
Abap reafirma urgência em investigações que envolvem este segmento 
Regina Neves  
 
O publicitário Dalton Pastore, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade 
(Abap) disse, ontem, que é vital para o segmento que a investigação do possível envolvimento de 
empresas do setor em atividades ilícitas como o suposto esquema do "mensalão" seja "profunda, 
conclusiva e ilimitada". Pastore lembra que esta tem sido a sua posição e da Abap desde o 
primeiro dia. "O setor não sobrevive sem uma apuração rigorosa que separe o joio do trigo", diz 
Pastore.  
 
Nota oficial ontem  
 
Nesta quinta-feira, a Abap publicou nos principais jornais do País uma nota oficial explicitando a 
posição da entidade, "tendo em vista as recentes noticias originárias na CPI dos Correios, 
questionando procedimentos do mercado publicitário".  
 
Com o nome de "transparência na publicidade", o texto lembra que "desde o início da crise que 
vem abalando o País, as agências, por meio da Abap, sempre se manifestaram publicamente a 
favor das investigações que tragam a verdade, levando à punição exemplar dos culpados e 
evitando generalizações".  
 
Acompanhando a apuração  
 
Pastore lembra que além dos protestos, a Abap tem procurado desenvolver ações efetivas de 
apoio às investigações. Recentemente, de livre iniciativa, Pastore esteve em Brasília, onde se 
reuniu com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Adilson Motta, e ofereceu os 
trabalhos de um grupo de profissionais capacitados a dar informações técnicas sobre o mercado 
publicitário. Pastore também foi convocado a comparecer na CPI do Correios e espera 
agendamento.  
 
Existe prejuízo moral  
 
Para o presidente da Abap, além dos prejuízos morais, a crise atual coloca em cheque "a prática 
comum e legal da bonificação de volume (BV) que os meios de comunicação usam para incentivar 
a qualidade da publicidade e aumento de vendas de espaço publicitário".  
 
A defesa da prática do BV é um dois pontos de destaque do documento da associação das 
agências divulgado ontem nos jornais. "Esta é uma prática legítima em qualquer tipo de comércio. 
Imagine um grande supermercado comprando milhares de ovos de uma granja, ao mesmo tempo 
em que um pequeno varejo de bairro compra duas dúzias de ovos da mesma granja. Alguém tem 
dúvida que os preços serão diferentes?"  
 
"O formato de remuneração das agências de publicidade no Brasil está definido por leis, decretos 
e normas disponíveis, conhecidas e aprovadas por veículos, agências, fornecedores e 
anunciantes", diz o texto.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2005, Comunicação, p. C-6. 


