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LEI NO 12.232/10
UMA CONQUISTA DA SOCIEDADE
A nova lei assegura transparência
às licitações e controle da sociedade sobre a execução
dos contratos públicos na área de publicidade

Palavra do Presidente

A MEMÓRIA E O FUTURO
Esta edição da CENP em Revista é dedicada
à nova lei de licitações de publicidade no 12.232,
que está em vigor desde 29 de abril de 2010

Caio Barsotti

á de se reconhecer que, além da inovação, a lei possui dois aspectos que
merecem ser analisados: é um avanço legislativo, iniciativa do Congresso
Nacional, fruto de reflexões e recomendações técnicas dos organismos de controle
da esfera federal; em segundo lugar, representa um desafio para as agências e,
maior ainda, um compromisso para o CENP, escolhido para ser o fiscalizador da qualificação técnica das agências do país.
É deste futuro, que já começou, que desejo falar nesta apresentação da
A base do modelo
revista. O pioneiro Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, de
brasileiro de publicidade
outubro de 1957, ainda em vigor, é uma peça especial desta construção. Vale,
é a liberdade de escolha,
e muito, relembrar a recomendação expressa neste documento, de que
seja do anunciante pela
“todos os profissionais de propaganda se comprometem, nos limites de sua comagência, seja do veículo,
petência, a assegurar, por ações, por sua autoridade e influência, o cumprimento
até a escolha do cidadão,
deste Código, devendo empenhar-se pela neutralização dos menos escrupulosos
do produto ou do serviço
que comprometem a seriedade da profissão”.
E mais:
“A utilização da propaganda deve ser incentivada, pois ideal seria que todas as
ideias, todos os serviços e todos os produtos fossem simultaneamente apregoados em
todos os pontos do país, na mais livre concorrência, para a mais livre escolha de todos os
cidadãos”.
A base do modelo brasileiro de publicidade é a liberdade de escolha, seja do
anunciante pela agência com a qual deseja trabalhar, seja do veículo que vai propa-
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gar as suas peças publicitárias, até a escolha do cidadão
comum do produto ou do serviço, o que vale dizer, do anunciante.
Neste quadro entra, como não poderia deixar de ser, o ente
público, que tem deveres para com os cidadãos e a eles deve
a publicidade de seus atos. Quando anuncia o que faz, o ente
público deve ser encarado como o anunciante dos produtos e
serviços, com as mesmas obrigações e compromissos. Quer dizer, o dever da
liberdade é único.
Em publicidade, como na maioria das atividades humanas, a liberdade depende da capacitação técnico-intelectual, assegurada pelo que se deve reconhecer
como o dom de olhar o futuro de que tanto dependemos.
o
A aprovação da Lei n 12.232/10 encerra uma homenagem a todos os publicitários que criaram, apoiam e participam das entidades de autorregulação da nossa
atividade. Eles conseguiram, com o seu trabalho, dedicação e, com a própria história de evolução de melhores práticas de toda a cadeia da indústria da comunicação, fortalecer a visão e proposição dos legisladores.
O CENP não poupará esforços para honrar a distinção com que foi reconhecido pela lei, que entendemos ter sido o reflexo ao que faz há mais de uma década.
Incentivar a criatividade e a qualificação técnica de mídia sempre foi compromisso da publicidade brasileira, respeitando a liberdade de escolha e atuação, naquela visão original, da mais ampla liberdade de oferta e procura.
A aprovação da lei não é o único motivo recente de regozijo para o CENP. Há
de se considerar, igualmente, a menção com a qual a entidade foi distinguida na
Carta do Rio de Janeiro, aprovada ao final do 7o EBAP, e que pode ser lida a partir
da página 58. Também esta menção, generosa e inspiradora, é um importante estímulo para todos nós do CENP, rumo ao futuro.
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A MISSÃO DO CENP
Criado em dezembro de 1998, o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) tem como missão
o estabelecimento de princípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação, por meio da autorregulação.
O CENP foi fundado pela ABA, ABAP, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, Central de Outdoor e FENAPRO e
tem como principal instrumento de trabalho o documento Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que
estabelece as bases do relacionamento comercial e ético da atividade.
O CENP concede Certificado de Qualificação Técnica às agências que cumprem as regras estabelecidas pelas Normas-Padrão, certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-padrão” de
agência, concedido pela legislação que trata da publicidade.
A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências, das Normas-Padrão, o que é verificado rotineiramente pela equipe do CENP por meio de vistoria.
Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do CENP, formado por
36 membros, representando anunciantes, agências e veículos.
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O PASSADO GAR
A aprovação pelo
Congresso Nacional e a
sanção pelo presidente
Lula da Lei no 12.232/10
garante transparência às
licitações e controle da
sociedade na contratação
de serviços publicitários
pela administração
pública

CENP EM REVISTA

Por Caio Barsotti,
presidente do CENP
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Lei no 12.232/10, iniciativa do Congresso Nacional e sancionada em
29 de abril pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, é um reconhecimento da
força da autorregulação na publicidade
brasileira e já está em vigor.
São mais de 50 anos de tradição, a
partir da aprovação do Código de Ética
da categoria, em 1957, que deu origem a
um processo que teve como ponto culminante a aprovação da Lei no 4.680/65,
que normatizou a publicidade em nosso
país e estabeleceu as bases do crescimento da atividade nas décadas seguintes, transformando-a numa das mais
criativas e vigorosas do mundo.
O avanço seguinte foi igualmente
notável: a aprovação, em 1978, durante
o III Congresso de Publicidade, do
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, seguida pela criação do
Conar, que está completando 30 anos
em 2010.
O Código foi uma resposta do setor à
ameaça de eternização da censura prévia. Ele se tornou de tal forma um marco
de excelência, relevância e sintonia da
publicidade com as necessidades e
anseios da sociedade, sem demandar
verbas e tempo dos administradores
públicos, que passou a ser uma referência internacional e pavimentou o caminho que levou à criação do CENP, em
1998, num momento em que o modelo

A

brasileiro de publicidade foi colocado em
xeque pela tentativa de operação dos chamados bureaux de mídia e outras empresas assemelhadas, que visavam tratar a
publicidade como se fosse uma commodity destinada a se transformar em fonte
de pura e simples especulação financeira.
Era um modelo de negócios que não
apenas condenava ao fim a atividade da
forma como a conhecemos, mas também colocava em risco os pilares de toda a indústria da comunicação no país,
na medida em que concentrava de forma brutal as fontes de financiamento
dos veículos de comunicação. Nos países em que os bureaux conseguiram
montar suas operações, o que se viu foi
o gradual enfraquecimento dos veículos
de comunicação, com todos os desdobramentos decorrentes para a cultura, a
educação, o entretenimento e a própria
liberdade de imprensa, e nesse cenário,
criando fragilidades para os anunciantes quando da implementação de suas
estratégias.
O surgimento do CENP foi, portanto,
a resposta que as lideranças da comunicação brasileira formularam, sem a tutela do Estado e dentro da tradição e dos
princípios da autorregulação, para enfrentar o desafio de preservar um modelo de sucesso que contempla as necessidades de anunciantes, agências e veículos, elos de uma cadeia que, íntegra e
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RANTIU O FUTURO
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forte, gera benefícios comprovados
para toda a sociedade, pois encurta
caminhos entre produtores e consumidores, acelera a economia e garante
financiamento da forma mais pulverizada possível para a expansão dos veículos de comunicação.
Graças à solidez dessa cadeia e
maturidade das lideranças, as naturais
dificuldades foram superadas para a
implantação das Normas-Padrão da
Atividade Publicitária, o documento que
reúne as recomendações para a autorregulação comercial. Rapidamente, as
Normas-Padrão se tornaram uma referência nacional, sendo seguidas por
anunciantes, agências e veículos.
A Lei no 12.232/10 inova em matéria
de prestação de serviços de natureza
técnico-intelectual, estabelecendo normas claras sobre qualificação, capacidade e controle dos serviços de publicidade prestados aos entes públicos. Veio
resolver uma questão específica, em
relação aos anunciantes do poder público. A Lei no 8.666/93, que trata das licitações públicas, foi construída notoriamente visando obras públicas, com
apenas alguns aspectos versando sobre
a contratação de serviços intelectuais,
sem resguardar o contratante público.
A nova lei estabelece a certeza jurídi-
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ca da natureza da atividade publicitária,
definindo-a de forma clara e acabando a
prática da contratação, por meio das
agências de publicidade, de serviços
que, embora lícitos, são estranhos a ela.
Desta forma, reconhece, admite e
enaltece o modelo brasileiro de publicidade, um modelo de comprovado sucesso, uma vez que seus principais
aspectos estão contemplados e consagrados na nova lei, que recepciona as
determinações legais desde 1965, inclusive no formato de remuneração das
agências, por meio do desconto-padrão.
Por isso, a Lei no 12.232/10 pode ser vista como uma contribuição da atividade
publicitária e da própria sociedade, uma
linha estendida desde a aprovação do
Código de Ética dos publicitários nos
anos 1950, oficializado nos anos 1960,
seguido pela implantação do Conar nos
anos 1980, e do CENP nos anos 1990.
A nova legislação exige que as agências, para participarem de licitações,
comprovem, por meio de certificação
de qualificação técnica, ter condições
de estrutura física e profissional para a
prestação dos serviços, responsabilizando-se pela comprovação da execução contratual, inclusive quanto à intermediação da publicidade. É pioneira ao
consagrar a internet, por meio da qual

