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Um ano após as denúncias do mensalão, mercado ainda lamenta os estragos à reputação das agências

As denúncias feitas pelo
ex-deputado Roberto Jeffer-
son, em junho do ano passado,
sobre o mensalão no Congresso
Nacional, que iniciaram uma
crise política no governo do País,
especialmente na Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos
(EBCT), ainda geram uma série
de reflexos no Poder Público Fe-
deral e nos órgãos ligados ao se-
tor de publicidade e às agências
de propaganda. A última ação foi
a elaboração de um documento
com várias sugestões, pela Asso-
ciação Brasileira de Agências de
Publicidade (Abap).

Trata-se de uma proposta
que estabelece algumas mu-
danças no formato de contra-
tação das agências por parte do
poder público, a ser entregue
nesta semana ao presidente
do Congresso Nacional, Re-
nan Calheiros. Isso deveria ter
ocorrido na terça-feira passa-
da, 6, mas o ato acabou adiado
em decorrência do tumulto
provocado pela manifestação
do Movimento pela Libertação
dos Sem-Terra (MLST), que

acabou virando caso
de polícia.

De acordo com a di-
retoria da Abap, a pro-
posta foi prometida aos
integrantes da Comissão
Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) dos
Correios, no ano passa-
do. O documento é fo-
cado em dois aspectos:
a licitação dos contratos
com agências de publici-
dade e a execução dos
contratos decorrentes
das licitações.

Em relação aos pro-
cessos de licitação, o
documento destaca o
briefing. Segundo a as-
sociação das agências,
hoje "muitos briefings
não são claros e obje-
tivos o bastante, nem
precisos ou completos.
Freqüentemente os
problemas de comunicação a
serem solucionados não estão
bem definidos, são descritos de
maneira muito vaga, deixando
espaço a diferentes interpreta-

sendo a solução adequa-
da aos problemas de co-
municação apresentados
no briefing".

PADRÃO PARA
BRIEFINGS

Diante desse cenário,
a Abap sugere que os
órgãos públicos estabe-
leçam um padrão para
os briefings a ser seguido
em todas as licitações.
O objetivo é determinar
que o briefing seja elabo-
rado de forma que possa
ser entendido por qual-
quer profissional bem
formado. O documento
também determina que
seja exigida a vinculação
entre a proposta técnica
vencedora e o trabalho
publicitário executado
durante a vigência do
contrato, de modo que a

campanha vencedora da licita-
ção seja efetivamente realizada.
Assim, argumenta a Abap, im-
pede-se que o julgamento das
propostas técnicas se transforme

em faz-de-conta, o que acontece-
ria (e pode acontecer) quando o
encarregado dessa tarefa não se
sente responsável pelo trabalho
que será de fato realizado pela
agência contratada.

Em relação ao modelo de
identificação das propostas
técnicas das agências, a Abap
sugere que os documentos
devem ser apresentados de
maneira uniforme mesma
embalagem, mesmo formato
de leiautes e pranchas - -, tudo
sem identificação da licitante.
No que se refere à formação
das comissões de licitações, ela
propõe o cadastramento de 100
a 150 funcionários do governo
e empregados de estatais, inte-
grantes dos quadros de pessoal
de no mínimo 40 diferentes
órgãos e empresas, à razão de
no máximo cinco e no mínimo
um por órgão ou entidade. Essas
pessoas seriam pré-qualificadas
para integrar comissões de lici-
tação de publicidade. Aconselha
ainda que o órgão ou empresa
promotora da licitação indique
um dos membros da comissão,
dentre os técnicos pré-quali-
ficados integrantes dos seus
próprios quadros, fazendo-o
também por sorteio, se houver
mais de um, na mesma sessão
de sorteio dos demais e sempre
sob a supervisão do Tribunal de
Contas da União (TCU).

No quesito "método de jul-
gamento das propostas téc-
nicas", a Abap avalia que os
membros da comissão de licita-
ção devem atribuir suas notas
separadamente, sem consulta
aos demais e sem conhecer as
notas uns dos outros. "Uma vez
atribuídas, as suas notas não
podem ser revistas. A apuração
final deve desprezar todas as
notas individuais que se afas-
tem além de 30% da média das
demais notas atribuídas à pro-
posta no mesmo quesito."

