
Conselho de Ética do Cenp

ASSEGURANDO   A
LIBERDADE DE ANUNCIAR
COM ÉTICA
O Conselho de Ética do Cenp tem uma missão nem sempre agradável:

a de julgar o cumprimento das Normas-Padrão, documento

pactuado pelas entidades de representação nacional do mercado publicitário.

o entanto, ainda que lide

com possíveis desvios, é um

campo criativo de discussão sobre o

que ocorre num setor que sofre em

doses cerradas os fluxos e refluxos do

mercado - este estranho e complexo

sistema de relações de produção e

comércio que, para alguns, é a mão

invisível que tudo regula e, para ou-

tros, é apenas uma ficção criada para

organizar as disputas, nas quais os

mais fortes sempre se saem vitoriosos.

Na publicidade, a mão invisível - ou

muito ostensiva - aparece nas rela-

ções entre as agências, centros de

criatividade que, no entanto, não pres-

cindem dos dados científicos que

identificam os fenômenos de merca-

do. Está, também, na conseqüência do

que criam e recomendam aos seus

clientes anunciantes, em permanente

guerra pela sobrevivência. A agência,

para sobreviver, deve encontrar o equi-

líbrio entre o custo e a qualidade do

seu trabalho. Já o cliente o encontra na

virtude da sua mensagem publicitária,

que pode representar a vida dos lucros

ou a morte dos prejuízos.

SIGILO E DISCRIÇÃO NECESSÁRIOS

O Conselho de Ética do Cenp, por

lidar constantemente com assuntos

sigilosos, tem um comportamento ne-

cessariamente discreto, como previsto

em seu estatuto social. Nenhum de

seus membros pode falar sobre o que

acontece nas reuniões, realizadas sem-

pre na sede do Cenp, em São Paulo.

Naturalmente, esta discrição tem um

preço: para a absoluta maioria dos

publicitários, o Conselho de Ética do

Cenp é um ente misterioso, e não é

incomum encontrar profissionais que,

mesmo conhecendo o Cenp, des-

conhecem o funcionamento do Con-

selho de Ética.

Desde logo é preciso ficar claro que

se trata de missão particularmente ár-

dua. "Não é fácil julgar os casos que

nos chegam, porque cada um de nós

sabe o quanto é difícil a relação entre o

anunciante, que tem o direito de exigir

qualidade da publicidade por um

preço pequeno, e a agência, que vende

talento mas não pode prescindir da téc-

nica que a cada dia custa mais dinhei-

ro", afirma um membro do Conselho

de Ética que já participou de mais de

uma dezena de julgamentos éticos.

Segundo ele, a satisfação está no resul-

tado, "quase sempre um entendimen-

to equilibrado entre o anunciante e a

agência, corrigindo desvios mas asse-

gurando a liberdade de contratar num

mercado de leal concorrência".

"Nós ainda não temos o reconheci-



mento que merecem os conselheiros

do Conar, aplaudidos pela sociedade

por defenderem a qualidade dos anún-

cios, ainda que, às vezes, sejam amal-

diçoados por criadores, cabeças mais

livres, que se sentem castrados quan-

do o que criaram sofre restrições. Nós

lidamos com a parte negociai, que co-

meça pelo julgamento da falta de es-

trutura técnica da agência e chega à

remuneração", diz o mesmo conse-

lheiro.

A maioria dos casos analisados pelo

Conselho de Ética diz respeito a repas-

ses de parcela do "desconto-padrão"

remuneratório da agência para o anun-

ciante que a contratou, o que, pelo

pacto firmado por anunciantes, agên-

cias e veículos, é aceitável apenas em

bases racionais, que não alterem a con-

corrência entre anunciantes de um mes-

mo setor de atividade ou torne o negó-

cio da agência inviável.

No Conselho de Éti-

ca do Cenp, por iniciati-

va da sua diretoria exe-

cutiva, podem chegar

procedimentos abertos

porque a agência não está comprando

a pesquisa e mantendo pessoal capaci-

tado de mídia, que assegure a escolha

técnica do veículo, da mesma forma

que chegam os procedimentos sobre o

desrespeito na reversão aos clientes-

anunciantes de parte do "desconto-

padrão" pago pelos veículos. "É difícil

entender tudo isso, especialmente

porque o anunciante em geral lembra

que o desconto existe porque ele paga

a fatura; logo o dinheiro é seu, o que é

verdade. Mas nem toda a verdade. O

veículo está pagando também pela es-

trutura técnica da agência que permi-

tiu a sua escolha. Paga, ainda, pelo uso

da peça publicitária,

que passa a ser conteú-

do editorial, pelo direi-

to de autoria", lembra o

conselheiro.

RELATORES TÉCNICOS

O Conselho de Ética é integrado por

36 conselheiros, representando, parita-

riamente, anunciantes, agências e

veículos. Eles estão distribuídos em

seis Câmaras presididas por represen-

tantes de cada setor da atividade pu-

blicitária. Fazem parte do Conselho seis

relatores técnicos, que recebem remu-

neração simbólica pelo seu trabalho,

escolhidos entre profissionais com no-

tório saber oriundos de anunciantes,

agências e veículos.