deverão ser divulgados os dados relacionados com a execução de cada contrato, incluindo os valores, por atividade, para que qualquer pessoa tenha
conhecimento a respeito de como estão
sendo investidos os recursos públicos
destinados à publicidade.
A lei nasceu da experiência de um
professor de Direito Administrativo, o
deputado federal José Eduardo Cardozo, e passou pelo crivo de seis comissões técnicas, quatro na Câmara dos
Deputados e duas no Senado, sempre
com pareceres favoráveis e aprovação
unânime. Atende ao interesse público,
sendo um bom instrumento para os

“A Lei 12.232/10 atende ao interesse público, sendo um
bom instrumento para os gestores da administração,
tornando a comunicação pública mais dinâmica”

]
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num grande pacto pela qualidade e pela
sustentabilidade do modelo brasileiro
de publicidade. Afinal, todos ajudaram
a fazê-la; é uma contribuição de todos.
A respeito do processo de certificação, embora não estejam previstas
mudanças significativas, tenderá a ser
ainda mais rigoroso em virtude de a
nossa responsabilidade haver aumentado fortemente. O “serviço” que já prestávamos à iniciativa privada agora também será para toda a área pública.
Nossa equipe é muito bem preparada e
está ciente de que nossa certificação é,
para o administrador de qualquer esfera da federação, sinônimo de segurança
em seus respectivos processos licitatórios para a escolha e contratação das
agências, pois é garantidor das suas
aptidões para prestar os serviços publicitários com competência.
Já está publicado em nosso site,
www.cenp.com.br, o documento “Normas de Habilitação e Certificação Técnica de Qualidade”, que deixa absolutamente transparente o processo de certificação.
Enfim, é dever de cada um de nós,
cidadãos que somos, zelar não apenas
pelo cumprimento das leis, mas principalmente pelos princípios que nortearam a elaboração de seus artigos.

“Para as agências, a nova lei torna as
disputas pelos clientes públicos próximas
do que ocorre no setor privado”

]
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gestores da administração, tornando a
comunicação pública mais dinâmica,
exigindo dos órgãos a aplicação de melhores práticas de negociação e contratação do que é melhor para o ente público, o que equivale a dizer, para o país
e seus cidadãos.
Para as agências, a nova lei torna as
disputas pelos clientes públicos próximas do que ocorre no setor privado,
que é mais ágil em negociar e contratar.
Já os veículos terão a certeza de que os
seus méritos de conteúdo, audiência e
leitura é que determinarão a escolha
para a veiculação da publicidade pública, de qualquer setor do Executivo,

Legislativo ou do Judiciário, da União
ao pequeno município. É um passo importante e mais um bom exemplo do
que o Congresso Nacional pode realizar
em favor do país.
Para nós, do CENP, como entidade
explicitamente citada para certificar a
qualificação técnica das agências, a nova lei é uma distinção e um compromisso: manter a qualidade que contribuirá para preservar e aprimorar o modelo brasileiro de publicidade, inegavelmente um dos de mais brilho no mundo, pois acreditamos que foi isto que
chamou a atenção do legislador a
ponto de ele inserir na equação de contratação dos serviços publicitários
pelos entes públicos a base de autorregulação já praticada na esfera privada.
O passado garantiu o futuro.
A lei refletiu, validou e fortaleceu o
princípio da autorregulação. Ela incorporou a autorregulação e o fez pela
mais do que comprovada eficiência do
modelo praticado até hoje.
O CENP sempre esteve seguro da
sua relevância para as agências e anunciantes privados, mantendo a necessidade de uma negociação constante.
Anunciantes, agências e veículos
têm, assim, mais um motivo para cerrar
fileiras em torno das Normas-Padrão,
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TRANSPARÊNCIA E RIGOR
NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
DA PUBLICIDADE
DE ÓRGÃO PÚBLICO
Por João Luiz Faria Netto
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A nova lei conta com
normas principais e
obrigatórias para a
contratação de agências
de publicidade pelo
governo, em todos os
seus níveis e poderes e
todas as pessoas jurídicas
da administração e as
entidades controladas
direta ou indiretamente
pelo poder público nas três esferas
administrativas. A Lei no 12.232/10 adota como
normas complementares a Lei no 4.680/65,
que regulamenta a atividade publicitária, e a Lei
no 8.666/93, que trata das licitações e contratos
administrativos de maneira geral
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João Luiz Faria Netto
Consultor jurídico do CENP e diretor do Conar e do Sinapro-RJ

ara as empresas públicas, ou controladas pelo poder público, que
possuam regulamento próprio de contratação, a nova lei será aplicada subsidiariamente, valendo as suas disposições para
as licitações já abertas e para os contratos
em execução e sobre os efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data
de entrada em vigor do novo dispositivo
legal licitatório. A lei encerra discussões
sobre contratos passados e determina
que os contratos em execução sigam as
normas por ela baixadas.
É a primeira lei sobre licitações para
um setor específico. Define, de forma clara, o que é a atividade publicitária e
quem a exerce. A publicidade, segundo
a nova lei, é o conjunto de atividades
realizadas integradamente que tenham
por objeto o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a
execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição da publicidade aos veículos e de-

P

[

lente, desde que também reconhecida
por lei como fiscalizadora das condições
técnicas de agências de propaganda. A
nova lei legitima e reconhece o CENP.
Há, ainda, a exigência de que a agência de propaganda contratada pelo
poder público somente reserve e compre espaço ou tempo publicitário de veículos de divulgação por conta e ordem
dos seus clientes, se previamente os
identificar e tiver sido por eles expressamente autorizadas, o que consagra o
princípio de negociação estabelecido
pela Lei no 4.680/65, norma privada que
regula a atividade publicitária. Apenas a
agência certificada e reconhecida pelos
veículos poderá contratar em nome do
poder público, ficando, por consequência, impossibilitada de participar de licitações em que atue no mercado sem
aquela qualificação técnica.

