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Mesmo sem ter definido ainda
o instrumento jurídico legal que
usará, a Associação de Marketing
Promocional (Ampro) promete
entrar na Justiça para questio-
nar a recém-publicada portaria
184, elaborada pela Secretaria
de Acompanhamento Econômi-
co (Seae), órgão vinculado ao
Ministério da Fazenda. A enti-
dade, que representa agências
de promoções, avalia que alguns
dos principais pontos do docu-
mento possuem irregularidades
e podem ser considerados ilegais
tendo como referência a Lei n2

5.768/71, que regula as ativida-
des de distribuição de prêmios
através de ações do setor.

A portaria, publicada em
19 de julho, determina que
promoções de empresas atre-
ladas a títulos de capitaliza-
ção passem a necessitar de
autorização também da Caixa
Econômica Federal (CEF). No
entendimento do vice-presi-
dente de assuntos jurídicos da
Ampro, Antônio Salgado, essa
obrigação se sobrepõe à lei em
vigor, uma vez que a respon-
sabilidade pela autorização
para a utilização dos títulos já
é dada pela Superintendência
de Seguros Privados (Susep),
autarquia ligada ao Ministério
da Fazenda responsável pelo
controle e fiscalização dos

mercados de previdência, se-
guros e capitalização.

A coordenadora geral da
Seae, Priscila Santana, argu-
menta que a medida foi adotada
em função do desvirtuamento
do uso dos títulos de capitali-
zação. Segundo ela, houve uma
comercialização desenfreada
para terceiros, que os utilizam
como brindes promocionais
associados a sorteios. "Conside-
ramos a autorização da Susep,
porém, no momento em que o
título é comercializado para uma
nova promoção, deve passar
pela liberação da Caixa", afirma
Priscila. De fato, o Ministério
Público Federal (MPF) investiga
promoções atreladas a títulos de
capitalização que estariam sendo
usados de forma indevida.

Entretanto, Salgado diz que a
negociação do título com tercei-
ros está prevista na circular 130
da Susep. "A Seae torna o pro-
cesso ainda mais burocrático em
vez de investir na fiscalização do
mercado para coibir as práticas
ilegais", aponta.

BUROCRACIA
Além dos títulos, a nova por-

taria também trouxe restrições
aos concursos culturais, que
estavam sendo bastante usados
em virtude da dificuldade de
aprovação de campanhas pro-

mocionais pela CEF. Para Júlio
Anguita, presidente da agência
de marketing promocional Sight
Momentum, do Grupo Interpu-
blic, a legislação promocional
é retrógrada e não atende aos
interesses de ninguém.

"O órgão que tem competên-
cia para certificar as promoções
trabalha em benefício próprio,
porque entende que essas ações
concorrem com as loterias, o
que não é verdade. É como ter
a raposa cuidando do galinhei-
ro", diz o publicitário, em clara
referência à CEF. Procurada
várias vezes pela reportagem de
Meio & Mensagem, a direção
do banco não se pronunciou so-
bre o assunto até o fechamento
desta edição.

Para as agências de pro-
moções, o recrudescimento da
legislação pode levar até à estag-
nação do setor. De acordo com
o vice-presidente de assuntos
jurídicos da Ampro, até 2001 o
segmento conseguia perto de
6 mil autorizações a cada ano
para promoções com sorteios,
concursos culturais ou vales-
brindes. Na época, a regulação
do mercado estava nas mãos
do Departamento de Defesa e
Proteção do Consumidor, ór-
gão vinculado ao Ministério da
Justiça. "Esse número caiu para
mil quando a responsabilidade
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pelas autorizações passou a ser
da CEF, em meados de 2001",
conta Salgado.

Ainda segundo ele, as agên-
cias passaram a se valer dos
títulos justamente por causa dos
obstáculos para aprovar promo-
ções na instituição financeira.
"Comprar os títulos de uma
companhia de capitalização é
inclusive mais caro do que rea-
lizar uma promoção comum",
analisa Salgado, ao ressaltar que
a publicação da portaria tam-
bém se deu de forma arbitrária
e imediata, impedindo que as
empresas pudessem tomar qual-
quer medida para se adaptar às
determinações.

Para Cláudio Xavier, sócio
e diretor da New Style, as exi-
gências que burocratizam o
processo diminuem a demanda
por iniciativas do gênero. "Os
clientes querem fugir das auto-
rizações, estão traumatizados.
Parece que procuram impedir
que as empresas façam esse
tipo de ação, como se apenas
elas ganhassem. Mas não, ela
aumenta a concorrência, gera
emprego e o consumidor ganha.
É preciso ter maturidade para
acabar com essa desconfiança",
aponta Xavier, sugerindo que um
cadastro prévio de quem atua
regularmente com promoções
possa agilizar o processo.

"SELEÇÃO DO FAUSTÃO"
Além dessa questão, a por-

taria estabelece que as ações
promocionais que utilizam como
meio a telefonia celular ou a
internet não serão aprovadas
pela CEF a menos que se com-
prove que o produto ou serviço
oferecido pela companhia tenha

sido comercializado por pelo
menos um ano. A regra impede
promoções como "Seleção do
Faustão", da Globo, realizada de
16 de abril a 9 de julho, que está
sendo apurada pelo MPF.

De acordo com o procurador
Luiz Fernando Gaspar Costa,
a lei diz que as promoções de-
vem servir como instrumento
de marketing, de alavancagem
de vendas, e não criadas para
gerar receita, resumindo-se à
venda de uma revista ou algum
conteúdo sem nenhum valor
e à ampla divulgação de uma
premiação. "Estamos analisan-
do a promoção realizada pela
Rede Globo na Copa do Mundo.
Aguardamos algumas infor-
mações para ver que medidas
tomar", revela Gaspar.

"O mercado promocional
está em evolução contínua
— não é mais o primo pobre da

propaganda — e, como decor-
rência disso, a legislação deve
evoluir. A promoção não é ape-
nas uma ferramenta financeira.
Quando o órgão competente
enxergar isso, teremos maior
flexibilização", opina Claudia
Bertoni, diretora de planeja-
mento da Power Comunicação,
destacando que a nova portaria
da Seae tornou alguns prazos
mais curtos, mas não inviabili-
zou o trabalho.

Segundo a Ampro, um dos
poucos aspectos positivos da
portaria foi a redução do prazo
de análise dos processos de 60
para 40 dias. "Se as promoções
chegarem com todos os docu-
mentos necessários e estiverem
de acordo com as normas, serão
aprovadas em até dez dias",
afirma Priscila.
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