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ABA convoca players
para discutir BV
Bonificação estaria criando constrangimento das agências
no Brasil que atendem contas de multinacionais

POR SIMONE GADELHA

A discussão é antiga, mas agora a
"turma do deixa disso" não terá mais
desculpa para adiar a conversa sobre a
bonificação de volume, mais conhecida
no negócio da comunicação como BV,
espécie de bônus pago às agências de
publicidade proporcional ao investi-
mento total feito pelos seus clientes
em um determinado veículo.

É que, embalados pelo desgaste dos
escândalos que envolveram algumas das
mais conhecidas estrelas da propagan-
da brasileira, os grandes anunciantes
resolveram botar o dedo na ferida e
retirar da zona cinzenta esse tema do
qual grandes veículos e agências fogem
como o diabo foge da cruz.

"O que ocorreu em 2005, com a
descoberta do chamado valerioduto,
afetou o setor como um todo. Por-
tanto, chegou a hora do teste. Vamos
ver quem fica com a cara vermelha ao
tratar do assunto", avisa Ricardo Alves
Bastos, recém-chegado à presidência da
Associação Brasileira de Anunciantes
(ABA). Desde que assumiu, em março
último, Bastos reclama publicamente
que a prática do BV é uma exclusivi-
dade brasileira e que nessa questão
de remuneração, em outros países,
onde o mercado funciona de forma
diferente, as agências não recebem
comissão dos veículos.

Como a maioria fez ouvidos de
mercador, o presidente da ABA chamou
a responsabilidade para si e anuncia
que na próxima reunião da entidade

fará uma convocação oficial a todos
os players do setor para um amplo
debate sobre o tema. "A intenção da
ABA - e minha pessoal - é conversar
francamente, mas de forma privada
na primeira fase, com os principais
veículos e agências, de modo a expor
nosso ponto de vista e ouvir o deles.
Em função dessas conversas, veremos
o que fazer", explica Ricardo Bastos.

Tanto Ricardo Bastos quanto Ri-
cardo Monteiro, presidente do comitê

O que ocorreu em 2005,

com a descoberta do

chamado valerioduto, afetou

o setor como um todo

de mídia da ABA e gerente de mídia
para a América Latina da Reckitt Ben-
ckiser, que graças a seu cargo conhece
bem as relações do negócio em outros
mercados fora do Brasil, fazem ques-
tão de enfatizar que a meta é discutir
o modelo da relação e não somente
expor suas vulnerabilidades.

Monteiro observa que o Brasil é o
único país do mundo onde a publicidade
é um serviço prestado obrigatoriamente
por uma agência que reúne as áreas de
criação, planejamento e mídia. De acor-
do com ele, em países como Inglaterra
e praticamente toda a Europa, além dos
Estados Unidos, essas atividades são
segmentos de negócios - há agências

de criação, planejamento e/ou compra
de mídia. "Vejo vantagens no modelo
brasileiro, que integra todas as ativida-
des e pode ser até mais interessante,
mas não conseguimos utilizá-lo na sua
capacidade total", observa o presidente
do comitê de mídia da ABA.

Tal como se estivesse pregando no
deserto, até o momento Ricardo Bastos
encontra-se na incômoda posição de
estar sozinho, tendo, de um lado, os
veículos, que constrangidos, no máximo,
mandam recadinhos via assessorias de
imprensa, e do outro as agências, que
se recusam terminantemente a discutir
o assunto publicamente.