“A nova lei proíbe que na execução
dos contratos de publicidade sejam incluídas
atividades alheias à publicidade propriamente dita”

]
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mais meios de divulgação com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir
ideias ou informar ao público em geral.
Pela nova norma, poderão participar
das licitações apenas as agências de
propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680/65 e que
tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento, o que
equivale a dizer que estejam aptas a
prestar, integralmente, todos aqueles
serviços que a lei define como seus
objetos. O certificado, segundo dispõe
expressamente a legislação, poderá ser
obtido perante o Conselho Executivo
das Normas-Padrão (CENP), entidade
sem fins lucrativos, integrado e gerido
por entidades nacionais que representam anunciantes, agências e veículos de
comunicação, ou por entidade equiva-

A nova lei proíbe que na execução
dos contratos de publicidade sejam incluídas atividades alheias à publicidade
propriamente dita, citando, nominalmente, como vedados os serviços de
assessoria de imprensa, comunicação e
relações públicas ou que tenham por
finalidade a realização de eventos festivos de qualquer natureza – serviços que
deverão ser contratados por procedimentos licitatórios próprios. Permite,
no entanto, que os contratos incluam o
planejamento e a execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios
de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou
sobre os resultados das campanhas
realizadas, além, naturalmente, da produção e execução técnica das peças e
projetos publicitários e a criação e
desenvolvimento de formas inovadoras
de comunicação, atendendo às exigências das novas tecnologias de comunicação. Proíbe, no entanto, a inclusão
nos contratos de pesquisas e avaliações
de matéria estranha ou que não guarde
pertinência temática com a ação publicitária, como as pesquisas de opinião
pública.
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Nos procedimentos licitatórios, a nova lei determina, como forma obrigatória, que a licitação para a contratação de
agência de propaganda seja feita nos
tipos “melhor técnica” ou “técnica e preço”, sempre, e exclusivamente, nas modalidades previstas no artigo 20 da Lei no
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8.666/93, isto é, concorrência, tomada
de preços ou convite, afastando a possibilidade de os serviços serem contratados por pregão, criado e regulado por lei
especial para a contratação de serviços
comuns. No caso de convite, o valor do
contrato tem o teto de R$ 80 mil e na
tomada de preço de até R$ 650 mil.
A nova lei simplifica o processo de
licitação ao estabelecer que os documentos de habilitação sejam exigidos
apenas das agências classificadas e na
etapa final do certame. O edital segue a
norma da lei geral de licitação, com
pontos importantes de inovação, a começar por consagrar, como peça indispensável, um briefing – preciso, claro e
objetivo, segundo a lei –, contendo as
informações suficientes para que os
interessados elaborem suas propostas
– o plano de comunicação publicitária
que incluirá, obrigatoriamente, um raciocínio básico, a estratégia de comunicação publicitária proposta, a ideia cria-
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tiva e a estratégia de mídia e não mídia
– e o conjunto de informações que permitam avaliar a capacidade de atendimento do proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus
clientes. A exigência substitui, pela
especificidade do serviço a ser prestado, a antiga exigência de projeto básico.
A nova lei cria um sistema especial da
avaliação das propostas nas licitações de
contratação de agências de propaganda,
incumbindo a responsabilidade exclusiva de julgamento das propostas técnicas
a uma subcomissão técnica em qualquer
esfera composta por, no mínimo, três
membros formados em Comunicação,
Publicidade ou Marketing, ou que atuem
em uma dessas áreas, um terço deles
sem qualquer vínculo funcional ou contratual direto ou indireto com o órgão
responsável pela licitação.
Os nomes dos julgadores das propostas técnicas serão escolhidos em
sorteio público dentre os membros de
uma relação que, obrigatoriamente, terá o triplo do número de integrantes da
subcomissão a ser formada, mantida a
exigência de um terço de profissionais
que não tenham nenhuma relação com
o órgão licitador. Para as licitações de
valor superior a R$ 800 mil (dez vezes

o limite de valor para a modalidade de
convite), a relação de julgadores técnicos terá, no mínimo, o dobro de nomes, mantida a proporção dos que não
podem ter nenhum tipo de relação profissional ou contratual com o licitador.
A relação completa dos nomes para
a escolha da subcomissão será publicada até dez dias antes da data prevista
no edital para o sorteio, podendo qualquer do povo impugnar, mediante fundamentos jurídicos plausíveis, nomes
constantes da relação. O impugnado
pode, por iniciativa própria, dar-se por
impedido, ou o caso será julgado pela
autoridade competente pela licitação,
sendo republicada a relação no caso de
aceitação da impugnação.
A lei prevê que excepcionalmente
nos casos de licitação na modalidade
convite, nas pequenas unidades administrativas e sempre que for impossível,
comprovadamente, a criação da subcomissão técnica, esta poderá ser substituída pela comissão permanente de licitação, ou por servidor com conhecimento na área de Comunicação, Publicidade ou Marketing, formalmente
designado pela autoridade competente.
Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão

“A nova lei determina que a licitação para a contratação
de agência de propaganda seja feita nos
tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço”

]
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publicitária e elaboração da ata de julgamento e encaminhamento do resultado, com toda a documentação, inclusive as planilhas de julgamento, à comissão permanente de licitação.
3. Sessão pública para apuração geral
das propostas técnicas, quando serão
abertos os invólucros de identificação
das propostas e proclamação do resultado. O procedimento na fase técnica
encerra-se com a publicação do resultado e a abertura do prazo de cinco
dias para que seja apresentada a
impugnação.
Para assegurar o equilíbrio na avalia-

ção das propostas, toda vez que a subcomissão técnica identificar diferença
superior a 20% entre a menor e a maior
pontuação atribuída a qualquer dos
quesitos analisados, procederá à reavaliação do quesito, sempre atendendo a
critérios objetivos que devem fazer
parte do edital de licitação.
Finda a parte técnica, será realizada
sessão pública para a abertura das propostas de preço, seguindo-se o que
determinar o edital quanto ao tipo de
licitação, se de “melhor técnica” ou
“técnica e preço”, o que está regulado
de forma clara na Lei no 8.666/93 – na
de melhor “técnica” a melhor classificada tecnicamente terá a preferência com
a aceitação do menor preço oferecido
entre as classificadas previamente e, na
de melhor “técnica e preço”, vencerá a
de melhor média ponderada entre os
pontos obtidos em técnica e preço,
tudo estabelecido de forma clara e objetiva no edital de licitação. Desse procedimento também será aberto o prazo
de cinco dias para impugnação.
A nova lei permite a contratação de
mais de uma agência de propaganda,
sem segregação em itens do edital ou
contas de um mesmo processo licitatório, obrigando-se o órgão contratador a

“A entrega das propostas deverá ser revestida
dos cuidados para impedir que qualquer envelope
contenha qualquer tipo de identificação”

]
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de recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de
preços. A entrega das propostas, segundo a nova lei, deverá ser revestida dos
cuidados para impedir que qualquer
envelope contenha algum tipo de identificação, seguindo um rito especial:
1. Abertura dos dois invólucros com a
via identificada do plano de comunicação e com as informações sobre o participante, em sessão pública especial.
2. Encaminhamento das propostas técnicas, não identificadas, à subcomissão técnica para análise individualizada
e julgamento do plano de comunicação
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estabelecer procedimento de seleção
entre as contratadas para a prestação
dos serviços. Estabelece exigências para
a contratação de terceiros fornecedores
de bens e serviços especializados e
complementares da publicidade, entre
elas a de cadastramento prévio de fornecedores pela contratante. A agência
recolherá, sempre, três propostas de
fornecedores para a escolha do órgão
contratante. Quando o valor do bem ou
serviço for igual ou superior a 0,5% do
valor global do contrato, as propostas
serão apresentadas em envelopes
fechados, que serão abertos em sessão
pública realizada na sede do órgão ou
empresa contratante. Serão dispensados da exigência o fornecimento de
bens e serviços até o valor de R$ 16 mil,
ou 20% do valor máximo do contrato
na modalidade de convite, adotada
como parâmetro para facilitar a contratação de serviços de pequeno valor.
Na prestação de contas da veiculação da publicidade, a lei exige que a
agência apresente a tabela de preços do
veículo, o valor devido, a descrição dos
descontos negociados, dos pedidos de
inserção correspondentes, bem como
do relatório de checagem da veiculação
a cargo de empresa independente, sempre que possível. Fixa a lei que pertence
ao contratante as vantagens obtidas
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pela agência na negociação de compra
de mídia, incluídos descontos e bonificações na forma de tempo, espaço ou
reaplicações.
Como inovação, garantindo a transparência na prestação dos serviços,
inclusive pelos veículos, a lei exige que
as informações sobre valores pagos
pela publicidade sejam divulgadas em
sítio próprio aberto para o contrato na
rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por
qualquer pessoa interessada. As agências são obrigadas, a partir da lei, a
manter por, no mínimo, cinco anos, a
contar do final da execução do contrato,
o acervo comprobatório dos serviços
prestados, inclusive com as peças produzidas. As exigências são para todos
os contratos, de todos os valores e em
todas as esferas do poder.
A lei faculta e legitima a instituição,
pelos veículos de divulgação e aceitação
pelas agências de propaganda, de programas de incentivo reconhecendo que
os frutos deles resultantes constituem,
para todos os fins de direito, receita
própria da agência, não se confundindo
com as bonificações na forma de
tempo, espaço ou reaplicações que a lei
determina que sejam repassados ao
ente público contratador. Da mesma
forma, reconhece o desconto-padrão de

