
Cenp pode rever taxas de remuneração das agências  
Arnaldo Comin e Carolina Mandl  
 
Propaganda Órgão regulador da publicidade discute cortes nas comissões  
 
Corrêa, presidente do Cenp: "As normas são vivas, podem ser aprimoradas"  
 
Pela primeira vez desde 1998, quando foi instituído, o Conselho de Execução das Normas-Padrão 
(Cenp), órgão regulador da atividade publicitária, estuda a revisão das taxas de remuneração 
pagas pelos anunciantes às agências.  
 
Instituído por entidades que representam veículos de comunicação, agências e anunciantes, o 
Cenp define que a remuneração das agências pode oscilar entre 15% e 20% de comissão sobre o 
investimento bruto do anunciante na compra de mídia. Verbas de até R$ 2,5 milhões, hoje, são 
taxadas em 20% pelas agências, com redução progressiva até 15% para investimentos superiores 
a R$ 25 milhões.  
 
A realidade econômica, porém, vem gerando atritos entre anunciantes e agências, que divergem 
sobre o valor das alíquotas. O primeiro grupo quer taxas menores, adequadas aos custos, 
enquanto o segundo vem fazendo um esforço para que a sua remuneração, em declínio nos 
últimos anos, não caia ainda mais.  
 
Em dezembro, o decreto 4.563/02 assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso deu 
status de lei ao projeto 4.680/65, que rege as normas do Cenp. O órgão ganhou força legal para 
fazer com que os anunciantes respeitem as taxas e estuda, a princípio, revisar as tabelas para 
rever as perdas inflacionárias. "As normas do Cenp são vivas, podem ser sempre aprimoradas", 
afirma Petrônio Corrêa, presidente do Cenp.  
 
Da forma como está proposto o reajuste, no entanto, a revisão das tabelas beneficiará apenas as 
agências, uma vez que a idéia do Cenp é reajustar o valor nominal das verbas, sem mexer nas 
alíquotas. Ou seja, para se obter os mesmos descontos, o anunciante terá que investir mais.  
 
O Valor apurou, no entanto, que a cúpula do Cenp cogita, para o segundo semestre, uma corte 
efetivo nas alíquotas. "Estamos pensando em uma redução dos descontos para algo em torno de 
12%", afirma um dirigente da indústria envolvido nas negociações.  
 
Corrêa nega tal revisão, mas admite que os anunciantes com verbas anuais acima de R$ 100 
milhões têm reclamado um desconto-padrão inferior aos 15%. O argumento é que, para se para 
gerenciar uma conta de tal montante e de outra com valor inferior, os gastos da agência são os 
mesmos. Trata-se de um universo de 15 grandes anunciantes, que somam pouco mais de 10% 
dos investimentos feitos em mídia no Brasil.  
 
Não por coincidência, Corrêa aponta que a maioria das empresas flagradas em desrespeito às 
normas do Cenp vem exigindo de suas agências uma taxa média de remuneração em torno de 
12%. Em outras palavras, parece ser esse o tamanho do bolso dos anunciantes no atual cenário 
econômico do país.  
 
Desde outubro de 2001, o Cenp vem realizando vistorias nas agências com receitas brutas acima 
de R$ 20 milhões para verificar o cumprimento das normas. São 51 agências com contas 
publicitárias de 615 clientes. Na primeira vistoria, cerca de 53% das empresas não estavam 
respeitando o Cenp. A entidade determinou que esses clientes tinham até 6 de dezembro de 2002 
para se enquadrar.  
 
Em julho de 2002, já eram 62% dos clientes que estavam dentro das regras, e, em outubro de 
2002, 78%. Na maior parte dos casos, os descontos estavam estavam dois pontos ou três pontos 



percentuais abaixo do padrão, mas havia casos de até seis pontos percentuais de comissão. De 
acordo com Corrêa, o descumprimento acontece, em alguns casos, porque empresas 
multinacionais chegam a acordos globais com suas agências.  
 
Os casos estão no conselho de ética do Cenp, que chama agências e anunciantes para resolver as 
diferenças. "É um prazo de adequação que está sendo dado", explica Corrêa. A checagem do Cenp 
partirá agora para as agências com receita bruta anual entre R$ 7 milhões e R$ 20 milhões.  
 
Se, por um lado, a força da lei está enquadrando o mercado, por outro, os anunciantes querem 
sentar à mesa de negociações para rever as alíquotas.  
 
Um caso recente expõe o nível de pressão que vem sendo imposto pelos grandes anunciantes. 
Durante uma concorrência, um banco convocou cinco grandes agências de propaganda para expor 
suas necessidades de mercado e proposta de trabalho. Porém, ao invés da taxa fixada pelo Cenp, 
foi oferecida uma remuneração de 10%. Pelo volume de verba, a instituição deveria pagar 15%. A 
irregularidade foi notificada ao órgão.  
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