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Uma nova lei para contratação
de publicidade pelos órgãos pú-
blicos de âmbito federal, esta-
dual ou municipal promete tra-
zer mais transparência para o
processo de licitação desse tipo
de serviço. A lei 12.232 de auto-
ria do deputado federal José
Eduardo Cardozo (PT- SP) é re-
cente, entrou em vigor no últi-
mo dia 29 de abril, e ainda está
sendo testada em todas as esfe-
ras de poder. Mas desde que foi
proposta quase não recebeu crí-
ticas, muito menos emendas, o
que de certa forma mostra que
veio para aperfeiçoar a lei até
então vigente.

“Havia várias válvulas e bre-
chas na lei anterior que propicia-
vam situações de improbidade no
contrato de publicidade. Essa
nova lei dificulta isso”, explica o
deputado federal José Eduardo
Cardozo. Ele adverte, no entanto,
que nenhuma lei está livre de ser
fraudada. “É claro que pode haver
burla, mas quanto mais se criam
controles, a burla é mais arriscada
e fácil de ser detectada”, diz.

As mudanças para licitar
contratos de publicidade são
muitas. Para começar, o nome
das empresas que vão participar
da concorrência é mantido em
sigilo. Assim se evita que uma
ou outra agência seja privilegia-
da na hora do julgamento.
Quem recebe a proposta não é
quem vai julgar, de maneira que
quem julga não saberá quem
propôs. Outra maneira de dar
igualdade de oportunidade para
todas as participantes é a forma
de apresentação das propostas,
que usa folhas padronizadas.

A nova lei também eliminou
a possibilidade que havia ante-
riormente de a agência publici-
tária contratada prestar outros
tipos de serviço ao órgão pú-
blico. “Acabamos com aquele
tipo de contrato ‘guarda-chu-
va’ onde serviços auxiliares,
como de assessoria de im-
prensa, eram incorporados ao
contrato publicitário”, acres-
centa o autor da lei.

Há dois critérios para anali-
sar uma proposta de publici-
dade: o técnico e o preço. Uma
comissão criada para avaliar a
parte técnica – composta não

apenas por funcionários pú-
blicos – confere notas para os
projetos apresentados. Em se-
guida, os que receberam as
melhores notas são seleciona-
dos pelo preço. “A maior con-
tribuição que a lei traz para o
exercício da atividade publici-
tária é a escolha meritocrática
das agências com base na me-
lhor técnica ou na melhor téc-
nica e preço”, avalia Luiz Lara,
presidente da Associação Bra-
sileira de Agências de Publici-
dade (Abap).

Para Mário Peixoto de Olivei-
ra Netto, advogado especialista
em direito público, a nova regra
garante mecanismos de contro-
le social. “Essa lei inova quando
divulga online todas as infor-
mações sobre o processo licita-
tório”, explica.

Nem tudo são flores quando
envolve publicidade governa-
mental, na avaliação de Cláu-
dio Abramo, diretor executivo
da ONG Transparência Brasil.
Para ele, é impossível evitar
desvios de conduta nessa área,
já que o fator subjetividade
está sempre presente. “Isso é
um negócio corrupto na sua

essência. Só no Brasil você vê
esse lixo de propaganda para
promoção de governante. Isso
não devia ser possível. O pro-
blema está na essência e não na
nova lei”, critica Abramo. Ele
citou casos enquadrados na lei
anterior nos quais a agência
que fez a campanha eleitoral
foi a mesma que ganhou as
contas do governo.

Faz a mesma ponderação,
quanto ao uso indevido da pu-
blicidade pelos governantes, Gil
Castello Branco, secretário-ge-
ral da Associação Contas Aber-
tas. “A propaganda no Brasil fa-
vorece aqueles que estão no po-
der, mas a finalidade deveria ser
prestar contas e transmitir in-
formações importantes para a
população em vez de promover
autoridades ou partidos políti-
cos”, declara.

Para Cardozo, a publicidade
governamental é fundamental.
“Às vezes, algumas propagandas
desrespeitam o princípio consti-
tucional que é de se ater ao cará-
ter informativo e educativo. Mas
o fato de ela ser fundamental
para a sociedade moderna, isso é
indiscutível”, afirma. ■
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O governo contrata agências
de publicidade para anunciar

campanhas nacionais de saúde

Nova lei controlará compra
de propaganda pelo governo
Em vigor há menos de um mês, a lei deverá evitar que algumas agências publicitárias sejam privilegiadas

“Com a nova lei,
criamos um conjunto
de regras para
dificultar que a
licitação tenha preços
superfaturados,
coisa que na lei antiga
era bastante usual

José Eduardo Cardozo,
deputado federal e autor da lei

Marcello Casal Jr
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 18.
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