O relator técnico estuda os casos,

produz um relatório e oferece um pa-

recer técnico, que é levado ao debate e



"A melhor representação no Conselho é a dos anunciantes"

voto pelos demais integrantes da Câ-

mara, sempre com a preocupação de

assegurar, nos julgamentos, o respei-

to às leis concorrenciais. "Trabalhamos

muito e com muito interesse pela va-

lorização da publicidade e estabeleci-

mento de padrões éticos que assegu-

rem que as melhores - e não as maio-

res ou mais poderosas - agências man-

tenham o interesse na qualidade da

publicidade, que os anunciantes tenham

um mercado livre para a boa concor-

rência e que os veículos sejam livres,

porque independentes de quem com-

pra o seu espaço", diz o conselheiro.

Segundo ele, a melhor representa-

ção no Conselho é a dos anunciantes,

pela participação ativa nos julgamen-

tos e interesse que demonstram em

todos os casos, participando, discu-

tindo e votando com independência.

"Deve ser resultado da disciplina de

trabalho nas empresas onde exercem

atividade profissional. Devem ser imita-

dos por nós de agências e veículos,

mais poéticos em nossas abordagens."

Poetas ou técnicos, na verdade,

cada conselheiro do Cenp dedica tem-

po precioso tratando de coisas nem

sempre agradáveis, mas que são im-

portantes para quem acredita, como

eles, que a publicidade é ferramenta

de democracia, porque democratiza a

oferta de produtos e serviços, respei-

tando o consumidor, e financia a cir-

culação de notícias e idéias.

No Cenp não se julga; assegura-se

a liberdade de anunciar com ética. •

CONSELHO
DE ÉTICA DO CENP
O que é? Quando acioná-lo?
Como funciona? O que ele pode
fazer pela atividade publicitária?

Direto ao ponto: o Conselho de Ética

existe para zelar pela livre concorrência

no mercado publicitário, inserindo-se na

missão do Cenp de propor princípios

construtivos para o relacionamento

comercial entre anunciantes, agências e

veículos de comunicação, no interesse da

preservação e fortalecimento do mercado

publicitário e da liberdade de expressão.



publicidade é uma atividade de suma im-

portância para a nação, na medida em que é,

comprovadamente, o mais eficiente instrumento de

estímulo ao mercado consumidor e, por conseqüência,

da própria economia nacional.

Vários estudos acadêmicos, no Brasil e no exterior,

comprovaram a força da publicidade, uma vez que

alavanca a oferta de produtos e serviços, promove a

concorrência entre as empresas, informa o consumidor

sobre as vantagens e diferenciais dos produtos e ser-

viços associados, sem contar o efeito que gera para

idéias e propostas de natureza política e social.

Estes já seriam motivos mais do que suficientes para

zelar pela ética na publicidade; mas há mais. É a publi-

cidade que está na base de sustentação financeira dos

veículos de comunicação - no caso de emissoras de

rádio e TV aberta, a publicidade é a única fonte de

recursos. Desta forma, a publicidade "financia" a

cultura nacional e a liberdade de expressão, dois dos

valores mais caros à sociedade.

Uma concorrência antiética é fator desacreditador

da atividade. Perde o mercado publicitário - agências

e veículos de comunicação -, perde o anunciante,

perdem os consumidores. Uma publicidade sem

credibilidade é uma não-publicidade, cujos malefí-

cios têm a propriedade de contaminar a atividade

como um todo.

No curto e no longo prazo, por motivos comer-

ciais e institucionais, é importante que as Normas-

Padrão sejam observadas escrupulosamente, de for-

ma voluntária, por todos do mercado publicitário. É

para isso que foi criado o Cenp e o seu Conselho de

Ética.

O QUE É? O Conselho de Ética do

Cenp é o órgão soberano na

fiscalização, julgamento e deliberação em tudo o que se

relaciona ao cumprimento das Normas-Padrão da

Atividade Publicitária. O Conselho recebe, processa e

julga as representações por infração às Normas-Padrão

e atua como mediador em eventuais conflitos entre

anunciantes, agências e veículos, visando conciliar as

partes à luz da ética comercial publicitária.

O Conselho é formado pelo presidente do Cenp e por

mais 36 membros titulares e igual número de suplentes,

indicados pelas entidades fundadoras: Aba, Abap,

Fenapro, Abert, Aner, ANj, ABTA e Central de Outdoor.

Não podem ter assento no Conselho de Ética pessoas

investidas ou candidatas a cargos públicos.

QUANDO ACIONA-LO? As representações ou pro-

cessos que movimentam o

Conselho de Ética do Cenp podem ser propostas pelo

próprio órgão, por meio da sua Presidência, Conselho

Executivo e Diretoria Executiva, e também pelos sócios

do Cenp , sindicatos de agências, Abap e seus capítulos

e por qualquer agência de publicidade certificada.

