
Publicidade e governo: em busca de
Projeto de lei do deputado José Eduardo Cardozo (PT/SP), que altera a licitação de agências de propaganda por parte
ANDRÉ SILVEIRA, DE BRASÍLIA

Pouco mais de um ano após
a deflagração dos escândalos
que colocaram a publicidade
como centro de uma série de
questionamentos centralizados
pelas investigações da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) dos Correios, a relação
entre agências e poder público
pode ter uma nova configuração.
Se depender do deputado José
Eduardo Cardozo (PT/SP), as
regras para a contratação de em-
presas de publicidade por parte
de órgãos públicos vão sofrer mo-
dificações. Ele é autor do projeto
de lei 7352/2006, que altera a Lei
das Licitações (8.666/93).

Além de atender a uma antiga
reivindicação do mercado publi-
citário de criar regras distintas
para as concorrências de agên-
cias de propaganda das de outros
tipos de prestadores de serviços
e fornecedores, a proposta tam-
bém tem como principal objetivo
tornar a escolha de agências
menos subjetiva.

Para Cardozo - - que foi sub-
relator de contratos da CPMI dos
Correios - -, o projeto é uma res-
posta do Poder Legislativo a essa
questão, após o encerramento
dos trabalhos da comissão que
investigou o escândalo político
que explodiu em junho do ano
passado e envolveu as agências
mineiras DNA e SMPB, que
tinham o empresário Marcos
Valério como sócio e mantinham
contas em órgãos públicos, como
Correios e Banco do Brasil.

"Esta é a oportunidade para
que os parlamentares desta le-
gislatura dêem uma
resposta para a so-
ciedade." O projeto
que altera a lei das
licitações foi pro-
tocolado na Mesa
Diretora da Câma-
ra dos Deputados
no dia 12 de julho.
Agora a proposta
deve aguardar a
definição sobre em
quais comissões irá
tramitar. "Ainda no
mês de agosto, vou
me reunir com o
presidente da Casa,
Aldo Rebelo, e com
os líderes dos par-
tidos para tentar
agilizar o processo
de tramitação", diz

Entre as principais mudanças
propostas está a exigência de
que os membros das comissões
de licitações deverão ter real
conhecimento da área de comu-
nicação, marketing e publicidade
A escolha dos participantes da
comissão especial, que contará
com cinco membros, ocorrerá
por sorteio entre, no mínimo, dez
nomes relacionados em listas.

Para fazer com que as pro-
postas das agências sejam ana-
lisadas de forma mais objetiva, o
projeto estabelece que dois dos
cinco membros da comissão não
deverão ter nenhum vínculo fun-
cional ou contratual, direto ou
indireto, com o órgão licitante.

FIM DO CONTRATO
GUARDA-CHUVA

Outra importante alteração
prevista é a extinção do con-
trato guarda-chuva, em que as
agências vencedoras das concor-
rências tinham de contratar tam-
bém empresas de assessoria de
comunicação corporativa para os
órgãos públicos e empresas de
eventos. Assim fica estabelecido
que o objeto da licitação será
especificamente o serviço de
publicidade. Os demais serviços
deverão ter licitação específica.

"Esses serviços não fazem
parte da publicidade, portanto
deverão ser contratados em ou-
tras licitações", comenta o depu-
tado. Cardozo também ressalta
que fez questão de deixar claro
o serviço de pesquisa que poderá
ser contratado pela agência.

De acordo com o projeto,

as pesquisas neces-
sárias à prestação
de serviços de pu-
blicidade terão por
objeto estritamente a
criação, a veiculação
e a mensuração do
resultado das cam-
panhas publicitárias
realizadas em decor-
rência da execução
do contrato, vedada
a inclusão de quais-
quer outras maté-
rias não diretamente
relacionadas ao seu
objeto". O argumen-
to do deputado é de
que, dessa forma,
evita-se o caso em
que uma agência seja
obrigada a fazer uma
pesquisa eleitoral,
por exemplo.