DIVULGAÇÃO/ABA

Ricardo Bastos, presidente da ABA:
convocação oficial para debater BV
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Como diz Dalton Pastore, presidente
da Associação Brasileira das Agências de
Propaganda (ABAP), "não temos muito
mais o que falar sobre este assunto",
afirma. "Na verdade, já o discutimos
à exaustão e com extrema abertura.
Tenho a mais absoluta certeza de que
nenhum outro negócio neste país foi
discutido com a mesma transparência,
o que, aliás, seria muito interessante
de se promover. A bonificação de vo-
lume é uma ferramenta e um assunto
de interesse exclusivo das agências e
dos meios de comunicação", declara
Pastore no e-mail enviado à reportagem
da Negócios da Comunicação.

f

FATO CONSUMADO

O BV é hoje em dia um fato consu-
mado no mercado publicitário brasi-
leiro. Modelo de negócio previsto nas
Normas do CENP - Conselho Executivo
das Normas-Padrão, entidade criada
em 1998 para conduzir a aplicação
das "condutas e regras das melhores
práticas éticas e comerciais entre os
principais agentes da publicidade bra-
sileira" - gerido por 22 representantes
de agências, anunciantes, veículos
de comunicação e governo federal.
Estigmatizada pelo mercado, não é
com a terminologia popular do meio

que o BV está inserido nas Normas do
CENP. Aparece no item 4.1.1 como
"planos de incentivo concedidos pelos
veículos". Como tais, "não poderão
se sobrepor aos critérios técnicos na
escolha de mídia, nem servir como
pretexto de preterição aos veículos
que não os pratiquem".

Por que será então que para boa
parte do setor trata-se de um assunto
intocável? Envolto em nuvens cinzen-
tas e outras metáforas semelhantes, o
tema voltará a incomodar neste 2006,
quando se inicia uma nova gestão na
ABA, tendo à frente Ricardo Bastos,
diretor de assuntos legais e corporativos
da Johnson & Johnson para a América
Latina. Bastos, que se considera um
estranho no ninho do meio - estudou
Ciências Sociais, Direito e Adminis-
tração - assumiu disposto a investir
em maior clareza, no que ele chama

DIVULGAÇÃO/ABAP

Bonificação de volume é
um assunto de interesse

exclusivo das agências e dos
meios de comunicação

Dalton Pastore, presidente da ABAP: "Não
temos muito mais. o que falar sobre o terna"

de "cristalinidade" da relação entre
anunciantes, agências e veículos.

O executivo acredita que esse é
o momento, quando a propaganda se
tornou alvo, enfrentando o desgaste
de um ano passado com manchetes
que não aclamavam propriamente os
costumeiros prêmios à criatividade
made in Brazil, mas em tom acusa-
tório mostravam o clima de cinema
noir que dominou as relações com o
poder. Pelo centro das CPIs passaram
publicitários famosos e outros que se
tornaram celebridade instantânea.

O tema, segundo ele, causa emba-
raço fora do Brasil, afetando a relação
de agências que atendem contas de
empresas multinacionais, principal-
mente dos Estados Unidos e países
da Europa, que não adotam em seus
modelos de remuneração o incentivo
da bonificação. "O país precisa de
transparência, especialmente agora
quando passa pelo processo de inser-
ção na globalização e das mudanças
tecnológicas", observa.

Substituindo a gestão de Orlando
Lopes, vice-presidente de canais de co-
municação da Unilever para a América
Latina, Bastos afirma que a entidade
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mudou de presidente, mas não de
direção. "Vamos continuar o processo
de aprimoramento." Além da prática da
bonificação de volume, importa à ABA
outros temas na ordem do dia, como o
impacto da propaganda no celular. "Não
sabemos como o consumidor reagirá, se
vai considerar invasiva", indaga. Diante
de tantas transformações, incluindo a
migração da televisão para o sistema
digital, segundo Bastos, a ABA volta
a sua atenção para o comportamento
do consumidor e como essas trans-
formações poderão afetar o preço do
produto final.

Tudo isso, porém, avisa, "será
feito, quando for o momento dessa
negociação, através do CENP - pois
a existência do BV de veiculação está
prevista nas Normas-Padrão, que foram
reconhecidas pela ABA".