A Abap argumenta que "se
o briefing corresponder ao que
ora propomos, seu perfeito en-
tendimento estará ao alcance de
qualquer técnico bem formado.
Se for feito o cadastramento de
funcionários habilitados ao jul-
gamento de propostas técnicas,
como também estamos propon-
do, nenhuma homogeneização
de conhecimentos e critérios

ções. A campanha apresentada
pela agência vencedora não é
realizada após a contratação,
apesar de ter sido considerada
pela comissão de licitação como

Mídia impressa, só auditada
Não foi só a Abap que se

lovimentou em decorrência
a crise política gerada no go-
erno no ano passado. Agora,
setor de mídia pretende ter
ublicidade federal apenas
m veículos impressos cujos
úmeros de tiragem e circu-
ição estejam comprovados
or um instituto. Pelo menos
ssa é a intenção do Projeto
e Auditoria de Circulações,
onduzido pela Associação
[acionai de Jornais (ANJ)
om outras quatro entida-
es do mercado, que visa
irecionar os investimentos
o governo federal apenas
ara jornais e revistas com
uditoria reconhecida. A
liciativa tem coordenação
o Conselho Executivo das
Íormas-Padrão (Cenp) e
onta com o apoio da Asso-
iação Nacional de Editores

de Publicações (Anatec), da
Associação Paulista de Jornais
(APJ) e da Associação dos Di-
ários do Interior (ADI).

Uma das pretensões é com-
bater as publicações que di-
vulgam um número maior de
tiragem e circulação do que o
real a fim de atrair mais anun-
ciantes. "O certo, o ideal, é que
os investimentos do governo
sejam realizados de forma trans-
parente para evitar envolvimen-
to político que favoreça alguns
veículos em detrimento de
outros", afirma Geraldo Leite,
coordenador executivo do Nú-
cleo de Mercado da ANJ.

Em fase de elaboração, o
projeto ainda não tem data para
ser finalizado, pois há detalhes
a serem discutidos entre seus
idealizadores e profissionais
do setor. Um desses assuntos
diz respeito aos responsá-

veis pela auditoria realizada
nos meios de comunicação. A
principal referência deve ser
o Instituto Verificador de Cir-
culação (IVC). "É a auditoria
mais completa, que aborda a
maioria dos casos", ressalta
Leite. Para Pedro Martins
Silva, presidente do instituto,
qualquer iniciativa tomada com
esse objetivo é benéfica para o
setor. "Veículos auditados con-
ferem mais transparência aos
seus números, e essa prática
de boa governança corporativa
só tende a crescer no mercado
e gerar maior segurança aos
anunciantes, sejam eles públi-
cos ou privados", comenta.

Entretanto, há situações
mais complexas que o instituto
citado não abrange, como é o
caso das revistas de bordo ou
algumas publicações segmen-
tadas. Segundo o coordenador

executivo, serão avaliadas
as formas de melhor avaliar
os veículos mais específicos
"para que os dados desses
meios sejam os mais concre-
tos possíveis".

Além da ANJ- -que enca-
beça o projeto - -, a iniciativa
envolve ainda a Associação
Nacional de Editores de Re-
vistas (Aner), a Associação
Brasileira de Anunciantes
(ABA), a Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade
(Abap) e a Associação dos
Jornais do Interior-Nacional
(Adjori-Nacional).

A proposta foi encaminha-
da à Subsecretária de Comu-
nicação Institucional da Se-
cretaria-Geral da Presidência
da República (Secom), no
entanto, ainda está sob análise
de seus técnicos. A intenção,
segundo fontes do órgão, é
montar um grupo de trabalho
para analisar o projeto, porém
ainda não foi definida a data
para sua criação,
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será necessária no momento
da avaliação das propostas,
pois já terá sido assegurada
previamente".

EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
A associação ressalta tam-

bém que hoje em dia nem sem-
pre é exigida a apresentação
da tabela de preços do veículo
de comunicação, quando do
faturamento. "A prática da
checagem de veiculação com
base em mapas fornecidos pelos
próprios veículos não é univer-
sal no âmbito da administração
pública federal. Mais rara é a
contratação de serviços de che-
cagem independente", explica o
documento. Em conseqüência
desse cenário, a associação
destaca que é possível que o
anunciante governamental pos-
sa estar pagando mais do que o
que lhe é fornecido. "Tal exces-
so de desembolso de recursos,
se teoricamente pode ocorrer,
poderia eventualmente dar mar-
gem a desvios", conclui.

