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Pela transparência
na publicidade
Mudanças na Lei de Licitações e separação entre as
atividades das agências de propaganda e as de marketing
político ajudariam a dar mais clareza ao processo de escolha de fornecedores
nessa área. A opinião é do presidente do Conselho Executivo das Normas-
Padrão (Cenp), que quer também tornar públicas as tabelas de preços da mídia
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Meio & Mensagem — Ao longo de sua trajetória pro-
fissional o sr. já vivenciou alguma vez uma crise políti-
ca que atingisse a indústria publicitária como a atual?
Petrônio Corrêa — No Cenp existem 4.032 agências
certificadas. Nos meus 55 anos de trabalho ou
como dono de agência ou ainda presidente de en-
tidade, nunca vi uma generalização desse tipo. O
mercado não é isso. Se de 4.032 empresas duas
estão sendo acusadas, é um percentual ínfimo. Nes-
se período todo, houve apenas uma ocasião, no
governo Collor, em que uma agência teve proble-
mas e foi acusada (Setembro Propaganda).

M&M — O atendimento de contas públicas muitas ve-
zes deu margem a práticas consideradas pouco claras.
Você acredita que exista alguma forma de tornar mais
transparente a relação entre agências e governo?
Corrêa — É necessário aprimorar o sistema de
escolha de agências. O grave erro que ninguém
está discutindo é o fato de as agências de publi-
cidade terem entrado na Lei de Licitações (nQ

8.666/93), uma vez que ela abrange somente
empreiteiros de obras e compra de material. E
colocaram no artigo segundo que a publicidade
também estaria contemplada. A lei estabelece
dois campos para determinar a escolha de um
fornecedor: a proposta exclusivamente técnica,
que na publicidade é abstrata, e a questão fi-
nanceira. Mas o critério principal para a contra-
tação não deve ser dinheiro. Antes de punir al-
guém o papel da CPI é propor a criação de uma
legislação que impeça esse fato de se repetir.

Acredito que o resultado disso será uma legis-
lação licitatória que separe as agências de pu-
blicidade dos outros setores.

M&M — Como poderia ser essa legislação?
Corrêa—Uma medida que poderia ser tomada, por
exemplo, é separar a agência de marketing político
da de publicidade, pois para mim elas são incompatí-
veis. Possivelmente numa futura lei que contemple
só licitação de publicidade, a primeira não poderá
participar das concorrências de comunicação de go-
verno porque seu compromisso é fazer política par-
tidária. Quem paga a agência de publicidade é o veí-
culo. Quem paga a agência de marketing político é o
partido. Essa é a grande diferença.

M&M— Pelo menos nas últimas três eleições presi-
denciais, as agências responsáveis pelas campa-
nhas vitoriosas foram privilegiadas com contas pú-
blicas. Com a proposta de separação entre agências
de marketing político e de publicidade isso conti-
nuaria ocorrendo?

Corrêa — Efetivamente não foram agências que
atenderam a conta dos partidos vitoriosos. Foram
marketeiros - pessoas muito talentosas em mar-
keting político - - que criaram um núcleo peque-
no e separado da agência para o atendimento.
Acredito que um profissional que corra o risco de
levar um candidato à vitória tem direito de rece-
ber depois uma participação em uma conta, não
em todas, desde que ele tenha um padrão mínimo
de atendimento. Ele não pode ser excluído.

M&M — Mas essa conta não pode virar uma moeda de
troca? Na hora em que o partido ou o candidato con-
trata esse profissional para fazer a campanha ele pode
negociar já esse tipo de favorecimento.
Corrêa — Isso não acontece assim. O que também
não se pode fazer é vetá-lo a príorí e dizer que, por
ter feito a campanha de certo candidato, está proi-
bido de ganhar contas quando ele for eleito. Nor-
malmente alguns desses marketeiros são diretores
e donos de grandes agências. Então não é justo que.
se ele fez o trabalho, foi remunerado e ganhou a
eleição, a sua agência então seja excluída. É claro
que esse marketeiro tem muito mais condições de
apresentar um projeto mais eficiente uma vez que
ele conhece a cabeça de quem ganhou a etó
Essa é uma questão para ser muito discutida. É pre-
ciso definir exatamente essas diferenças e separar
marketing político de agências de publicidade.