Definida como um desconto ou
crédito concedido às agências pelos
veículos de comunicação, de acordo
com os investimentos publicitários
negociados durante determinado perío-
do, a bonificação de volume soma-se
ao habitual percentual de 20% sobre
veiculação, remuneração prevista na
Lei da publicidade. Como um incentivo
às agências que movimentam maiores
verbas em determinados veículos, os
BVs são fornecidos de acordo com
critérios quantitativos e qualitativos,
como carteira diversificada de clientes,
pontualidade na entrega das autoriza-
ções e dos pagamentos.

"A bonificação de volume é uma
ferramenta praticada pelos veículos
de comunicação com o objetivo de
fortalecer o relacionamento com as
agências", define Geraldo Leite, diretor
do Comitê Anunciante da ANJ - As-
sociação Nacional dos Jornais. "Ela
é válida, desde que não interfira na
recomendação da agência, que deve ser
sempre fundamentada na técnica."

Ao contrário de Bastos, Leite consi-
dera difícil julgar se esse é o momento
adequado para discutir a aplicação dos

BVs. "Aparentemente não é o momento
ideal, frente ao grau de desgaste que o
nosso setor de comunicação sofreu por
denúncias recentes de envolvimentos
políticos inadequados e/ou ilícitos",
afirma. Enquanto a poeira não baixar,
diz Geraldo Leite, a maior utilização
de outros formatos de remuneração,
como o conhecido fee, depende das
entidades envolvidas diretamente nessa
questão, as agências e anunciantes,
ou por meio do CENP, que representa
os três lados. "Do ponto de vista dos
veículos, nós, da ANJ, entendemos

ABA chama a

responsabilidade para si

e convocará os players do

setor para um debate

que é importante contarmos com um
mercado de agências saudável e cada
vez mais profissionalizado."

RECEITA CONHECIDA

No CENP, de acordo com o presi-
dente da entidade, Petrônio Corrêa, a
bonificação, ou plano de incentivo, já
foi ampla e profundamente discutida.
"Inclusive com a ABA, quando da
fundação do CENP", lembra ele. "Em
primeiro lugar, devo dizer que, como
presidente do CENP, mantenho um
diálogo contínuo com o presidente da
ABA, Sr. Ricardo Bastos, e nas reuniões
do Conselho Executivo, onde a ABA
tem três assentos permanentes, ele
está sempre aberto a discussões, de
qualquer assunto de interesse das
entidades que pertençam a este Conse-
lho", acrescentando que a bonificação
"é uma receita reconhecida no acordo
assinado entre as três partes que
criaram o CENP - agências, veículos
e anunciantes".

Mas Bastos se queixa de que muitas

vezes o setor não fala claro sobre o as-
sunto. "O mercado amadureceu desde
a criação do CENP, então precisamos
mostrar agora que não tem vaca sagra-
da", diz. "Quando se questiona o BV,
não vem uma explicação, se tergiversa."
Segundo ele, "os anunciantes teriam
menos desconfianças em relação às
propostas vindas das agências e teriam
mais certeza de sua neutralidade abso-
luta, que é o padrão mundial atualmente
recomendável".

O presidente da ABA observa tam-
bém que, por outro lado, "os clientes
têm que estar preparados para, de um
modo geral, pagar mais pelos serviços
de suas agências ou reduzir a gama
destes". Ele ressalta, neste início de
nova gestão, que a proposta não é pro-
priamente uma novidade. "O assunto
sempre esteve na pauta da ABA, foi
objeto de muita conversa quando da
criação do CENP e agora volta a ser
muito comentado porque há sinais

PAULO GUIMARÃES

Petrônio Corrêa, presidente do CENP:
bonificação já foi amplamente discutida
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de que alguns veículos importantes e
mesmo certas agências - além dos anun-
ciantes - não se sentem confortáveis e
desejam discutir essa questão."

