
Assim caminha a propaganda  
 
Na Europa, exatamente há vinte anos, o Estado mantinha um enorme controle sobre a mídia 
eletrônica e criou-se a oportunidade para o surgimento de um novo modelo de empresa, o 
chamado bureau de mídia. Eram basicamente investidores com recursos financeiros suficientes 
para adquirir espaços publicitários nos veículos estatais de comunicação e, depois, revendê-los 
com lucros significativos.  
 
No começo dos anos 90, estes bureaus, calcados no sucesso da operação européia, passaram a 
mirar o maior mercado publicitário do mundo, da América do Norte. Naquele momento, a 
economia norte-americana passava por enormes mudanças e a palavra de ordem era a 
desregulamentação.  
 
Até então, tudo caminhava bem para os bureaus e as agências norte-americanas, cientes de que 
estas empresas tinham a simpatia dos anunciantes. Vale observar que os valores dos espaços 
publicitários, revendidos aos anunciantes, eram significativamente menores, pois os bureaus 
compravam grandes volumes destes espaços e os revendiam com margens de lucro de 2% a 3%.  
 
Entretanto, na América, a mídia é um negócio privado. Esta importante característica viabiliza 
uma grande concorrência entre as empresas de mídia. Ao contrário da Europa, onde apenas uma 
ou duas emissoras de televisão monopolizavam a audiência, nos Estados Unidos notou-se que 
seria impossível gerar inflação de demanda pois existiam, por exemplo, quatro grandes redes de 
TV aberta, fora cerca de 200 emissoras por assinatura.  
 
Como as agências dos Estados Unidos ainda não tinham percebido este detalhe, e com enorme 
receio dos bureaus europeus, acabaram criando seus próprios bureaus. O negócio não deu certo 
para ninguém, mas gerou grande interesse do anunciante norte-americano em ampliar o contato 
direto com os profissionais de mídia.O fator deu origem às agências de mídia — controladas pelos 
próprios profissionais de mídia — que, muitas vezes, nem se reportam às agências de origem.  
 
Hoje, não existe mais o departamento de mídia em nenhuma grande agência norte-americana. O 
negócio tomou tamanha proporção, que o Advertising Age, a bíblia do marketing norte-americano, 
criou o prêmio “Mídia Agency of the Year”, em 1995.  
 
Ponto para os bureaus brasileiros  
 
Voltando ao Brasil, percebemos que os bureaus também não teriam a menor chance de sucesso 
por aqui, pois nosso País é muito semelhante, em mídia, aos Estados Unidos. Nosso maior desafio 
será demonstrar para as agências de propaganda e grandes empresas de mídia do País, que o 
processo não foi predatório nos EUA ou na América Latina e sim gerou-se uma melhor e criteriosa 
distribuição das verbas de mídia.  
 
No entanto, o Brasil caracteriza-se pelo baixo interesse das agências de propaganda nos 
profissionais de mídia. Basta observar a enorme demissão que ocorreu junto a esta categoria, 
notando que, atualmente, nem mesmo as mais representativas mantém mais de cinqüenta 
funcionários na área. Neste cenário, o prejudicado é o anunciante, pois os profissionais de mídia, 
que são os verdadeiros defensores dos recursos financeiros dos clientes, estão de mãos atadas.  
 
Para complicar a situação, entrou em operação a regulamentação do setor, pelo Conselho 
Executivo das Normas-Padrão (CENP), que infelizmente não permite as operações destas 
empresas, no Brasil, e ainda confunde o bureau de mídia com as modernas agências do 
segmento.  
 
É evidente que alguns anunciantes questionam a regulamentação, pois percebem que podem 
remunerar suas atuais agências com comissões próximas a 30% ou 35%. Estes porcentuais 



resultam da somatória dos honorários regulamentados pelo CENP, que vão de 15% a 20%, além 
da Bonificação de Volume (BV), que é o incentivo que os veículos de comunicação pagam para as 
agências de propaganda, e que poderia estar próximo de 15%.  
 
Para agitar ainda mais o mercado publicitário, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça (SDE) acaba de recomendar a condenação do Conselho Executivo das Normas-Padrão. A 
SDE concluiu que o CENP prejudica a livre concorrência ao fixar porcentuais de descontos e 
estabelecer condições homogêneas de comercialização.  
 
A atitude, segundo a Secretaria, infringe a ordem econômica já que exige a obrigatoriedade de 
certificação por parte das agências para que possam receber o chamado desconto-padrão — a 
comissão de 20% — e que, para o CENP, agora é concedido pelos veículos de comunicação para 
as agências.  
 
A Secretaria também considerou discriminação contra as pequenas agências de propaganda, 
porque o CENP classifica o comissionamento por faixa de receita anual, além de exigir a aquisição 
de pesquisas de mídia, que nem sempre são necessárias. O parecer foi encaminhado ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e existe até a possibilidade de aplicação de multa, se 
o CENP for condenado, no valor de R$ 6 milhões.  
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