Para solucionar esse proble-
ma, a entidade acha que todo
faturamento de veiculação apre-
sentado pela agência ao órgão
ou empresa anunciante deve vir
acompanhado do faturamento
do veículo, de sua tabela de pre-
ços, da descrição dos descontos
negociados e do relatório de
checagem a cargo de empresa
independente, exceto quando
e onde esse tipo de serviço não
esteja disponível.

Na área de produção, a di-
retoria da Abap menciona que,
com o sistema adotado hoje, é
possível que nem sempre sejam
selecionadas empresas reco-
nhecidas pelo mercado para
apresentar orçamentos. "Pode
teoricamente ocorrer que nem
sempre seja observada a praxe
de comparar orçamentos. Nem
sempre é mantido, no anuncian-
te e/ou na agência, um acervo
completo das peças autoriza-
das, produzidas e pagas. Nem
sempre fica documentado que a
agência efetivamente transferiu
à firma produtora todo o valor
que foi faturado."

A associação sugere que a
agência contratada pelo gover-
no deve pré-cadastrar todos os
seus fornecedores e ter cópia
do CNPJ ativo e do contrato
social. Toda fatura de produção
deve ser acompanhada de três
orçamentos, fornecidos apenas
por empresas pré-cadastradas.
A entidade propõe ainda que
os pagamentos a fornecedores
devem ser feitos exclusivamen-
te por transferência bancária
para a conta do fornecedor
ou mediante cheque nominal,
cruzado, com carimbo no ver-
so indicando "Somente para
depósito na conta corrente do
favorecido". A agência deverá
manter comprovação do traba-
lho realizado, inclusive acervo
de peças produzidas.

Há um ano começava o terremoto
O envolvimento do empresário

Marcos Valério, sócio-diretor das
agências mineiras DNA e SMPB,
como um dos principais suspeitos
de ser o responsável pelos recursos
que financiaram propinas a mem-
bros da Câmara dos Deputados
acabou atraindo atenções para a
Subsecretária de Comunicação
Institucional da Secretaria-Geral
da Presidência da República (Se-
com) e os processos de licitação
promovidos pelo governo para a
contratação das agências (ver o
Meio & Mensagem Regional
Minas Gerais, que circula com
esta edição).

O processo gerou um grande
desgaste do ex-ministro Luiz Gushi-
ken. Primeiro, ele perdeu o status
de ministro, depois o Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva,
decidiu que a Secom seria dividida.
A área de comunicação e publicidade
passou a ser subordinada à Secreta-
ria Geral da Presidência da Repúbli-
ca, do ministro Luiz Dulci. A área de
gestão estratégica da Subsecretária
transformou-se no Núcleo de Assun-
tos Estratégicos (NAE), que passou
a ser coordenado por Gushiken.
Nesse período, Marcus Flora, então
secretário adjunto, deixou o governo
e declinou do convite para assumir o
lugar de Gushiken na secretaria.

Paralelamente, os órgãos que
mantinham contratos com as em-
presas de Marcos Valério (DNA e
SMPB) foram aos poucos cancelan-

do os documentos, sob a alegação
de que elas estavam em processo
de investigação diante dos fortes
indícios de que o empresário havia
se envolvido em um grande esquema
de corrupção.

Em agosto, quando a CPMI dos
Correios já trabalhava na investiga-
ção dos casos, o publicitário Duda
Mendonça apareceu em cena. De
forma voluntária, ele foi ao ple-
nário da comissão e prestou um
depoimento que o comprometeu. À
época, Duda - - que foi responsável
pela campanha de Lula à Presidên-
cia da República - - confirmou que
recebera recursos de Marcos Valé-
rio através de uma conta bancária
aberta em um paraíso fiscal das
Bahamas. Segundo o publicitário,
nessa conta foram depositados
aproximadamente R$ 10 milhões,
em pagamentos provenientes de
vários bancos internacionais. Além
disso, Duda admitiu ter recebido
ainda cerca de R$ 5 milhões em
espécie diretamente de Marcos
Valério e do ex-tesoureiro do PT,
Delúbio Soares.