Essa insatisfação por parte dos
clientes foi demonstrada numa pes-
quisa realizada em 2004 pela empresa
Singular Arquitetura de Mídia, sob en-

PRAXE DE MUITOS ANOS

Representante de um dos segmentos dos

fornecedores, Artur Minassian, presidente da

Aprosom - Associação Brasileira das Produtoras

de Fonogramas Publicitários, considera o mo-

mento inadequado para se discutir "uma praxe

de muitos anos no mercado de contratação de

serviços na propaganda brasileira e que determina

as relações dos fornecedores com as agências

contratantes'! Segundo ele, as agências sempre

trabalham em parceria com seus fornecedores

- criando, acompanhando e orientando para a

garantia da qualidade do produto final. "Desde

que não haja custos extras para os clientes, esta

praxe de mercado é de inteira responsabilidade

das agências e seus fornecedores e não diz

respeito aos anunciantes."

Para o presidente da Aprosom, "querer

entrar no assunto BV nesta hora de transição,

nada mais é do que tumultuar ainda mais este

já conturbado momento". Minassian propõe à

ABA abrir seu foco para outros temas, como

"regrar os anunciantes associados a manter

uma política de entendimento com seus

fornecedores, ao invés de tentar fragilizá-los

mais ainda". Ele se queixa de outros proble-

mas enfrentados atualmente pelo mercado

- como as taxas cobradas para cadastramento

de fornecedores. "Que tal se a ABA falar

que, apesar de cadastrada na ANCINE como

produtora, a Unilever não só não produz nada

no Brasil, como importa os filmes para não

pagar os profissionais brasileiros?" indaga.

"Que tal se a ABA tentasse resolver junto

à SECOM, que é um de seus associados, o

não-pagamento em dia de seus trabalhos e

as cópias de veiculação que são feitas sem

autorização das produtoras?".

comenda da ABA, junto a 49 agências
de propaganda, 92 anunciantes e 70
veículos, num total de 232 entrevistas.
Indagados sobre como vêem a prática
de política de BV, 56,5% anunciantes
responderam como "péssima/ruim/
nociva/ negativa/ uma armadilha". Já
um percentual de 64,3% das agências

Minassian diz que "as produtoras são e

serão sempre parceiras cientes de suas respon-

sabilidades. Isso só pode ser mais uma estratégia

para enfraquecimento do mercado", supõe.

"Creio que através das entidades de classe tudo

pode ser resolvido da melhor maneira" afirma,

fazendo a mesma proposta do presidente da ABA

- "Que tal um debate aberto entre anunciantes,

agências e realizadores?'! Esse entendimento seria

a melhor forma para enfrentar os problemas

do mercado "Do jeito que está, com cada um

medindo forças com seu parceiro, não vamos

para lugar nenhum" observa.

Ele também informa que a Aprosom está

conversando com a ABAP sobre a incidência de

BV em renovações e cópias de veiculações, que

devem ser pagas somente sobre as produções

originais, de acordo com um comunicado da

entidade, "Estamos nos entendendo para passos

futuros muito mais seguros do que os de hoje"

comenta. "Sobre este assunto as agências já

concordaram que a Aprosom e seus associados

têm total razão no que diz respeito a direitos

autorais." Ou seja, as renovações, reutilizações

e cópias são serviços prestados que incidem

unicamente em direitos autorais. "Sendo assim,

ninguém tem direito a remuneração nenhuma

sobre esses serviços a não ser os próprios

autores e produtores" completa.

O presidente da Aprosom reclama ainda

da diferença entre a remuneração praticada

no Brasil e a de outros países. "Este seria um

assunto para a ABA tornar prioridade" sugere. "A

Lei do Brasil é igualzinha à dos outros, ou seja, o

ganho deve ser atrelado a um percentual sobre

a veiculação, porém aqui não nos concedem

esse direito."

consideram "legítima/normal/justa/fon-
te de receita importante". Houve um
equilíbrio nas repostas dos veículos,
com 35,7% seguindo os anunciantes,
e o mesmo índice acompanhando a
opinião das agências.

