
O lado negro da força
Envolvimento de agências em escândalos políticos prejudica imagem do setor perante a opinião pública
ELIANE PEREIRA

Tal qual Anakin Skywalker,
de Guerra nas Estrelas, que
apesar de suas extraordinárias
qualidades — ou por causa de-
las — é seduzido pelas forças do
mal, as agências de publicidade
muitas vezes se vêem tentadas
a passar para "o lado negro da
força". O episódio das agências
mineiras DNA e SMPB, implica-
das no chamado esquema do
"mensalão", e o caso envolven-
do o publicitário Luiz Lara, seu
cliente Schincariol e a Editora
Três são acontecimentos que
trazem à tona a questão das re-
lações nem sempre transparen-
tes entre clientes, agências, for-
necedores, veículos e governo.

O saldo, na opinião de repre-
sentantes da sociedade civil e
profissionais ligados à área polí-
tica, é negativo para o setor, ape-
sar de a prática de ações ilícitas
ser a exceção, e não a regra. "O
Brasil tem profissionais de mar-
keting altamente capacitados,
boas agências e veículos, mas,
com a grande exposição do es-
cândalo político, essa qualidade
vai sendo jogada fora por causa
do envolvimento de pessoas que
usam esses instrumentos de for-
ma negativa", analisa o consul-
tor e especialista em marketing
político Marco Iten.

Enfático na defesa do setor, o
presidente da Associação Brasi-
leira de Agências de Publicidade
(Abap), Dalton Pastore, diz que,
a se comprovarem as acusações,
essa seria a primeira vez que uma
agência se veria envolvida em

Mídia na berlinda
A divulgação de uma conver-

sa telefônica entre Luiz Lara, só-
cio da Lew,Lara, e Adriano Schin-
cariol, um dos donos da cerveja-
ria Schincariol —acusada de so-
negação de impostos e alvo de
ação da Polícia Federal —, na
qual o publicitário sugeria que o
editorial de uma publicação da
Editora Três seria influenciável
mediante pagamento, além de
criar constrangimento para todas
as partes envolvidas expôs uma
outra forma passível de relações
escusas: a pressão do poder eco-
nômico e político sobre a mídia.

"Esse tipo de recurso sempre
aconteceu e é potencializado nos
momentos em que as empresas
se utilizam disso para fortalecer
ou proteger seus interesses co-
merciais e corporativos", afirma
Marco Iten. Mas o contrário tam-

bém acontece. Em suas andan-
ças pelo Brasil, ministrando cur-
sos de marketing político, o con-
sultor diz ser comum ouvir rela-
tos de prefeitos pressionados a
anunciar em rádios e jornais lo-
cais sob pena de ver sair maté-
rias negativas à administração na
mídia da cidade.

Para Emerson Kapaz, um
episódio como o da Schincariol
não chega a abalar a credibili-
dade da imprensa, mas serve de
alerta para a necessidade de
empresas e veículos se policia-
rem eticamente. "O caso mos-
tra a dimensão cada vez maior
do papel social e da responsa-
bilidade da mídia e a importân-
cia de a imprensa ter cada vez
mais isenção e coragem para
criticar e denunciar, mesmo fe-
rindo interesses", declara.

de que convive demais com prá-
ticas questionáveis, que dão mar-
gem à corrupção não só no setor
público como também no priva-
do", afirma Cláudio Weber Abra-
mo, diretor executivo da Trans-
parência Brasil, entidade dedica-
da ao combate à corrupção. "A
publicidade é um campo passível
de atividades ilícitas e todo o se-
tor político conhece esses proce-
dimentos", complementa Iten.

O empresário Emerson Ka-
paz, presidente do Instituto
Etco, pondera que é preciso to-
mar cuidado com as generaliza-
ções, mas considera necessário
rever completamente a forma de
financiamento das campanhas
políticas, pois é nesse momento
que começam a se criar os vín-
culos que desembocarão, mais
adiante, na troca de vantagens
entre as partes.

A vitória em licitações para
contas públicas de agências que
trabalharam em campanhas polí-
ticas é um bom exemplo dessa
presumida troca de vantagens. "O
processo pode não ser fraudulen-
to, mas é claramente direcionado",
aponta Abramo. A posição é con-
testada por Pastore. "Já participei
de várias concorrências públicas
e investi meu tempo e trabalho
nelas porque acredito na correção
do processo, como outras agênci-
as também fizeram. Não se pode
pôr em dúvida todo o processo,
afinal as agências que atendem o
governo são éticas, pagam seus
impostos, empregam gente e nun-
ca houve, até agora, uma acusa-
ção formal de irregularidade", afir-
ma o presidente da Abap.

Para diminuir o grau de sub-
jetividade na avaliação das pro-
postas das agências durante o
processo de licitação, o consul-
tor político Gaudêncio Torquato
aconselha a constituição de um
comitê externo, com represen-
tantes da sociedade civil, que

Caixa dois público-privado
A contratação de serviços de

propaganda para formação de
caixa dois não é nenhuma novi-
dade para o consultor Marcelo
Gomes, especialista na detecção
de fraudes contábeis em empre-
sas. Segundo ele, a prática pode
dar-se com qualquer tipo de for-
necedor, e a publicidade é um
dos ramos possíveis. E mais: a es-
fera privada não está imune a
práticas como suborno e super-
faturamento envolvendo servi-
ços de comunicação.

