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Cenp dá razão à Globo contra Leo Burnett. Agência vai encerrar operação do bureau Starcom que 
funcionava dentro da sua estrutura de mídia  
 
Ao reduzir de cinco para um ano o prazo de validade do Certificado de Habilitação Técnica da Leo 
Burnett (documento sem o qual a agência não tem como pleitear o desconto-padrão de 20% na 
compra de mídia), o Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) encerrou na sexta-feira 
passada aquela que pode ser considerada a primeira contenda "de peso" julgada pela entidade - 
pelo menos de que se tenha notícia. A decisão deve funcionar como um tipo de jurisprudência que 
servirá para balizar o futuro das relações entre agências e veículos no mercado brasileiro.  
 
O caso envolve a Leo Burnett, agora parte do grupo Publicis, e a maior empresa de mídia do País, 
a Rede Globo. Esta última denunciou a agência ao Cenp, em março, por compra de espaço via 
bureau de mídia - o Starcom MediaVest, também pertencente ao Publicis, que funcionava dentro 
da operação brasileira da Leo e negociava a compra de mídia para todos os clientes. A própria 
agência reconheceu o problema e antecipou-se ao julgamento do Cenp para consertar o estrago, 
o que não impediu a Globo de recorrer ao órgão para garantir o cumprimento das normas-padrão.  
 
No início de abril, Roger Haupt, chief operating officer (COO) do grupo Publicis, esteve em São 
Paulo para conduzir pessoalmente a negociação do conflito com a Globo. Na ocasião, ficou 
acertada a devolução à maior emissora do País de uma quantia em torno de R$ 2 milhões (valor 
referente a BVs - bonificação por volume - transferido pela rede de TV à agência). A informação 
não foi confirmada por nenhuma das partes envolvidas. Cercado de sigilo, o episódio resultou em 
pelo menos uma baixa: Dárcio Leite, ex-vice-presidente de mídia da Leo Burnett, deixou a 
agência há três semanas.  
 
Leite foi substituído por Ana Lúcia Balleroni, trazida da J Walter Thompson para reestruturar o 
departamento de mídia da Leo - que, segundo comentários do mercado, teria novas trocas de 
pessoal.  
 
"Desde o início do processo dissemos que acataríamos qualquer decisão que fosse tomada pelo 
Cenp e o faremos", limitou-se a declarar o presidente da Leo, Renato Lóes. Segundo o executivo, 
que não quis comentar sobre a possível demissão de outras pessoas, a contratação de Ana Lúcia 
foi uma das providências tomadas pela agência para se reenquadrar nas normas-padrão.  
 
Seja como for, a Leo Burnett agora terá que se submeter a vistorias anuais do Cenp para a 
renovação do certificado, conforme comunicado oficial divulgado pelo Conselho logo após o 
julgamento (veja íntegra no box). Além disso, uma auditoria independente deverá verificar a 
conformidade das operações da agência com as Normas-Padrão.  
 
Veja a íntegra da nota  
 
"A Segunda Câmara do Conselho de Ética do Cenp - Conselho Executivo das Normas-Padrão, em 
sessão realizada hoje, julgou procedente a representação da TV Globo Ltda., instaurada em razão 
da atuação do bureau de mídia Starcom MediaVest no país, dentro das operações da agência Leo 
Burnett Publicidade Ltda.  
 
A Câmara, por outro lado, reconheceu como relevante a iniciativa do Grupo Publicis que, 
previamente à instauração do procedimento ora concluído, adotara medidas e providências 
objetivando desmontar a estrutura de bureau de mídia que sua controlada Starcom MediaVest 
mantinha no país e readequar as operações da Leo Burnett às prescrições das Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária.  
 



A Câmara, por unanimidade, decidiu reduzir o prazo de validade do Certificado de Habilitação 
Técnica da Leo Burnett de cinco anos para um ano. A renovação do certificado fica, então, 
condicionada a uma vistoria do Cenp e a uma auditoria independente que proporcionarão os 
elementos necessários para garantir a conformidade das operações da agências às Normas-
Padrão e à legislação vigente."  
 
Cenp aprova compra centralizada pela Secom  
 
Após quase três meses, o Cenp finalmente se pronunciou a respeito da decisão do governo federal 
de centralizar a negociação da compra de espaços publicitários de estatais e ministérios na 
Secretaria de Comunicação Estratégica (Secom) da Presidência da República, comandada pelo 
ministro Luiz Gushiken. A decisão gerou um impasse envolvendo mais uma vez a Rede Globo, que 
entendeu a posição da Secom na negociação como equivalente a uma central de mídia fechada, 
formato proibido pelas normas-padrão.  
 
Em nota oficial, o Cenp afirma que considera "oportuna e correta a decisão do governo de 
comprar mídia pelo menor preço". O presidente do Cenp, Petrônio Corrêa, acredita que a iniciativa 
da Secom não irá interferir na relação entre agências e veículos, uma vez que o ministro Gushiken 
garantiu que não pretende criar uma central de mídia e que as agências selecionadas em 
concorrências públicas manterão seu funcionamento normal - inclusive a compra de mídia.  
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