Outro argumento da ABA ques-
tionando o atual modelo de BV é a
desconfortável posição do Brasil na
retaguarda em relação a outros países
no mundo. Segundo Bastos, a prática
da bonificação de volume é quase uma
exclusividade brasileira. Não é o que
informa Petrônio Corrêa, ao revelar que
nas pesquisas realizadas pelo CENP
em países como México, Argentina,
Portugal e Espanha, junto aos birôs e
agências de mídia, constatou-se que
estes "não recebem somente uma,
mas duas bonificações de volume,
sem transferi-las para agências ou
anunciantes". Na Espanha, o BV é
mais conhecido pelos jargões 'rapei'
e extra-prime".

O CENP apresenta mais razões
para defender o plano de incentivo
previsto nas suas normas. "Nem todos
os veículos de comunicação no Brasil
adotam o sistema de bonificação para
as agências". Das 4.100 agências cer-
tificadas pela entidade, somente 200
agências, aproximadamente, recebem
o beneficio do plano de incentivo. "Os
veículos concedem este recurso, inclu-
sive, condicionado ao pagamento pelas
agências, em uma data determinada,
muitas vezes antes de o cliente liqui-
dar a fatura", observa. Esta receita,
ainda de acordo com o presidente do
CENP, restringe-se a um pequeno
número de agências. "Elas recebem

Fontes do mercado informam
que cerca de 30% do

faturamento das agências
são provenientes dos BVs
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tradicionalmente e registram em seus
livros", ele lembra, acrescentando que
esse modelo é resultado de um acordo
com os veículos consignado há mais
de 40 anos.

Destinado a estimular o desen-
volvimento da agência, a regra diz que
a bonificação não pode ser transferida
aos clientes. "O BV é hoje uma variável
fundamental e o simples corte dessa
prática de mercado vai inviabilizar
uma parcela expressiva do mercado
de agências", avalia Geraldo Leite. "O
possível enfraquecimento das agências
nos preocupa, até porque, se isso for
mudado através de um novo consen-
so de mercado, é necessário estudar
como garantir e preservar a qualidade
para a melhor execução do trabalho
necessário."

O debate em torno de uma pos-
sível mudança também exigirá apri-
moramento técnico do setor. Como
representante da ANJ, Leite afirma
que o mercado - "de agências saudá-
veis e cada vez mais profissionalizado"

- é que deveria julgar os meios de
comunicação e os veículos em toda a
sua complexidade e diversidade. "Se
isso não ocorrer, a tendência é cair a
qualidade da prestação de serviços,
como também se exigirá dos veículos
um reforço maior na contratação de
novos profissionais para suprir funções
que hoje são das próprias agências."

O BV acabou se constituindo numa
questão muitas vezes de sobrevivência
no mercado para as agências. Um corte

Sem os recursos do BV,
as agências terão que

renegociar seus honorários
com alguns clientes

desse recurso, apesar da dificuldade
em se revelar números no setor, deverá
afetar substancialmente as receitas.
Fontes do mercado indicam que cerca
de 30% do faturamento das agências são
provenientes dos BVs. "Os anunciantes
também correm riscos, caso não se
adaptem a novas formas de venda para
conquistar o consumidor", comenta o

presidente da ABA.
Se as agências deixarem de obter

os recursos da bonificação, segun-
do Bastos, farão outros ajustes em
outras áreas. "Terão que renegociar
seus honorários com alguns clientes,
reduzir o elenco de serviços gratuitos,
melhorar a produtividade operacional
e incrementar a capacidade de gestão
administrativa e financeira", afirma.
Um desafio que ele reconhece não será
fácil no curto prazo. "Mas irá garantir a
saudabilidade futura do negócio delas
e dos veículos, a maior eficácia da
propaganda e, no final, um mercado
mais substancial", completa.

