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Agências comemoram
regulamentação
A nova lei de licitações inova em matéria de prestação de
serviços de natureza técnico-intelectual, estabelecendo
normas claras sobre a qualificação, capacidade e controle
dos serviços de publicidade e propaganda aos entes pú-
blicos. Agora, é mandatório: as propostas técnicas são
apócrifas, isto é, não serão identificadas pelos julgadores
que serão profissionais com capacidade reconhecida –
formados ou profissionais com experiência em atividade
de publicidade, comunicação ou marketing. Esta subco-
missão técnica contará com, no mínimo, um terço de in-
tegrantes não ligados ao órgão licitador.

A lei estabelece a certeza jurídica da natureza da
atividade publicitária, definindo-a de forma clara e
acabando com uma prática que era condenada há mui-
to tempo: a utilização das agências de publicidade, que
atuam por ordem e conta dos clientes-anunciantes,
como guarda-chuva para a realização de atividades
que, embora lícitas, eram estranhas aos serviços pu-
blicitários propriamente ditos. E vai além ao exigir que
para participar da licitação, a agência comprove, atra-
vés de certificação de qualificação técnica, ter condi-
ções de prestar os serviços, responsabilizando-se pela
comprovação da execução contratual, inclusive quanto
à veiculação da publicidade.

É a primeira lei que utiliza a internet para disponibili-
zar para o público em geral os dados relacionados à exe-

cução do contrato, in-
cluindo os valores.

É, ao meu ver, uma
conquista importante,
eliminando as suspei-
ções de favorecimento
que, em matéria inte-
lectual, como é a pu-
blicidade, é de difícil
comprovação. Além
disso, na execução do
contrato exige que
a agência contratada
mantenha sob guarda,
por cinco anos, toda a
documentação relativa

à atividade, inclusive os custos e comprovantes de pa-
gamentos efetuados.

Tecnicamente, é uma lei que nasceu da experiência de
um professor de direito administrativo, o deputado fede-
ral José Eduardo Cardozo e o passou pelo crivo das co-
missões técnicas do Congresso Nacional, sem receber
qualquer reparo. Atende, no que entendo, ao interesse
público, sendo um bom instrumento para os gestores da
área de comunicação da administração.

No que diz respeito às agências de publicidade, a nova
lei transforma as disputas pelos clientes públicos próxi-
mas do que ocorre, há longos anos, no setor privado, que
é mais ágil em negociar e contratar.

O mais importante é que torna a comunicação pública
também dinâmica, capacitando o gestor público a nego-
ciar o que é melhor para o ente público, o que equivale a
dizer, para o país e seu povo. Os veículos, pelo que a lei
exige das agências, terão a certeza de que os seus méritos
de conteúdo,audiência e leitura é que determinarão a es-
colha para a veiculação da publicidade pública, de qual-
quer setor do executivo, legislativo ou do judiciário, da
União ao pequeno município do interior do país.

É um passo importante e um bom exemplo do que pode
o Congresso Nacional realizar em favor do país. Para nós,
do Cenp, quando elege a entidade para fiscalizar e atestar
as qualidades técnicas das agências, uma distinção e um
compromisso – ter também a qualidade que contribuirá
para manter e aprimorar o modelo brasileiro de publicida-
de, inegavelmente entre os de mais brilho no mundo. ■
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Nova lei dá
à esfera pública
a agilidade de
negociação e
contratação que
há muito tempo
existe no setor
privado

Governos como o de
Mato Grosso, São Paulo
e também o governo
federal usam dinheiro
público para divulgar
programas e feitos.
Na campanha de MT
o destaque é a inclusão
digital no estado ter
chegado a milhares
de pessoas.
Em São Paulo, vencedores
da Nota Fiscal Paulista
exibem seus prêmios
em cartazes.
Já no Bolsa Família,
do governo federal,
“milhões de brasileiros
melhoraram de vida”.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 19.
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