M&M — Com a poss ib i l idade de concentrar as licita-
ções de agências de pub l i c idade em uma lei especí-
fica ainda existirá um caráter subjetivo na escolha das
vencedoras. Como evitar distorções?
Corrêa — Na minha opinião uma agência não pode
ser escolhida por uma proposta criativa abstrata.
mas sim por seu passado, por seu histórico, pelo
currículo de seus criadores, de seu pessoal de mí-
dia, por seu portfólio e pelo ensaio sobre o enten-
dimento do problema de comunicação. É isso que
a agência tem de oferecer e não uma campanha.
Em 90% dos casos, a ação apresentada na concor-
rência não é utilizada.



M&M — Nas concorrências públ icas , os membros das
comissões de licitações, que anal isam e dão a palavra
f ina l sobre a escolha das agências, também podem ser
alvos de lobby ou até de subornos. Como evitar isso?
Corrêa — O sistema de comissão permanente de
licitação não é funcional, porque essas pessoas se
tornam profissionais da atividade, acabam se vician-
do nisso. Hoje nas concorrências federais a Se-
cretaria de Comunicação de Governo e Gestão Es-
tratégica (Secom) indica alguns membros e o ór-
gão licitante indica os outros. No caso de empre-
sas como Petrobras, Caixa Econômica Federal e
até os Correios, era maior o número de seus re-
presentantes, pois eles conhecem as especificida-
des. Havia também um ou dois representantes da
Secom, que por lei é obrigada a participar da con-
corrência e acompanhar a publicidade.

M&M — Existem meios de manipular os valores das
licitações?
Corrêa — Valor de licitação em publicidade é a do-
tação orçamentária estabelecida pelo Congresso
Nacional para a comunicação daquele setor. A
agência é contratada por dois anos para trabalhar
com o que está consignado no orçamento. O fato
de o orçamento ser menor ou maior no ano se-
guinte depende da representação política do povo.
Hoje o governo federal e vários Estados adotam
as normas-padrão do Cenp. Se pegarmos a título
de exemplo uma conta de R$ 50 milhões, a agên-
cia recebe 15% do veículo mais o valor referente
à criação e à produção de peças que ele vai cobrar
pela tabela do sindicato, além da Bonificação por
Volume (BV). Isso tudo resulta em uma receita de
até 21%. Como é que a agência vai manipular e
conceder dinheiro a político ou a partido se ela
ganha só 21% daquele total, e ainda precisa man-
ter equipe, atendimento em Brasília, pesquisa,
etc.? Quando hoje se fala nessas duas agências que
estão envolvidas no escândalo que revelou a mo-
vimentação de milhões em suas contas bancárias,
definitivamente esses recursos não têm como ser
provenientes de publicidade.

M&M — Durante o depoimento do empresário Marcos
Valé r io na CPI dos Correios no dia 6 de j u l h o , a l g u n s
parlamentares i n s i n u a r a m que o BV poderia ser uma
das formas de a agência ter essa receita ad ic iona l .
Corrêa - O BV é uma receita legítima da agência,
porque ela presta o serviço para o veículo e assume
o compromisso de pagar aquela conta. E essa re-
ceita é proveniente da soma do faturamento de to-
das as contas que ela tem na carteira e não só das
do governo. No Brasil verba oficial representa 6%
do total movimentado pelo mercado publicitário.

M&M — O senhor declarou que a DNA e a SMPB podem
vira perdera certificação do Cenp?
Corrêa — Podem.

M&M — Isso será feito com base em quê?
Corrêa -- Só depois que elas forem condenadas pela
CPI. Por enquanto, há uma investigação apenas.
Elas têm um processo ético já instaurado aqui que
vai depender da prova que está na CPI.

M&M — Quando elas ganharam a certificação houve
uma vistoria do Cenp para constatar que elas seguiam
as normas-padrão. O alvo das denúncias da CPI extra-
pola essas práticas. Por que então elas podem per-
der a certificação?