PARCIALIDADE DOS MEIOS

Quanto ao fato de o Brasil ser o
único país do mundo onde a publici-
dade é um serviço prestado obrigato-
riamente por uma agência que reúne
as áreas de criação, planejamento e
mídia, Ricardo Monteiro, presidente do
Comitê de Mídia da ABA, reitera que,
embora reconheça as vantagens desse
modelo, não se consegue utilizá-lo em
sua plenitude.

O processo do trabalho no Brasil,
afirma Monteiro, começa na criação para
depois se determinar o veículo em que
a peça será programada. "Porém não
se tem garantia da imparcialidade dos
meios, que é objetivo dos anunciantes."
Para ele, a melhor maneira dessa nego-
ciação seria uma carta-aberta em que
o desconto concedido pelos veículos
fosse repassado aos anunciantes e estes,
por sua vez, redirecionassem para suas
agências na forma de fee.

Quando a bonificação de volume
surgiu como modelo no mercado há
quatro décadas, os recursos advindos
seriam utilizados para fomentar a pes-
quisa. "Essa foi a razão alegada tanto
para o aumento da comissão padrão
de 17,65% para 20%, no final dos anos
60, e mais tarde para a 'oficialização'
do B V", afirma Ricardo Bastos. "Na
prática, pelo que sabemos, serviu
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mais para custear, em alguns casos,
outros serviços que o anunciante
passou a exigir, compensar a falta de
produtividade de muitas agências e
proporcionar - ou aumentar - seus
lucros", completa.

Com relação à área de pesquisa,
os anunciantes se ressentem da au-
sência de estudos mais eficientes que
contemplem os outros meios, além da
televisão. As medições do rádio, por
exemplo, que ainda são realizadas
com preenchimento de formulário
e baseadas em recall, um método
considerado mais racional, focado na
lembrança, que se contrapõe a decisão
de compra movida por outros fatores,
como o emocional. Mais uma vez a com-
paração é com o mercado externo, com
as agências de planejamento de mídia

BV é praticado pelos
veículos para fortalecer

o relacionamento
com as agências

munidas de inovações tecnológicas.
"Essa situação acaba fazendo o mercado
brasileiro perder em competitividade",
avalia Monteiro.

Fora do âmbito das entidades, o
posicionamento de agências e veículos
é não falar sobre o tema. "A Band estará
sempre disposta a dialogar com agências
e clientes se convocada, é, aliás, o que
vem praticando sempre através das
entidades do mercado, como o CENP
e outras representativas dos setores",
afirma Paulo Saad, vice-presidente do
Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Para a Rede Globo, segundo a assessoria
de imprensa da emissora, trata-se de
uma relação estratégica e sigilosa, se-
guindo a política comercial da emissora
e exigências contratuais.

Ângelo Franzão, presidente do

DIVULGAÇÃO/GRUPO DE MÍDIA

Ângelo Franzão, do Grupo de Mídia:
silêncio, por enquanto

Grupo de Mídia que assumiu em abril
deste ano, prefere não se posicionar
por enquanto, pois ainda não discutiu
o assunto na entidade.

O presidente da ABA esclarece, no
entanto, que sua proposta - de ouvir
o mercado, "de forma individual ou
representado pelas entidades" - não
significa uma mudança radical do
modelo. "Se o BV tiver que continuar
como regra, então que todos fiquem
sabendo, procurando o consenso dentro
de um processo democrático", afirma.
"O diálogo deve ser cristalino, trans-
parente. Tem que se falar à vontade
sobre o assunto, sem titubear."

Atualmente, o mercado brasileiro
atua com vários formatos, incluindo o
fee e o recebimento de bonificação de
volume. A agência é remunerada por
duas fontes - anunciantes e veículos.
"O anunciante não entende o valor do
todo", observa Ricardo Monteiro. É
importante que nesse todo cada uma
das partes seja lucrativa, sem colocar
em risco o princípio da imparcialidade
da mídia. "O mercado requer mudan-
ças", diz. "Podemos evoluir a partir do
modelo existente." •
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