agência, instituído pela Lei no 4.680/65,
remunerador da concepção, execução e
distribuição da publicidade, como receita das agências, não podendo, para
qualquer fim, ser faturado ou contabilizado como receita própria dos veículos
de divulgação.
Para assegurar a defesa do interesse
público, a lei enquadra no artigo 87 da
Lei no 8.666/93, que prevê sanções para
a inexecução ou fraude na execução dos
contratos administrativos, a agência
que, comprovadamente, sobreponha o
interesse dos planos de incentivo dos
quais participe ao interesse do cliente,
preterindo veículos na intermediação
da publicidade. Exige a lei que a escolha
seja feita de acordo com as pesquisas e
dados técnicos comprovados.
A lei, finalmente, regulariza a execução orçamentária no campo da divulgação de órgãos públicos, determinando a
discriminação em categorias de programação específicas no projeto e na lei
orçamentária das dotações destinadas a
despesas com a publicidade institucional e de interesse público. Isto acaba
com a exigência de orçamento em planilhas de quantitativo e preços, que a lei
geral de licitações exige, reconhecendo
que a publicidade é um serviço prestado
de forma contínua e que é remunerado
com base na previsão orçamentária.

“Fixa a lei que pertence ao contratante
as vantagens obtidas pela agência
na negociação de compra de mídia”

]
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A CONSAGRAÇÃO
DO MODELO
FULL SERVICE
DE AGÊNCIA
Por João Luiz Faria Netto

s dúvidas que existiram no passado sobre o que era uma agência full service – aquela que atua em
todas as áreas da publicidade – desapareceram com a entrada em vigor da Lei
no 12.232/10, que, embora tenha sido
aprovada e sancionada para normatizar
as licitações e contratações de publicidade por entes públicos, adotou aquilo
que, no jargão jurídico, chama-se “outras providências”, tais como esclarecer
que a agência age de forma integrada.
Quer dizer: para ser uma agência de
publicidade com direito a participar de
uma licitação pública, ela deve compro-

CENP EM REVISTA

A
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var que, integradamente, estuda, planeja, conceitua, concebe e executa interna
e externamente o que cria e faz a intermediação da peça publicitária.
A lei consagrou o que foi pensado há
mais de 50 anos, quando o modelo brasileiro de publicidade começou a ser traçado, sem esquecer que se vive, hoje, um
tempo de altíssima velocidade e novos
meios e modos de comunicação. Diz a
lei, no mesmo artigo que proíbe que a
agência seja usada como guarda-chuva
para a contratação de serviços que não
sejam a publicidade, que podem ser
incluídos aqueles relacionados “à criação

e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias,
visando à expansão dos efeitos das mensagens e suas ações publicitárias”.
Ao CENP foi reservado o papel de vistoriar e certificar tecnicamente as agências, dentro do modelo que a instituição
vem desenvolvendo há mais de uma
década, sempre objetivando a prestação
de melhores serviços aos anunciantes e
respeito ao público consumidor. O que
era vontade da autorregulação passou a
ser obrigação de ordem legal.
O que é a estrutura ideal de uma

“A lei consagrou o que foi pensado há mais
de 50 anos, quando o modelo brasileiro
de publicidade começou a ser traçado”

]
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cadastro, consulta de mercado, análise,
avaliação e revisão.
Como regra, o CENP exige um mínimo de 30 dias para a análise de documentação das agências, contados da
data de entrada do pedido, feito via
internet. Toda a documentação é checada e comprovada por intermédio de
consultas ao mercado, o que é feito
através de veículos de comunicação e
entidades do setor.
Como base de análise, o contrato
social da empresa é verificado, comprovando se a atividade principal é a de
agência de publicidade e se existe compatibilidade de outras atividades secundárias porventura citadas, sendo negada a certificação àquelas com atividades
incompatíveis com a independência exigida de uma empresa que atua por
ordem e conta de seus clientes, como,
por exemplo, as que atuam também
como veículo de comunicação de qualquer espécie ou em atividade de produção. A certificação é exclusiva para
agência de publicidade.
A estrutura física e técnico-profissional é levantada por dados jurados dos
dirigentes da agência ao solicitar a certificação, sendo objeto, em sistema de
amostragem, de verificação por vistores

“Ao CENP foi reservado o papel de vistoriar e
certificar tecnicamente as agências, dentro do modelo
que vem sendo desenvolvido há mais de uma década”

]

CENP EM REVISTA

agência, em consonância com o seu
porte e área de atuação, está nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária,
especialmente no Anexo A, que cuida
da estrutura profissional, técnica e dos
recursos de mídia das agências. Pelo
Anexo, sete grupos são reconhecidos,
de acordo com o volume de verba que
administram. Deles, três são obrigados
à compra de todos os serviços regulares de pesquisa de mídia, o que os qualifica para atendimento a qualquer tipo
de cliente. Outro, de porte intermediário, obriga-se a adquirir três dos serviços de mídia fornecidos pelos institu-

tos; e ainda outro, apenas um dos serviços. Para os outros dois grupos, de
agências com receitas anuais até R$
500 mil, por meio de convênio, o CENP
mantém um banco de pesquisa de
mídia para consulta gratuita.
O modelo, como ocorre na maioria
dos países, valoriza a pesquisa de mídia
independente e a estrutura de pessoal
especializado não apenas em estatística, mas com domínio das ciências
sociais que levam ao conhecimento – e
respeito – das tendências de consumo
e dos cidadãos como consumidores
num mercado de livre-comércio.
Para o CENP, há exigência, de acordo
com os sete grupos, de comprovar a
qualificação técnica do pessoal, existindo, nas próprias Normas-Padrão, o compromisso de ABAP e Fenapro em desenvolver programas de treinamento de pessoal. O objetivo é manter um programa
permanente de atualização, indispensável diante dos desafios modernos de
comunicação e das novas ferramentas
de atuação no mercado publicitário.
Internamente, para atender às agências de todo o país, o CENP, em sua estrutura, conta com uma diretoria de certificação, subordinada à direção executiva, que se encarrega das áreas de
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do CENP, que atuam de acordo com
um programa de verificação das condições de funcionamento de agências ou
de procedimentos éticos.
Há rigor na verificação do item relacionado com a aquisição de pesquisas
de mídia, consideradas indispensáveis
à atuação das agências. A aquisição das
pesquisas obedece a critérios fixados
nas Normas-Padrão. A agência tem o
compromisso de atuar isoladamente,
cuidando dos interesses de seus clientes, sem qualquer tipo de compartilhamento que possa causar prejuízos de
comunicação publicitária.
Na diretoria de certificação funciona
permanentemente uma área de revisão
que, assegurado o mais amplo direito
de defesa, analisa todos os recursos de
agências que tenham seus pedidos
indeferidos.
Sempre sob sigilo, é o seguinte o
passo-a-passo da certificação:
1. Pedido da agência, por meio do
preenchimento de documento que se
encontra no site da entidade –
www.cenp.com.br –, assim como todas
as demais informações sobre o processo de certificação.
2. Cópia do contrato social e comprovante de sede.
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3. Comprovação de ser associada à
ABAP ou ao Sinapro da base territorial
filiado à Fenapro. Não sendo, comprovante de recolhimento da Contribuição
Sindical Patronal do exercício (é a comprovação de ter como atividade principal a prestação de serviços de agência
de publicidade).
4. Eventuais dúvidas levantadas pela
área de certificação deverão ser sanadas
no prazo de cinco dias.
5. O CENP, sempre que houver dúvida
sobre os dados apresentados, pode
determinar a vistoria da agência, para
comprovar as suas condições técnicas
de funcionamento.
6. De forma a preservar a documentação do processo de certificação, a
tramitação deve ser feita, preferencialmente, via e-mail.
O CENP não certifica agências que
tenham em seu objeto social os serviços
de marketing político, produção de peças
publicitárias ou equivalentes, relações
públicas, assessoria de imprensa e comunicação. Como agência full service, não
certifica também aquelas que tenham em
seus objetos sociais a promoção, eventos, marketing direto e mídia interativa,
tratadas, para efeito de certificação, como
agências especializadas.