Corrêa — As normas-padrão e o Cenp são uma auto-
regulamentação que define posições éticas. Se
uma agência for condenada, temos obrigação de
examiná-la e eventualmente tomar uma decisão
que ainda não sei qual é. Existem dois campos: a
relação da agência com os veículos - - se ela está
efetuando seu pagamento em dia, se não está trans-
ferindo o que recebe deles para terceiros - e a
relação com fornecedores, porque isso também
envolve uma verba de publicidade. Nós não certi-
ficamos nenhuma estrutura que tenha margem
para outras atividades além da publicidade. Se fi-
car comprovado que elas usavam a estrutura pu-
blicitária para fazer outros negócios além de pu-
blicidade, vão perder a certificação porque estão
deixando de ser aquilo que nosso pacto estabele-
ce. Tenho recebido muitas pressões de outras
agências associadas e até de veículos para cassar-
mos a certificação da DNA e da SMPB. Não pode-

la, a Secom nos procurou, pois estamos montando
uma estrutura para tornar essas tabelas públicas. Con-
vidamos todos os veículos do País a enviá-las ao Cenp
para que possamos ter esse parâmetro.

M&M — O senhor se refere às tabelas cheias ou aos
preços praticados no dia-a-dia?
Corrêa — Se for tabela cheia, o Ministério Público
vai pegar esses veículos lá nas cidades deles. Pre-
cisa ser o preço praticado. Quero fazer um elogio
ao sistema técnico da Secom. Nestes dois anos e
meio, eles vêm fazendo um trabalho muito eficien-
te: seus preços e descontos de volumes estão de
acordo com os diversos mercados. No que tange à
veiculação, não há possibilidade de nenhuma agên-
cia fazer nenhum tipo de negociata.

M&M — As grandes discussões do mercado publicitá-
rio na última década tiveram como ponto de partida o

"Tenho recebido muitas
pressões de agências e
veículos para cassarmos a
certificação da DNA e da
SMPB. Não podemos fazer
isso neste momento"

mos fazer isso neste momento. No nosso proces-
so ético elas terão ampla chance de se defender.

M&M — Como órgão regulador das relações comerciais
do mercado p u b l i c i t á r i o , que t ipo de cont r ibu ição o
Cenp pode dará essa discussão?
Corrêa - • As concorrências do governo federal, dos
principais Estados do Brasil e de algumas prefeitu-
ras importantes hoje já são feitas conforme as nor-
mas-padrão. Em muitos casos, fui convidado a acom-
panhar algumas delas e pude constatar que foram
absolutamente abertas e límpidas. Podemos dar uma
grande contribuição por nossa vasta experiência em
analisar estruturas de agências, além de tornar pú-
blica a tabela de preços da publicidade.

M&M — A tabela dos veículos?
Corrêa - Exatamente. A lei diz que o veículo preci-
sa ter uma tabela pública para evitar a competição
desleal, isto é, não ter um preço muito acima do pra-
ticado pela concorrência. Preocupada há quase um
ano com os preços de alguns veículos fora do eixo
Rio-São Paulo que apresentavam mais de uma tabe-

governo. Se a verba eqüivale a apenas 6% do bolo pu-
blici tár io, por que o governo federa l tem esse poder
tão grande de mudar o mercado?
Corrêa - Porque o governo tem 180 milhões de
donos, ou seja, a opinião pública, a população in-
teira do País. A conta privada não. Um grande anun-
ciante pode contratar qualquer agência, até mes-
mo uma perdulária, porque ele não precisa pres-
tar contas a ninguém do que faz com seu dinheiro.

M&M — Qual é sua expectativa em relação ao trabalho
da CPI e ao reflexo dele no mercado publ ic i tár io?
Corrêa - • Acho que as agências, empresas, entidades
e o Cenp, em conjunto, precisam sair do casulo e de-
fender o setor, pois está havendo uma distorção na
imagem das agências de publicidade. Acredito que a
relação entre elas e o governo vai se aprimorar. De-
fendo muito a atuação do secretário de Comunica-
ção, Luiz Gushiken. Esse senhor prestou um enorme
serviço a essas agências, até mesmo defendendo pro-
blemas que elas tinham com. impostos. Tudo o que
sobre sua administração na Secom é de muita lisura.
Considero injustas as acusações feitas contra ele.


