
stá registrado na história do País. Em setembro de 1969, um
grupo de guerrilheiros seqüestrou o embaixador americano
Charles Elbrick e exigiu em troca a libertação de 15 presos
políticos. Um dos mentores do seqüestro foi o jornalista

Franklin Martins, à época com 21 anos. Recentemente, ele voltou a
ser notícia, ao aceitar convite do presidente Lula para assumir,
com status de ministro, a Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República. Assim que ocupou o cargo, Franklin fez
lembrar o passado militante e abriu fogo contra práticas viciadas

do mercado publicitário. Responsável
pela mídia do governo federal, orçada
em R$ l bilhão, seu alvo imediato é o
BV (bonificação por volume) - um prê-
mio que os grandes veículos de comu-
nicação pagam às agências de publici-
dade pela captação de anúncios. O pró-
prio Tribunal de Contas da União já re-
comendou à Secom que
coíba o mecanismo, usa-
do principalmente pela
Globo, para quem
Franklin Martins tra-
balhou durante anos.
"Sou contra o BV. Ao
desembolsar o prêmio, os grandes veí-
culos marginalizam os pequenos e mé-
dios, que não têm condição de pagá-lo",
diz o ministro. Mas ressalva que é difí-
cil para a Secom eliminar o B V. "É uma
relação da agência de publicidade com

o veículo de comunicação. E não pode-
mos pôr fiscais dentro das empresas."

Não se entenda que quem utiliza o
BV pode dormir tranqüilo. Longe dis-
so. Franklin esclarece que o governo
tem como detectar sua existência. "As
agências de publicidade, quando apre-
sentam à Secom ou às estatais suas

propostas, têm de levar em conta a
participação de cada veículo na mídia.
Se a fatia da verba publicitária está
acima da realidade, é porque existe um
BV embutido", diz o ministro. "Sem-
pre que verificarmos distorções, va-

mos pedir explicações." Franklin faz
questão de explicar que delegou a res-
ponsabilidade pela publicidade oficial
ao subsecretário da Secom, Ottoni
Fernandes Jr.. "Acontece que muitas
agências se comprometem com o resul-
tado das campanhas e, em contraparti-
da, exigem o BV dos grandes anun-
ciantes. O BV se transforma, então,
em fonte de receita", constata Ottoni,
que investe contra o artifício. A
Secom lembra que na Europa e
nos Estados Unidos não se admite
remuneração por fora; os veículos
de comunicação pagam só a co-
missão da agência, tabelada. No
Brasil, a resistência, segundo Ottoni,
parte das grandes agências e veículos
de comunicação. Mesmo assim, a inten-

ção declarada dos titu-
lares da Secom é com-
bater o uso do BV, sem-
pre que possível. "Nos
contratos do governo,
faremos o que estiver
ao nosso alcance", insis-

te Ottoni, que também participou da
luta armada do grupo de Marighella e
conheceu Franklin, no fim dos anos 70,
quando o jornalista carioca vivia clan-
destino em São Paulo. Mais maduros,
os dois travam hoje o bom combate.
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