“Internamente, para atender às agências de todo o país,
o CENP, em sua estrutura, conta com uma diretoria de
certificação, subordinada à direção executiva”

]

A ÍNTEGRA DA LEI Nº 12.232/10
Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação
pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o Subordinam-se ao disposto nesta Lei os órgãos do
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, as pessoas da administração indireta e todas as entidades controladas direta ou
indiretamente pelos entes referidos no caput deste artigo.

CENP EM REVISTA

§ 2o As Leis no 4.680, de 18 de junho de 1965, e no 8.666,
de 21 de junho de 1993, serão aplicadas aos procedimentos
licitatórios e aos contratos regidos por esta Lei, de forma complementar.
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Art. 2o Para fins desta Lei, considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que
tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com
o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.
§ 1o Nas contratações de serviços de publicidade, poderão

ser incluídos como atividades complementares os serviços
especializados pertinentes:
I - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento
sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos
quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre
os resultados das campanhas realizadas, respeitado o disposto no art. 3o desta Lei;
II - à produção e à execução técnica das peças e projetos
publicitários criados;
III - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras
de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias.
§ 2o Os contratos de serviços de publicidade terão por
objeto somente as atividades previstas no caput e no § 1o
deste artigo, vedada a inclusão de quaisquer outras atividades,
em especial as de assessoria de imprensa, comunicação e
relações públicas ou as que tenham por finalidade a realização
de eventos festivos de qualquer natureza, as quais serão contratadas por meio de procedimentos licitatórios próprios, respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 3o Na contratação dos serviços de publicidade, faculta-se
a adjudicação do objeto da licitação a mais de uma agência de
propaganda, sem a segregação em itens ou contas publicitárias, mediante justificativa no processo de licitação.
§ 4o Para a execução das ações de comunicação publicitária realizadas no âmbito dos contratos decorrentes das licitações previstas no § 3o deste artigo, o órgão ou a entidade deverá, obrigatoriamente, instituir procedimento de seleção interna entre as contratadas, cuja metodologia será aprovada pela
administração e publicada na imprensa oficial.
Art. 3o As pesquisas e avaliações previstas no inciso I do §
1o do art. 2o desta Lei terão a finalidade específica de aferir o
desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação e de pos-

sibilitar a mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas em decorrência da execução do contrato.

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com exceção das previstas nos incisos I e II do seu § 2o, e às seguintes:

Parágrafo único. É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações de matéria estranha ou que não guarde pertinência
temática com a ação publicitária ou com o objeto do contrato
de prestação de serviços de publicidade.

I - os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes classificados no julgamento final das propostas, nos termos do inciso XI do art. 11 desta Lei;

§ 1o O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo poderá ser obtido perante o
Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, entidade
sem fins lucrativos, integrado e gerido por entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por
entidade equivalente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de
propaganda.
§ 2 A agência contratada nos termos desta Lei só poderá
reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos
de divulgação, por conta e por ordem dos seus clientes, se
previamente os identificar e tiver sido por eles expressamente
autorizada.
o

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Art. 5o As licitações previstas nesta Lei serão processadas
pelos órgãos e entidades responsáveis pela contratação, respeitadas as modalidades definidas no art. 22 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, adotando-se como obrigatórios os
tipos “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
Art. 6o A elaboração do instrumento convocatório das licitações previstas nesta Lei obedecerá às exigências do art. 40 da

II - as informações suficientes para que os interessados elaborem propostas serão estabelecidas em um briefing, de
forma precisa, clara e objetiva;
III - a proposta técnica será composta de um plano de
comunicação publicitária, pertinente às informações expressas no briefing, e de um conjunto de informações referentes
ao proponente;
IV - o plano de comunicação publicitária previsto no inciso
III deste artigo será apresentado em 2 (duas) vias, uma sem a
identificação de sua autoria e outra com a identificação;
V - a proposta de preço conterá quesitos representativos
das formas de remuneração vigentes no mercado publicitário;
VI - o julgamento das propostas técnicas e de preços e o julgamento final do certame serão realizados exclusivamente com
base nos critérios especificados no instrumento convocatório;
VII - a subcomissão técnica prevista no § 1o do art. 10 desta
Lei reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que
a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a
20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito, com
o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas,
de conformidade com os critérios objetivos postos no instrumento convocatório;
VIII - serão fixados critérios objetivos e automáticos de
identificação da proposta mais vantajosa para a administração, no caso de empate na soma de pontos das propostas técnicas, nas licitações do tipo “melhor técnica”;
IX - o formato para apresentação pelos proponentes do
plano de comunicação publicitária será padronizado quanto a
seu tamanho, a fontes tipográficas, a espaçamento de pará-
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Art. 4o Os serviços de publicidade previstos nesta Lei serão
contratados em agências de propaganda cujas atividades
sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de 18 de junho de 1965,
e que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento.
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grafos, a quantidades e formas dos exemplos de peças e a
outros aspectos pertinentes, observada a exceção prevista no
inciso XI deste artigo;
X - para apresentação pelos proponentes do conjunto de
informações de que trata o art. 8o desta Lei, poderão ser fixados o número máximo de páginas de texto, o número de
peças e trabalhos elaborados para seus clientes e as datas a
partir das quais devam ter sido elaborados os trabalhos, e veiculadas, distribuídas, exibidas ou expostas as peças;
XI - na elaboração das tabelas, planilhas e gráficos integrantes do plano de mídia e não mídia, os proponentes poderão
utilizar as fontes tipográficas que julgarem mais adequadas
para sua apresentação;
XII - será vedada a aposição, a qualquer parte da via não
identificada do plano de comunicação publicitária, de marca,
sinal ou palavra que possibilite a identificação do seu proponente antes da abertura do invólucro de que trata o § 2o do art.
9o desta Lei;
XIII - será vedada a aposição ao invólucro destinado às
informações de que trata o art. 8o desta Lei, assim como dos
documentos nele contidos, de informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que identifique a autoria do
plano de comunicação publicitária, em qualquer momento
anterior à abertura dos invólucros de que trata o § 2o do art. 9o
desta Lei;
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XIV - será desclassificado o licitante que descumprir o disposto nos incisos XII e XIII deste artigo e demais disposições
do instrumento convocatório.
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§ 1o No caso do inciso VII deste artigo, persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os
membros da subcomissão técnica, autores das pontuações
consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões
que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo da licitação.
§ 2o Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do instrumento con-

vocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em
invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da
subcomissão técnica prevista no § 1o do art. 10 desta Lei, até
que expirem os prazos para interposição de recursos relativos
a essa fase da licitação, exceto nos casos em que o descumprimento resulte na identificação do proponente antes da
abertura do invólucro de que trata o § 2o do art. 9o desta Lei.
Art. 7o O plano de comunicação publicitária de que trata
o inciso III do art. 6o desta Lei será composto dos seguintes
quesitos:
I - raciocínio básico, sob a forma de texto, que apresentará
um diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária do órgão ou entidade responsável pela licitação, a compreensão do proponente sobre o objeto da licitação e os desafios de comunicação a serem enfrentados;
II - estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de
texto, que indicará e defenderá as linhas gerais da proposta
para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de
comunicação desejadas pelo órgão ou entidade responsável
pela licitação;
III - ideia criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que corresponderão à resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele explicitados na estratégia de
comunicação publicitária;
IV - estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente
explicitará e justificará a estratégia e as táticas recomendadas,
em consonância com a estratégia de comunicação publicitária
por ela sugerida e em função da verba disponível indicada no
instrumento convocatório, apresentada sob a forma de textos,
tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação.
Art. 8o O conjunto de informações a que se refere o inciso
III do art. 6o desta Lei será composto de quesitos destinados
a avaliar a capacidade de atendimento do proponente e o nível
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dos trabalhos por ele realizados para seus clientes.
Art. 9o As propostas de preços serão apresentadas em 1
(um) invólucro e as propostas técnicas em 3 (três) invólucros
distintos, destinados um para a via não identificada do plano
de comunicação publicitária, um para a via identificada do
plano de comunicação publicitária e outro para as demais
informações integrantes da proposta técnica.
§ 1o O invólucro destinado à apresentação da via não identificada do plano de comunicação publicitária será padronizado e fornecido previamente pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, sem nenhum tipo de identificação.
§ 2o A via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo teor da via não identificada, sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa.
Art. 10 As licitações previstas nesta Lei serão processadas
e julgadas por comissão permanente ou especial, com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas.
§ 1o As propostas técnicas serão analisadas e julgadas por
subcomissão técnica, constituída por, pelo menos, 3 (três)
membros que sejam formados em comunicação, publicidade
ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que,
pelo menos, 1/3 (um terço) deles não poderão manter
nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto,
com o órgão ou a entidade responsável pela licitação.
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§ 2o A escolha dos membros da subcomissão técnica darse-á por sorteio, em sessão pública, entre os nomes de uma
relação que terá, no mínimo, o triplo do número de integrantes da subcomissão, previamente cadastrados, e será composta por, pelo menos, 1/3 (um terço) de profissionais que
não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual,
direto ou indireto, com o órgão ou entidade responsável pela
licitação.
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§ 3o Nas contratações de valor estimado em até 10 (dez)
vezes o limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, a relação prevista no § 2o
deste artigo terá, no mínimo, o dobro do número de integran-