Tais declarações tiveram re-
ação imediata no Governo. No
mesmo mês o ministro-chefe da
Secretaria Geral da Presidência,
Luiz Dulci, decidiu oficialmente
pela não-prorrogação do contrato
de Duda Mendonça. O motivo, se-
gundo fontes ligadas ao Palácio do
Planalto, foi o depoimento do pu-
blicitário na CPMI dos Correios. Se-

gundo essas fontes, as declarações
de Duda Mendonça repercutiram
muito mal no Palácio do Planalto. A
situação ficou clara após o governo
ter renovado os contratos com a
Matisse e a Lew,Lara, as outras
duas agências que prestavam ser-
viço para a Secom.

TCU
Com o crescimento das denún-

cias envolvendo as agências de
publicidade que prestavam serviço
para o governo federal, os ministros
do TCU iniciaram um processo de
auditoria em mais de 30 órgãos
públicos e constataram alguns pro-
blemas, como o fato de as agências
contratarem diretamente fornece-
dores de brindes.

Após concluírem as primeiras
auditorias, eles elaboraram um do-
cumento com sugestões de que nas
futuras concorrências os Correios
adotem uma postura diferente. En-
tre as medidas, o tribunal orientou
a empresa a utilizar procedimentos
administrativos para que as propos-
tas das concorrentes sejam exami-
nadas pelos membros da Comissão
de Licitação sem identificação de
sua autoria, a fim de alcançar mais
isenção no julgamento.

NOVO PADRÃO DE CONCORRÊNCIA

Outra estatal que sofreu com a
crise política foi o Banco do Brasil.
Logo no início das denúncias, o en-
tão diretor de marketing, Henrique

Pizzolatto, entregou o pedido de
aposentadoria, após 31 anos de ativi-
dade na instituição. Ele foi substituí-
do por Paulo Rogério Caffarelli.

Como a instituição rompeu
contrato com a DNA Propaganda
e ficou apenas com as agências
Ogilgy e D+, o novo diretor resol-
veu lançar outra concorrência para
contratar duas novas agências. O
processo teve início no começo
do ano e ainda está em curso.
No entanto, trouxe uma série de
novidades, que, em sua maioria,
foram bem-aceitas no mercado.
Pelo edital, que atraiu 19 empre-
sas, as participantes entregaram
dois envelopes com as propostas
técnicas, dos quais apenas um
com a identificação da agência.
A medida visa impedir que os
membros da comissão de licitação
sejam influenciados pelos autores
da proposta.

Outra novidade é o fato de a
licitação ter sido iniciada com uma
etapa de pré-qualificação. Isso signi-
fica que as agências que obtiverem
o mínimo de 80 pontos estarão qua-
lificadas a seguir no processo. Essa
pré-qualificação tem validade de
um ano. Portanto, se ainda em 2006
ocorrer uma nova concorrência,
apenas as agências pré-qualificadas
poderão participar. As mudanças
adotadas no Banco do Brasil deverão
ser replicadas em concorrências de
outros órgãos federais.
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Não bastasse a péssima im-
pressão criada pelo escândalo do
mensalào e o esquema do empre-
sário Marcos Valério de manipular
recursos por meio de suas agências
de propaganda - DNA e SMPB
(ver M&M Regional Minas
Gerais, que r i traia com esta
edição) - em torno do negócio
das agências de publicidade pe-
rante a opinião pública, diversos
clientes de governos municipais
estaduais e federal desaceleraram
seus investimentos para evitar
exposição em um período de es-
cândalos recorrentes.

Adilson Xavier, presidente da
isociação Brasileira de Propa-

ganda (ABP) e da Giovanni.FCB.
lamenta que sua posse na entidade
tenha acontecido quase concomi-
tantemente ao início das revelações
de Roberto Jefferson sobre as

[ações promíscuas entre parla-
mentares e as agências do governo
federal. UA questão do escândalo
mexeu com a imagem da categoria
em geral, embora sabemos que
sejam exceções dentro do universo
da propaganda. Essa impressão
distorcida fica mais reforçada em
quem desconhece como funciona
o negócio das agências", diz.

Para Xavier, o grande núme-
ro de projetos - "vários deles,
esdrúxulos" - que tramitam no
Congresso para restringir a ativida-
de publicitária é o melhor exemplo
do desconhecimento. "Muitos que
promoveram as investigações tam-
pouco tinham conhecimento do

negócio e isso também gerou um
clima tenso", afirma. Sua primeira
medida à frente da ABP, recorda, foi
a impressão de uma cartilha voltada
a formadores de opinião justamente
para esclarecer o mecanismo de
funcionamento das agências e dei-
xar claro que as práticas de Marcos
Valério não eram padrão.