O consultor conta já ter iden-
tificado casos em que altos fun-
cionários da área de marketing
criam dificuldades para obter
vantagens de seus fornecedores
e, na contramão, de agências que

participaria do processo de es-
colha. Iten sugere o estabeleci-
mento de margens menores de
remuneração no atendimento de
contas públicas.

Atividades irregulares ligadas
ao governo não são exclusivas da
comunicação, lembra o jornalis-
ta Gabriel Priolli, presidente da
Associação Brasileira das TVs

subornam pessoal do cliente
para manter uma posição privi-
legiada. Incluir gente de outros
departamentos (como recursos
humanos e financeiro) nas deci-
sões relativas às compras de ser-
viços de marketing seria uma
forma de minimizar o problema.

A verdade é que o tema "di-
nheiro sujo" não se limita à esfe-
ra governamental, contaminan-
do também o setor privado. Bas-
ta lembrar que a maior parte dos
recursos não declarados das
campanhas vem do caixa dois do
setor privado, aponta o empre-
sário Emerson Kapaz. Ou seja, o
"lado negro" tem agentes infiltra-
dos nas várias esferas da galáxia
político-econômica.

Universitárias. Para ele, que tem
11 campanhas políticas no currí-
culo, as medidas a serem adota-
das para coibir abusos valem para
todos os setores, mas dependem
principalmente do aperfeiçoa-
mento dos mecanismos de con-
trole e de uma postura mais ati-
va da sociedade na fiscalização
dos negócios de Estado.

O país do marketing

Gabriel Priolli: política concebe a
publicidade como ferramenta milagrosa

Desde que Joseph Goebbels,
chefe da propaganda nazista,
montou uma extraordinária má-
quina de divulgação para garan-
tir o apoio do povo alemão a Hi-
tler, nos anos 30 e 40, sabe-se do
extraordinário poder do marke-
ting como instrumento político.
Em entrevista recente às pági-
nas amarelas de Veja, o deputa-
do Fernando Gabeira, ex-PT e há
dois anos no Partido Verde, dis-
se que o presidente Lula, ao su-
perestimar o potencial da lingua-
gem publicitária, saiu da histó-
ria para entrar no marketing.

O excesso de ações "marke-
teiras" tanto na política de go-
verno como nas campanhas elei-
torais é por muitos visto como
um mal, mas dificilmente tem
volta. "A política começa a con-
ceber a publicidade como uma
ferramenta milagrosa, que pode
resolver qualquer problema, até
aqueles que ela mesma não con-
segue solucionar", critica Gabriel
Priolli, ao acrescentar que o PT
foi o que mais resistiu, mas aca-
bou se convertendo totalmente
ao marketing político, à idéia de
que a forma é mais importante
do que o conteúdo.

A ascensão do marketing po-
lítico no Brasil é recente: com a
redemocratização, nos anos 80,

a classe política teve de reapren-
der a conquistar o eleitor e o pro-
tagonismo nas estratégias de
campanha foi dos jornalistas,
num primeiro momento. Mas a
partir da década de 90 os publi-
citários ocuparam espaço e hoje
dominam o setor.

Para Cláudio Weber Abramo,
da Transparência Brasil, há ex-
cesso de influência do pensa-
mento publicitário no pensa-
mento político. Ele acredita que
a campanha feita por publicitá-
rios distorce o fundamento do
voto na medida em que vende o
candidato como se fosse uma
mercadoria. "A política hoje é
fundamentalmente uma ativida-
de midiática. Ela se dá no plano
da comunicação, e quem não
souber lidar com isso está fora
do jogo", contrapõe Priolli.

Mas o consultor Marco Iten
acredita que a desilusão provo-
cada em parte do eleitorado pela
postura do governo do PT, que
deixou pelo caminho algumas de
suas principais bandeiras, irá re-
fletir-se nas próximas eleições
com os eleitores mais atentos ao
conteúdo dos candidatos e co-
brando as promessas feitas an-
teriormente. "Teremos menos
fura-fila e mais prestação de con-
tas", aposta.

escândalo: "A coisa que mais in-
teressa à Abap e aos seus associ-
ados é que haja uma investigação
profunda, definitiva e conclusiva.
Não queremos conviver com dú-
vidas, suspeitas e insinuações.
Tanto para as agências que têm
quanto para as que não têm con-
tas de governo, é fundamental
que a verdade seja esclarecida".

Relações perigosas entre
agências, veículos e governo sem-
pre existiram. O problema é que,
com a diminuição dos campos de
manobra à disposição da classe
política — especialmente após o
processo de privatização, que re-
duziu drasticamente o número de
cargos suscetíveis ao loteamento
—, sobraram poucas atividades no
setor público que de alguma for-
ma dão margem à realização de
negócios irregulares. A contrata-
ção de serviços de comunicação e
propaganda é uma delas.

"A publicidade é uma ativida-
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