tes da subcomissão técnica e será composta por, pelo menos,
1/3 (um terço) de profissionais que não mantenham nenhum
vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o
órgão ou entidade responsável pela licitação.
§ 4o A relação dos nomes referidos nos §§ 2o e 3o deste artigo será publicada na imprensa oficial, em prazo não inferior a
10 (dez) dias da data em que será realizada a sessão pública
marcada para o sorteio.
§ 5o Para os fins do cumprimento do disposto nesta Lei,
até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se referem os §§ 2o, 3o e 4o
deste artigo, mediante fundamentos jurídicos plausíveis.
§ 6o Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito
de abster-se de atuar na subcomissão técnica, declarando-se
impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade competente.
§ 7o A abstenção do impugnado ou o acolhimento da
impugnação, mediante decisão fundamentada da autoridade
competente, implicará, se necessário, a elaboração e a publicação de nova lista, sem o nome impugnado, respeitado o disposto neste artigo.
§ 8o A sessão pública será realizada após a decisão motivada da impugnação, em data previamente designada, garantidos o cumprimento do prazo mínimo previsto no § 4o deste
artigo e a possibilidade de fiscalização do sorteio por qualquer
interessado.
§ 9o O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da subcomissão técnica, de acordo com
a proporcionalidade do número de membros que mantenham
ou não vínculo com o órgão ou entidade responsável pela licitação, nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.
§ 10o Nas licitações previstas nesta Lei, quando processadas sob a modalidade de convite, a subcomissão técnica,
excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e
sempre que for comprovadamente impossível o cumprimen-
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to do disposto neste artigo, será substituída pela comissão
permanente de licitação ou, inexistindo esta, por servidor formalmente designado pela autoridade competente, que deverá
possuir conhecimentos na área de comunicação, publicidade
ou marketing.
Art. 11. Os invólucros com as propostas técnicas e de preços
serão entregues à comissão permanente ou especial na data,
local e horário determinados no instrumento convocatório.
§ 1 Os integrantes da subcomissão técnica não poderão
participar da sessão de recebimento e abertura dos invólucros
com as propostas técnicas e de preços.
o

§ 2o Os invólucros padronizados com a via não identificada do plano de comunicação publicitária só serão recebidos
pela comissão permanente ou especial se não apresentarem
marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz de
identificar a licitante.
§ 3 A comissão permanente ou especial não lançará nenhum código, sinal ou marca nos invólucros padronizados
nem nos documentos que compõem a via não identificada do
plano de comunicação publicitária.
o

§ 4o O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte procedimento:
I - abertura dos 2 (dois) invólucros com a via não identificada do plano de comunicação e com as informações de que
trata o art. 8o desta Lei, em sessão pública, pela comissão permanente ou especial;
II - encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica para análise e julgamento;
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III - análise individualizada e julgamento do plano de
comunicação publicitária, desclassificando-se as que desatenderem as exigências legais ou estabelecidas no instrumento
convocatório, observado o disposto no inciso XIV do art. 6o
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desta Lei;
IV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e encaminhamento à comissão permanen-

te ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas
com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as
fundamentaram em cada caso;
V - análise individualizada e julgamento dos quesitos referentes às informações de que trata o art. 8o desta Lei, desclassificando-se as que desatenderem quaisquer das exigências
legais ou estabelecidas no instrumento convocatório;
VI - elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no inciso V deste artigo e encaminhamento à comissão
permanente ou especial, juntamente com as propostas, as
planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das
razões que as fundamentaram em cada caso;
VII - realização de sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas, com os seguintes procedimentos:
a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano
de comunicação publicitária;
b) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do
plano de comunicação publicitária, para identificação de sua
autoria;
c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica;
d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de classificação;
VIII - publicação do resultado do julgamento da proposta
técnica, com a indicação dos proponentes desclassificados e
da ordem de classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme
disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993;
IX - abertura dos invólucros com as propostas de preços,
em sessão pública, obedecendo-se ao previsto nos incisos II,
III e IV do § 1o do art. 46 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, nas licitações do tipo “melhor técnica”, e ao disposto no

X - publicação do resultado do julgamento final das propostas, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993;
XI - convocação dos licitantes classificados no julgamento
final das propostas para apresentação dos documentos de
habilitação;
XII - recebimento e abertura do invólucro com os documentos de habilitação dos licitantes previstos no inciso XI
deste artigo, em sessão pública, para análise da sua conformidade com as condições estabelecidas na legislação em vigor e
no instrumento convocatório;
XIII - decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos licitantes previstos no inciso XI deste artigo e abertura do prazo
para interposição de recurso, nos termos da alínea a do inciso
I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
XIV - reconhecida a habilitação dos licitantes, na forma dos
incisos XI, XII e XIII deste artigo, será homologado o procedimento e adjudicado o objeto licitado, observado o disposto no
§ 3o do art. 2o desta Lei.
Art. 12 O descumprimento, por parte de agente do órgão
ou entidade responsável pela licitação, dos dispositivos desta
Lei destinados a garantir o julgamento do plano de comunicação publicitária sem o conhecimento de sua autoria, até a
abertura dos invólucros de que trata a alínea a do inciso VII do
§ 4o do art. 11 desta Lei, implicará a anulação do certame, sem
prejuízo da apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou criminal dos envolvidos na irregularidade.

CAPÍTULO III
DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE E DA SUA EXECUÇÃO
Art. 13 A definição do objeto do contrato de serviços previstos nesta Lei e das cláusulas que o integram dar-se-á em
estrita vinculação ao estabelecido no instrumento convocatório da licitação e aos termos da legislação em vigor.
Parágrafo único. A execução do contrato dar-se-á em total
conformidade com os termos e condições estabelecidas na
licitação e no respectivo instrumento contratual.
Art. 14 Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente
cadastradas pelo contratante poderão fornecer ao contratado
bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato, nos
termos do § 1o do art. 2o desta Lei.
§ 1o O fornecimento de bens ou serviços especializados na
conformidade do previsto no caput deste artigo exigirá sempre a apresentação pelo contratado ao contratante de 3 (três)
orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado do
ramo do fornecimento pretendido.
§ 2o No caso do § 1o deste artigo, o contratado procederá à
coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor global do contrato.
§ 3o O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou
inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea a do
inciso II do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, está
dispensado do procedimento previsto no § 2o deste artigo.
Art. 15 Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento deverão ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua
tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e
dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de
relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa
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§ 2o do art. 46 da mesma Lei, nas licitações do tipo “técnica e
preço”;
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independente, sempre que possível.
Parágrafo único. Pertencem ao contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações
que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação.
Art. 16. As informações sobre a execução do contrato, com
os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso
às informações por quaisquer interessados.
Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão
divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.
Art. 17. As agências contratadas deverão, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato,
manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 18. É facultativa a concessão de planos de incentivo
por veículo de divulgação e sua aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos
os fins de direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no parágrafo único do
art. 15 desta Lei.
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§ 1o A equação econômico-financeira definida na licitação
e no contrato não se altera em razão da vigência ou não de
planos de incentivo referidos no caput deste artigo, cujos frutos estão expressamente excluídos dela.
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§ 2o As agências de propaganda não poderão, em nenhum
caso, sobrepor os planos de incentivo aos interesses dos contratantes, preterindo veículos de divulgação que não os conce-