O Cenp poderá propor representação toda vez que

tomar conhecimento, por denúncia ou ao longo de

processo de acompanhamento, de ato ou fato que

caracterize possível transgressão às Normas-Padrão.

A representação a partir de empresas associadas ou

agência certificada ocorrerá sempre que estas se

sentirem prejudicadas em suas atividades em virtude de

ato ou fato gerado em qualquer dos setores envolvidos

na atividade publicitária com possíveis transgressões às

Normas-Padrão.

"A publicidade é o mais eficiente instrumento de estímulo ao mercado"



"As Câmaras são formadas por representantes
dos três segmentos e se reúnem uma vez por mês"

COMO FUNCIONA?

O Conselho de Ética está divido

em seis Câmaras mais Câmara de

Recursos e Plenário.

As Câmaras são formadas por representantes dos

três segmentos e se reúnem em datas definidas no

começo do ano, ao ritmo de uma por mês. As decisões

são tomadas por maioria simples de votos. Quando

houver empate no voto dos conselheiros, cabe ao

presidente da Câmara propor voto de qualidade. Os

conselheiros podem se declarar impedidos de votar em

determinado processo em função de interesse ou

envolvimento profissional.

OS PROCESSOS

Os processos levados ao Conselho de Ética

podem ser investigatórios ou contenciosos.

Os primeiros são sempre sigilosos; os

segundos também o serão quando solicitado

por uma das partes envolvidas.

Para que uma denúncia dê origem a um processo

contencioso ela deve ser identificada e enviada por

escrito pelo seu autor ao Cenp, com os fundamentos da

infração ética, conforme as Normas-Padrão. Denúncias

que não atendam a estes requisitos podem ser inde-

feridas pelo Cenp. Não é necessário que seja nomeado

um advogado para acompanhar o caso, ainda que isso

aconteça na absoluta maioria das vezes.

Aceita, a representação é distribuída à Câmara, sendo

nomeado um relator técnico, citada a agência e cientificado

o cliente, garantindo-se a ambos amplo direito de defesa.

Reunidas denúncia, defesa e provas, o relator elabora

um voto que é apresentado à Câmara. As partes podem

defender seus pontos de vista frente aos membros da

Câmara e, finalmente, o relator anuncia seu parecer, que

é votado depois. A decisão é comunicada unicamente às

partes. As decisões do Conselho de Ética não são

divulgadas ao mercado.

Há possibilidade de recurso ordinário pelas partes,

inclusive pelo Cenp, seja qual for a decisão de primeira

instância. Recurso extraordinário só será possível se a

decisão da Câmara Especial de Recursos não for unâni-

me. Em ambos os casos, os procedimentos são, basica-

mente, os mesmos da instância inicial.

"Não é necessário nomear um advogado para acompanhar o caso..."



O CONSELHO DE ÉTICA DO CENP

Text Box
Acompanhe, a seguir, roteiro de um processo contencioso >>>



O ROTEIRO
DE UM PROCESSO
CONTENCIOSO

Uma agência

que se sente

prejudicada

formula

denúncia ao Cenp.

O presidente do

Cenp verifica a

conformidade

da denúncia.

Havendo evidência

de dano à ética

comercial

publicitária, ele

despacha

favoravelmente à

abertura da

representação e a

encaminha à

Secretaria Executiva

do Conselho de Ética.

Qualquer uma

das partes pode

ingressar com

recurso

extraordinário,

desde que a

decisão da

Câmara Especial

de Recursos não

seja unânime.

Recurso ordinário

pode ser proposto até

dez dias depois da

comprovação da

comunicação formal

às partes.

O relator ou autor

do voto vencedor

redige um acórdão

que é comunicado

exclusivamente às

partes. Não há

divulgação pública

dos resultados e às

partes é

recomendado que

não o façam por

iniciativa própria.

"Há duas instâncias de recurso no Conselho de Ética"



A Secretaria

Executiva distribui o

processo para uma

das Câmaras.

Um relator técnico é

designado e as partes

citada/cientificada.

O relator poderá

aceitar pedido ou

conceder medida

liminar se entender

que há prejuízo

imediato e

irreparável.

As partes têm

prazo de seis dias

úteis, a partir da

comprovação da

sua citação/

cientificação, para

oferecer defesa.

A seguir, sem a

presença das partes,

o relator apresenta a

sua recomendação.

Ela é debatida e

votada pela Câmara.

Em reunião da

Câmara, ele

apresenta o relatório

aos seus pares.

As partes podem, se

desejar, sustentar

suas teses frente à

Câmara, e os

conselheiros podem

formular perguntas

às partes.

O relator técnico

estuda a

representação, a

defesa, as provas

apresentadas

pelas partes e, se

considerar o

processo

corretamente

ordenado, redige

relatório.

Text Box
Fonte: CENP Em Revista, ano 2, n. 6, p. 26-33, 2006.