Cardozo: projeto é oportunidade para que os
parlamentares dêem uma resposta à sociedade

PROPOSTA TÉCNICA EM
DUAS PARTES

A apresentação de propos-
tas técnicas com envelopes
apócrifos (que já foi adotada na
licitação promovida pelo Banco
do Brasil) também fará parte das
novas regras.

De acordo com o projeto, as
concorrências sempre deverão
ser por meio de propostas
técnica e de preço. Ele tam-
bém determina que o serviço
de publicidade é "o estudo, a
conceituação, a execução e
a distribuição de propaganda
aos veículos de comunicação,
com o objetivo de promover
a venda de bens, produtos ou

serviços, difundir
idéias ou informar
o público a respei-
to de organizações
ou instituições; o
conhecimento, por
meio de pesquisas
e outros instru-
mentos, do merca-
do no qual serão
veiculadas as peças
publicitárias e do
resultado das cam-
panhas realizadas".

O deputado Car-
dozo também suge-
re em seu texto que
a proposta técnica
deverá ser apresen-
tada em duas par-
tes: a dissertativa
(argumentação que
servirá de embasa-

mento para o planejamento,
resumo da idéia criativa e
estratégia de comunicação e
mídia) e a artística (apresen-
tação da campanha com plano
de mídia e definição da verba
proposta).

Outra novidade é que, em
um primeiro momento, a comis-
são julgará a parte dissertativa.
Caso a concorrente não alcance
o mínimo de sete pontos, será
desclassificada, antes mesmo
da análise da parte artística. As
concorrentes finalistas nessa
etapa terão a sua classificação
técnica final composta pelas
análises das duas partes (dis-
sertativa e artística).

O projeto determina que os
envelopes com as propostas
deverão ser entregues sem ne-
nhuma identificação. Para com-
provar a autoria das propostas,
os proponentes receberão um
protocolo com um número de
identificação. Esse número
será fixado nos envelopes da
proposta e registrado em um
livro, que terá ainda a identi-
ficação do proponente. O livro
será lacrado e guardado.

REAÇÃO POSITIVA
A proposta do deputado

José Eduardo Cardozo de al-
terar a Lei das Licitações re-
percutiu bem. O parlamentar,
na realidade, acatou muitas
recomendações de entidades
representativas do setor de
publicidade. O presidente da
Associação Brasileira de Propa-
ganda (ABP), Adilson Xavier,Cardozo.

elogiou a iniciati-
va do parlamentar.
"Essas mudanças
configuram-se em
uma necessidade
antiga do setor, po-
rém acredito que
o projeto pode ser
melhorado duran-
te a tramitação no
Congresso Nacio-
nal", comenta.

Na sua visão, o
único problema da
proposta está no
conceito de servi-
ços de publicidade.
Segundo Xavier, a
definição é restriti-
va. "O conceito está
ultrapassado e pode
fragmentar o servi-
ço de comunicação,

o que pode gerar problemas
para o contratante", explica. O
problema, segundo Xavier, está
no fato de o projeto mencionar
apenas veiculação de peças
publicitárias. "Dessa forma,
cartazes, folhetos e outras peças
impressas que são trabalhados
em pontos-de-vénda ficam de
fora do objeto da contratação.
Isso obrigará os órgãos a contra-
tar outra agência para prestar
esse serviço", diz.

Em relação aos demais pon-
tos, o presidente da ABP diz que
são positivos e que irão corrigir
distorções nos processos de
contratação. "A obrigatoriedade
de entrega das propostas sem
identificação será positivo, pois
evita a influência da autoria no
momento da análise. Assim, os
membros da Comissão de Li-
citação são obrigados a avaliar
a proposta com base no seu
conhecimento", ressalta.

Para Bob Vieira da Costa,
sócio da SNBBnovagência, o
projeto é muito importante para
o mercado. Na visão dele, o fato
de o texto restringir o conceito
de serviço de publicidade não é
prejudicial. "Nesse caso, a agên-
cia que for trabalhar a campanha
na mídia define a estratégia com
quem for trabalhar com os pon-
tos-de-venda", comenta.