dam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre
conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados.
§ 3o O desrespeito ao disposto no § 2o deste artigo constituirá grave violação aos deveres contratuais por parte da agência contratada e a submeterá a processo administrativo em
que, uma vez comprovado o comportamento injustificado,
implicará a aplicação das sanções previstas no caput do art. 87
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 19 Para fins de interpretação da legislação de regência,
valores correspondentes ao desconto-padrão de agência pela
concepção, execução e distribuição de propaganda, por
ordem e conta de clientes anunciantes, constituem receita da
agência de publicidade e, em consequência, o veículo de divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais
valores como receita própria, inclusive quando o repasse do
desconto-padrão à agência de publicidade for efetivado por
meio de veículo de divulgação.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 20. O disposto nesta Lei será aplicado subsidiariamente às empresas que possuem regulamento próprio de contratação, às licitações já abertas, aos contratos em fase de execução e aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na
data de sua publicação.
Art. 21. Serão discriminadas em categorias de programação específicas no projeto e na lei orçamentária anual as dotações orçamentárias destinadas às despesas com publicidade
institucional e com publicidade de utilidade pública, inclusive
quando for produzida ou veiculada por órgão ou entidade
integrante da administração pública.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 2010; 189o da Independência e 122o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.4.2010

UMA CONQUISTA DA SOCIEDADE

A NOVA LEI
DE LICITAÇÃO E
A CONCORRÊNCIA
NO MERCADO
PUBLICITÁRIO
Tercio Sampaio Ferraz Junior
Lei no 12.232, de 29 de abril de
2010, é especial, destinada a regulamentar a contratação de serviços de
publicidade prestados necessariamente
por intermédio de agências de propaganda a órgãos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário de todos os entes
federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), inclusive de sua
administração indireta.

A
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O art. 4o da referida Lei merece especial
atenção, ao dispor que:
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Tercio Sampaio Ferraz Junior é professor
titular da Faculdade de Direito da USP. Foi
Secretário Executivo do Ministério da Justiça.
Autor de diversos livros, atua como advogado
e parecerista nas áreas de Direito Econômico,
Tributário, Administrativo, Financeiro e
Constitucional.

“Art. 4o – Os serviços de publicidade
previstos nesta Lei serão contratados
em agências de propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no
4.680, de 18 de junho de 1965, e que
tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento.
§ 1o – O certificado de qualificação

técnica previsto no caput deste artigo
poderá ser obtido perante o Conselho
Executivo da Normas-Padrão – CENP,
entidade sem fins lucrativos, integrado e
gerido por entidades nacionais que
representam veículos, anunciantes e
agências, ou por entidade equivalente,
legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda.
§ 2o – A agência contratada nos termos desta Lei só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de
veículos de divulgação, por conta e
ordem de seus clientes, se previamente
os identificar e tiver sido por eles expressamente autorizada.”
A menção explícita ao CENP tem
relevância para a percepção do mercado
concorrencial no mercado publicitário
que, desde o final da década de 1990,
conhece um exemplar exercício de
autorregulação.
A experiência de autorregulação
encetada pelo CENP tem correspondência no que ocorreu na União Europeia
com a formação do bloco econômico e
medidas de liberalização. As estratégias
ali adotadas mostram que as transações
individuais de mercado nem sempre
eram suficientes para a reconquista da
competitividade de grande número de
pequenas e médias empresas que,
então, usaram de estratégias de cooperação horizontal e vertical.
Nesses termos, a provisão eficiente
de bens públicos ou coletivos afeta a

pelo mercado e pela comunidade, monitorando seus membros de forma a criar
reputação positiva para o grupo. Em
outras palavras, a reputação dos agentes está em jogo e será determinante no
funcionamento eficiente da autorregulação. Assim, a autorregulação não apenas provê um corpo adicional de normas, como também atua no fortalecimento das normas determinadas pela
comunidade, Estado e mercado.
A autorregulação tem os seguintes
objetivos:
• Evitar a concorrência predatória
entre as empresas e estratégias de
canibalização. Por exemplo, o Código
de Ética dos Profissionais de
Propaganda, base das Normas-Padrão autorregulamentadoras, condena por “imoral a utilização de ideia,
planos ou material de uma agência de

O acordo de
autorregulação do
CENP é um
exemplo do que
a literatura tem
registrado como
ação coletiva que
contém elementos
pró-competitivos
e pró-eficiência”

propaganda por parte do cliente que
porventura dela se desligar, quer tal
utilização seja feita diretamente, quer
por intermédio de terceiros, sem consentimento prévio da agência”.
• Manter em elevado padrão a imagem institucional do setor junto aos
usuários e à sociedade em geral. O
mesmo Código, reconhecido pelo art.
18 da Lei no 4.680/65, diz que “todos
os profissionais de propaganda se
comprometem, nos limites de sua
competência, a assegurar, por ações,
por sua autoridade ou influência, o
cumprimento deste Código, devendo
empenhar-se pela neutralização dos
menos escrupulosos que comprometam a seriedade da profissão”.
• Garantir que as empresas atuem em
alinhamento com a legislação vigente
porque um problema com uma empresa gera externalidades negativas para
todo o setor. As Normas-Padrão reconhecem que a “agência responde perante o veículo pelos valores recebidos
dos clientes e àquele devido”, porque
ela atua por ordem e conta do cliente
anunciante. Pune-se eticamente a agência que retiver de maneira indevida tais
recursos, pois esse comportamento
pode significar externalidades negativas
para todo o setor.
Observa-se que todos os objetivos
são voltados para a promoção de benefícios setoriais. No entanto, acabam
gerando externalidades positivas à
sociedade.
Ora, o CENP é um típico exemplo de
acordo de autorregulação.
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competitividade privada de empresas
individuais, constituindo o que Piore &
Sabel (1983) denominam de infraestrutura extrafirma e que compõem instituições setoriais na acepção de Best (1990).
“Um setor pode incluir uma variedade de práticas interfirmas e agências
extrafirmas, tais como associações
comerciais, programas de aprendizado,
arranjos de comercialização conjunta,
comissões regulamentadoras, estabelecimento de normas e padrões. Instituições setoriais podem influir na organização das firmas individuais e suas
estratégias, assim como na competitividade coletiva do setor em relação a
outros setores localizados em outras
regiões. Desse ponto de vista, as firmas
não apenas competem, mas podem
cooperar para fornecer serviços
comuns, para estabelecer as regras do
jogo de mercado e estratégias de investimento.” (Best, 1990:17, grifo meu)
A autorregulação é uma forma de
governança privada dos agentes de
determinados setores para formalização do controle, estabelecimento e
imposição de regras voluntariamente
aceitas e passíveis de autocoordenação
(Boddewyn, 1989). Quando assumem
estrutura vertical, caso de interesse
para este artigo, transformam-se em
agentes de política pública, porque
criam externalidades que extrapolam
setores particulares. Boddewyn denomina essa atuação de private interest
government.
O papel da autorregulação é internalizar padrões de comportamento aceitos
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Uma das importantes características do acordo do CENP é o sistema
de garantia da qualidade do serviço
oferecido pelas agências de publicidade. No caso específico das NormasPadrão, a qualidade corresponde à
garantia do uso de serviços de pesquisa e controle de mídia pelas agências de publicidade. No mercado
publicitário brasileiro, desenvolveu-se
a prática de a agência assumir o papel
de contratar ou executar serviços de
pesquisa de mídia como forma de
orientação do planejamento de mídia
do anunciante.
O acordo do CENP estipula que os
serviços de pesquisa devem variar em
função da receita operacional da agência para respeitar os diferentes perfis
de empresas, segundo seu tamanho e
capacidade financeira de prestar o serviço. As agências são divididas em
cinco grupos por faixa de receita, e o
nível mínimo de serviços a serem oferecidos aumenta conforme a receita.
Além disso, o acordo prevê contrapartida dos institutos de pesquisa, tendo
em vista que esses são diretamente
beneficiados, porque serão contratados pelas agências.
Vale destacar que, na medida em
que as agências de propaganda indicam aos seus clientes anunciantes os
melhores meios e veículos para a veiculação da publicidade e que isso, de
um ponto de vista ético, deve ser feito
levando-se em consideração o conhecimento fático do mercado, a audiência/circulação do veículo, o respeito

editorial e de conteúdo de que goza o
veículo, todos esses aspectos devem
ser avaliados, tecnicamente, pelo setor
de mídia das agências. Por meio de
uma análise técnica, que inclua a utilização das pesquisas exigidas, a agência assegura tratamento isento aos veículos de comunicação, fator importante na preservação da liberdade de
imprensa e expressão.
Embora a contratação de pesquisas seja prática corrente das agências,
o acordo do CENP formaliza essa
necessidade e oferece às agências que
seguirem os padrões mínimos previstos nas Normas-Padrão um “certificado de qualificação técnica”. Desse certificado, especificamente, é que fala a
nova lei para licitações de publicidade
e propaganda.
A emissão do certificado feita pelo
CENP, enquanto entidade especializada
na certificação e avaliação dos serviços
de mídia e de pesquisa oferecidos pelas
agências, encontra na lei um importante reconhecimento público.

