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Para o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), Dalton Pastore, não 
há dúvidas de que o suposto envolvimento de agências de propaganda no tão falado escândalo do 
"mensalão" prejudica a imagem de empresas deste segmento, mais precisamente daquelas 
agências que trabalham com contas públicas. Pastore, que também é sócio da Carillo Pastore Euro 
RSCG, considera, porém, que uma investigação rígida será capaz de evitar a generalização do 
problema e amenizar, assim, os efeitos deste escândalo político.  
 
"Uma das preocupações da entidade é que fique a imagem de que todas as agências trabalham 
desta forma, que falta ética no setor, envolvido com negócios ilícitos. Isso é uma inverdade e 
queremos que tudo fique esclarecido", pontua fortemente Pastore, lembrando ainda que as 
agências que trabalham com o público também têm contas privadas. "As companhias privadas 
ficam preocupadas de estarem envolvidas com agências que podem não ser corretas."  
 
Para Pastore, neste momento não adianta ressaltar a importância do setor, quanto movimenta e 
nem mesmo todos os seus regulamentos. O episódio atual envolve as duas agências de Minas 
Gerais, SMPB Comunicação e DNA Propaganda, ambas associadas à ABAP, segundo Dalton 
Pastore. "Não queremos conviver com suspeitas. Além disso, a publicidade nunca se envolveu 
com estes escândalos", menciona. "Por isso, a investigação deve sim ser profunda, conclusiva e 
ilimitada", completa Pastore.  
 
Em comunicado enviado à imprensa, a ABAP afirma que "do valor total de um contrato, apenas 
15% compete à agência, sendo todo o restante destinado basicamente à compra de espaço 
publicitário nos meios de comunicação". O presidente da ABAP diz ainda que o fato de haver a 
possibilidade de uma investigação futura em cima de todas as agências que trabalham com contas 
públicas não assusta a entidade. "Temos confiança. Se algo vier a ser descoberto e comprovado, 
será importante para separarmos o joio do trigo."  
 
Para o especialista e diretor de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
Emmanuel Publio Dias, é mesmo fato que este escândalo, de todas as formas, "põe em risco a 
credibilidade das agências de propaganda". "É ruim para todo o mercado, principalmente para as 
agências que trabalham com contas públicas", comenta Dias. "O governo se envergonha de fazer 
comunicação, de passar a imagem de que está jogando dinheiro fora. Não deveria se gabar de 
investir menos que o governo anterior. Os resultados é que são importantes", considera o 
especialista.  
 
O professor da ESPM lembra ainda que o envolvido no escândalo, Marcos Valério Fernandes de 
Souza, sócio das duas agências, não é publicitário. "Ele não atua como publicitário, não pertence à 
categoria. É um mal exemplo", afirma Emmanuel Publio Dias.  
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