Para piorar, o presidente da
ABP aponta ainda uma redução
nos investimentos de clientes de
governo em todas as esferas. "Es-
tavam preocupados em não chamar
em atenção, então acharam que era
melhor não fazer nada por causa do
patrulhamento tão emocional que
passou a ocorrer", declara Xavier. O
maior exemplo de prejuízo concreto
foi a decisão do prefeito carioca,
César abortar uma licitação
para a escolha de agência e a aber-
tura de uma house pública, abrindo
mão de uma série de benefícios
previstos pelo Conselho Executivo
das Normas-Padrão (Cenp).

Fernando Barros, presidente
da Propeg, também se coloca
como vítima do clima de caça às
bruxas pelo fato de sua agência
ter sido acusada de irregularidades
na realização de eventos da Bahia
Tursa. "A denúncia saiu na impren-
sa e nem chegou a haver processo
justamente por falta de indícios.
Foi um ataque esporádico que não
colou. Fomos a Geni da vez", res-
salta Barros. Ele critica a atuação
da Abap de resguardar a imagem
das agências e reagir adequada-
mente. "A Abap foi frouxa. Fiquei

impaciente e revoltado com a falta
de estratégia e vontade. Na casa
desse ferreiro, o espeto foi mesmo
de pau. A entidade deixou de ser
uma instituição representativa e
mais aguerrida", ataca. Barros diz
preferir apoiar iniciativas como a
do grupo de 15 agências que con-
tratou um advogado para enfrentar
os questionamentos do TCU.

O publicitário Duda Mendonça,
acusado de utilizar caixa 2 nas
campanhas que fez para Paulo Ma-
luf e Lula, ganhou mais um cons-
trangimento na semana passada na
divulgação do ranking Agências &
Anunciantes, de Meio & Mensa-
gem. Com 102% de crescimento,
a Duda Propaganda foi a agência
que mais cresceu no país em 2005.
A reportagem tentou ouvi-la para
comentar os desdobramentos no
mercado após um ano dos escân-
dalos, mas não obteve retorno até
o fechamento desta edição,

Agnelo Pacheco, presidente da
empresa de comunicação que leva
seu nome, compara o estrago para
o setor àquele sofrido pelas emprei-
teiras nas últimas duas décadas.
"Infelizmente ocorreu a mesma coi-
sa com o nosso negócio. A imagem
de todas as agências ficou abalada
por causa das acusadas", analisa
Pacheco. O mais grave, segundo
ele, foi a percepção generalizada
de que "todas essas empresas mo-
vimentam rios de dinheiro".

Ele afirma conhecer o caso de
um publicitário, cujo nome não cita,
que estava em seu iate no Guarujá e

se encontrou casualmente com um
cliente. "Depois de ver o barco, o
cliente tirou a conta da agência no
dia seguinte", revela. Crítico da os-
tentação, ele defende também que
publicitários não viajem de primeira
classe em vôos internacionais, no
máximo de classe executiva. "Hoje
pega mal para o publicitário se de-
parar com um cliente na primeira
classe", justifica.

Ele acredita que os escândalos
ocorridos com as contas do governo
federal também influíram nas rela-
ções com clientes privados. "Per-
cebemos no dia-a-dia uma maior
rigidez no controle de custos e nos
orçamentos, as discussões são mais
longas. Eles acham que ganhamos
fortunas e regateiam mais. A nossa
atividade está um pouco chamusca-
da", avalia. Ele sugere que a Abap
desenvolva uma ampla campanha
institucional que explique e valorize
o negócio das agências.

Pacheco concorda com a
maioria das mudanças que estão
sendo promovidas nos procedi-
mentos das licitações de contas
públicas. "Elas amenizam um
pouco as influências negativas.
Há mais rigidez, mas elas não
eliminam totalmente o lobby." A
única restrição que faz é o fato de
a agência vencedora da proposta
técnica ter que oferecer o mesmo
preço de todas as classificadas
com mais de 80 pontos: "Não
acho que o maior talento tenha de
igualar seu preço ao de uma pró
posta inferior".
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