Na visão de Costa, o fato de
o projeto separar a proposta
técnica nas partes dissertativa e
artística irá gerar um ganho de
tempo na análise. "Ao analisar a
parte dissertativa, que tem 15
laudas em média, a comissão



uma relação melhor
1o governo, atende a reivindicações históricas do setor

já poderá ter noção
de se a agência real-
mente se dedicou a
entender o problema
de comunicação do
órgão contratante",
diz, com a experi-
ência de quem foi o
titular da Secretária
de Comunicação e
Gestão Estratégica
(Secom) no segundo
mandato do governo
Fernando Henrique
Cardoso.

Em relação à
formação dos mem-
bros da comissão e
à forma de entrega
das propostas (sem
a identificação das
proponentes em um
primeiro momen-
to), isso contribui de forma
significativa para a redução da
subjetividade da avaliação.

No que diz respeito ao fim do
contrato guarda-chuva, Costa diz
que a medida é positiva, pois irá
gerar economia para os órgãos
públicos. Segundo ele, há alguns
casos em que o problema de
comunicação seria resolvido so-
mente com a contratação de uma
assessoria de imprensa, porém
o órgão acabava contratando
também uma agência de publi-
cidade. "A partir do momento
em que o projeto se transformar
em lei, os gestores públicos terão
condições de contratar o que
realmente precisam, sem a ne-
cessidade de contratar algo além
da necessidade", ressalta.

O presidente do
Conselho Executivo
das Normas-Padrão
( Cenp), Petrônio
Cor rêa , revelou
que se reuniu com
o deputado Cardo-
zo durante a fase
de elaboração do
projeto e que emitiu
algumas opiniões.
Ao analisar o tex-
to apresentado na
Câmara dos Depu-
tados, o executivo
diz que a proposta
é muito boa para o
mercado.

"Caso esse pro-
jeto realmente se
transforme em lei,
a relação do merca-
do de comunicação

com os órgãos governamentais
vai sofrer uma profunda me-
lhoria", comenta. O dirigente
elogiou o fato de o projeto
estabelecer que os membros
das comissões de licitações
deverão ser conhecedores do
setor de comunicação e publi-
cidade. "Esse projeto atende
às expectativas do mercado",
reitera. Em relação aos de-
talhes, como o conceito do
serviço de publicidade, Corrêa
avalia que as distorções serão
corrigidas com a tramitação no
Congresso Nacional.

ASSESSORIAS DE IMPRENSA
O projeto de lei do depu-

tado José Eduardo Cardozo
também repercut iu muito

bem entre os inte-
grantes da Associa-
ção Brasileira das
Agências de Comu-
nicação (Abracom).
O presidente da en-
tidade, José Luiz
Schiavoni, comenta
que o projeto é uma
oportunidade para
que o setor público
especifique o traba-
lho de comunicação
corporativa. "Nós
já havíamos colo-
cado para os mi-
nistros do Tribunal
de Contas da União
(TCU) que o con-
trato guarda-chu-
va é prejudicial. O
projeto vem justa-
mente para acabar

com essa prática", comenta.
De acordo com Schiavoni, a

prática que vem sendo adotada
encarece a prestação do servi-
ço, uma vez que acaba havendo
dupla tributação. Na sua visão,
a contratação de serviços de as-
sessoria de imprensa e relações
públicas deve ser sempre por
meio de licitação específica,
com base em aspectos técnicos
e de preço. "Atualmente, há no
mercado muitas agências de
comunicação corporativa que
podem desenvolver o trabalho
para os órgãos públicos de ma-
neira satisfatória. No contrato
por meio da agência de publici-
dade, o critério de contratação
desses serviços nem sempre é
o melhor", ressalta.

Segundo o pre-
sidente da Abra-
com, o projeto de
lei soluciona um
problema na rela-
ção entre os órgãos
públicos e o merca-
do de comunicação,
porém ele diz haver
outra questão para
resolver nesse con-
texto. "Os órgãos
costumam contra-
tar os profissionais
de forma direta. O
correto é contratar
a agência, que tem
condições de dar
um bom suporte
e atender melhor,
como ocorre no
mercado publicitá-
rio", avalia.

Corrêa: relação do mercado de comunicação com os órgãos
governamentais vai sofreruma profunda melhoria

voni: projeto é uma oportunidade para que o setor público
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