoas que ocupam os mais altos cargos nas maiores 
empresas em atuação no País, para ajudar a definir caminhos e prioridades, assim como para 
apontar as principais demandas que têm para a área de comunicação de marketing", afirma 
Bastos.  
 
Há também cinco comitês de melhor prática integrados por executivos de empresas associadas, 
da área de agências, de veículos e fornecedores especializados e voltados para atividades 
específicas da gestão, do marketing e da comunicação das organizações.  
 
Estes comitês vão atuar nas áreas de branding, comunicação por conteúdo, recursos humanos e 
gestão do conhecimento, responsabilidade social e gestão financeira de marketing. "Todos estes 
setores buscam resultados econômicos favoráveis para a empresa, mas partem de visões 
diferentes. As melhores práticas passam pela harmonização de suas atividades. O objetivo final é 
criar experiências agradáveis para o consumidor na hora da compra."  
 
Pensando 2006  
 
Para Bastos, a turbulência política de um ano eleitoral "e o próprio processo de afirmação 
democrática porque passa o País, assim como a sua afirmação como potência econômica", vão 
dominar a cena em 2006. "Mas é tanto um período turbulento quanto de oportunidades. 
Visivelmente, por exemplo, a economia brasileira teve um avanço sob fundamentos muito 
sólidos", comenta.  
 
O novo presidente da ABA considera que o mais urgente dos "positions papers" da entidade 
refere-se à discussão do padrão digital para a TV. "Temos que nos posicionar rápido porque, no 
final, acabamos pagando a conta", diz o executivo.  
 
Bastos considera também que tanto este ano como em 2007 a entidade tem que estar atenta a 
possíveis excessos na legislação envolvendo a área de publicidade. "Devemos legislar antes que 
outros que não são especialistas o façam", diz Bastos, acreditando que a entidade deve seguir 
com rigor estas discussões no congresso e poder executivo. Um dos pontos polêmicos que entrará 
brevemente em pauta será a participação de crianças em publicidade.  
 
"Há o sério problemas da obesidade infantil que está no âmago da questão, mas a legislação 
precisa ser bem discutida para servir aso seus propósitos. Isso faz parte das melhores práticas 
democráticas", afirma.  
 
Bastos destaca a necessidade urgente de se resgatar a boa imagem das agências de publicidade 
brasileira, seriamente arranhada nas CPIs. "As agências brasileiras têm um elevado nível ético e 
profissionais de qualidade incontestável. Não podemos deixar que ‘valeriodutos’ lancem dúvidas 
sobre elas", afirma. Intransigente defensor da propaganda, Bastos lembra que ela é 
"imprescindível para que o consumidor possa fazer as melhores escolhas".  
 
Para Bastos, "a propaganda em si é boa, tem um caráter instrutivo e ajuda o consumidor a 
escolher produtos com algum tipo de vantagem. O que temos que combater é a propaganda ruim. 
O melhor caminho para isso é a auto-regulamentação".  
 
Para Bastos, a discussão das novas mídias e da relação da publicidade com elas também deve ser 
amplamente discutida e auto-regulamentada. "A internet, por exemplo, hoje tem menos de 2% o 
bolo publicitário, mas é uma mídia em crescimento. Porém será que a melhor forma de chegar ao 
consumidor são os pop-ups ou banners, ou este tipo de anuncio acaba se revertendo em 
resultados ruins para as próprias empresas?", pergunta. "No final é a própria sociedade que vai 
cobrar e a ABA tem que ter se não as respostas pelo menos uma linha de ação."  
 



A ABA quer também, especialmente em São Paulo, sede da entidade, trabalhar na 
regulamentação da mídia exterior. "Cidades brasileiras como Rio, Salvador e Curitiba já 
solucionaram este problema e a própria população se tornou fiscal. Não é possível manter o 
descaso com que o tema é tratado em São Paulo e outras capitais."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