A lei reconhece
que a propaganda
é fator estratégico
fundamental para
a empresa e para
o órgão público”

As Normas-Padrão, base para a
certificação pelo CENP, são implicitamente mencionadas para as licitações públicas referentes ao mercado
publicitário; nelas as regras de avaliação incluem, como se sabe, as orientações concernentes às relações
comerciais entre agências, veículos e
anunciantes.
O que a referida lei reconhece é, afinal, que a propaganda, função da estratégia da empresa e de seu posicionamento no mercado, é também fator
estratégico fundamental para a empresa pública e para o órgão público. Ao
contratar uma agência, o anunciante
está abrindo parte de suas estratégias e
confiando a ela o desenho de um plano
de comunicação e de mídia compatível
com essas estratégias. O mesmo pode
ser dito do veículo que, embora não
tenha nenhuma influência sobre o conteúdo, conhece antecipadamente o produto de uma propaganda. Dada a complexidade dessas relações baseadas em
confiança é que surge a necessidade de
formas de estruturação em termos de
autorregulação, com exigências específicas que resultam na emissão de certificados técnicos.
Pode-se afirmar, pois, que o acordo
de autorregulação do CENP é um exemplo do que a literatura tem registrado
como ação coletiva que contém elementos pró-competitivos e pró-eficiência. E é esse exemplo que é reconhecido
na nova lei para licitação pública de serviços de publicidade prestados por
agências de propaganda.

UMA CONQUISTA DA SOCIEDADE

“UM TRABALHO
EM PARCERIA
COM O MERCADO
E O GOVERNO”

CENP EM REVISTA

Deputado José Eduardo Cardozo
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José Eduardo Cardozo é deputado
federal pelo PT de São Paulo, estando
em seu segundo mandato. É professor
de Direito Administrativo da PUC/SP
e do Marcato Cursos Jurídicos.
Mestre e Doutorando em Direito,
é advogado e procurador do Município
de São Paulo desde 1982.

os últimos anos, o mercado publicitário foi abalado por escândalos envolvendo contratações de agências de publicidade pelo poder público.
Por essa razão, houve uma convergência de opiniões tanto na Câmara dos
Deputados como no Senado Federal,
que acabou por ensejar a aprovação da
Lei no 12.232, sancionada há poucos dias
pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, a partir de projeto de lei da minha
autoria.
Sempre haverá os bons e os maus
empresários, bem como os bons e os
maus governantes. A Lei no 12.232/10
veio, assim, para separar o “joio do
trigo”, na medida em que dificulta sobremaneira a atuação de maus empresários em contratações de serviços de
publicidade com o poder público. Veio
ainda para impedir que maus administradores abusem do seu poder, fazendo
imposições ou exigências indevidas às
agências por eles contratadas.
Posso afirmar que a aprovação dessa
lei foi uma vitória da sociedade e o resul-

N
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podemos deixar de salientar que o
mercado publicitário também desejava um saneamento, uma vez que, nas
licitações que envolvem o julgamento
pelo critério da técnica, sempre existiu
a possibilidade de um subjetivismo
perigoso, profundamente agravado
pelo fato de que, com frequência, contratos de publicidade vinham sendo
utilizados pelo poder público como
autênticos contratos “guarda-chuva”
que abrigavam outras formas de prestações de serviços (assessoria de

imprensa, realização de eventos etc.).
A porta estava aberta para os atos
de improbidade e, por isso, buscamos
fechá-la de comum acordo com o mercado publicitário e com o governo. Pela
nova lei, critérios mais rigorosos buscarão eliminar a condução dos julgamentos das propostas apresentadas
pelas agências licitantes. Além disso,
agora, será necessário realizar licitações e contratações distintas para serviços que efetivamente não estejam
encartados no âmbito do objeto de
uma contratação de publicidade. Por
outro lado, os planos de incentivo, uma
prática do mercado, foram disciplinados definitivamente, na medida em
que vinham sendo questionados com
frequência pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), gerando dúvidas e incertezas jurídicas.
Não digo que a nova lei eliminará
por completo as fraudes, mas com
certeza as tornará mais difíceis. E,
com isso, contribuirá para preservar a
imagem do mercado publicitário e dar
mais segurança jurídica para os contratos de publicidade firmados com o
poder público, dentro da saudável
perspectiva da defesa da transparência e da ética na administração dos
recursos públicos.

“A nova lei contribuirá para preservar a imagem
do mercado publicitário e dar mais segurança
jurídica para os contratos de publicidade”

]
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tado de um trabalho feito em parceria
com o mercado publicitário e também
com o atual governo, que muito contribuíram, dando sugestões, participando
de forma ativa na sua elaboração e na
sua aprovação. Por isso, não posso deixar de ficar honrado, por ter sido o instrumento pelo qual um novo regramento legal foi criado, na defesa da moralidade administrativa e na afirmação de
uma visão republicana moderna no
trato da coisa pública.
O projeto de lei foi concebido
durante as investigações da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) dos Correios, da qual fui subrelator. Durante a investigação, percebi
que a Lei de Licitações, de no 8666/93,
apresentava brechas insuperáveis que
facilitavam a condução imoral de procedimentos licitatórios, possibilitando
o favorecimento de certas agências,
bem como a prática de desmandos ao
longo da execução dos contratos de
publicidade.
Diante da necessidade de novas
regras legais disciplinadoras da matéria, reveladas a partir do que foi apurado naquela CPMI, reuni-me com o
setor publicitário e elaborei o projeto
de lei por meio de um diálogo aberto,
franco e transparente. Aliás, não
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LEI Nº 12.232/10,
UM MARCO PARA A
PUBLICIDADE NO BRASIL
Deputado Milton Monti

mercado publicitário brasileiro
há muito tempo esperava por
uma norma geral que regrasse as
melhores práticas éticas e comerciais
entre os órgãos governamentais e as
agências que atuam no setor. Essa
conquista, um marco para a publicidade no Brasil que merece ser celebrado,
veio em abril de 2010, com a vigência
da Lei no 12.232, que imprime transparência e clareza na relação entre os
entes públicos e as agências de publicidade que os atendem de forma séria,
ética e profissional.
Acompanhei cada passo da lei,
desde quando era um projeto no
Congresso Nacional. Vi logo cedo que
se tratava de matéria importantíssima,
digna de toda atenção e interesse da
Frente Parlamentar da Comunicação
Social, em que atuo. Dei atenção especial à matéria porque entendo que é
fundamental regulamentar a atuação

CENP EM REVISTA
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Milton Monti é presidente da Frente Parlamentar da
Comunicação Social (FreCom) e deputado federal por São Paulo
pelo Partido da República, atuante na defesa das liberdades
de expressão na Câmara Federal
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Há, ainda, outras contribuições
importantes no corpo da Lei n o
12.232/10. Ela disciplina a relação entre governos e agências de publicidade de forma ampla. Separa, por
exemplo, o trabalho de assessoria de
imprensa da atividade publicitária,
desfazendo qualquer confusão na
hora de contratar e pagar pelo serviço contratado. Outra coisa: a lei
especifica que o serviço de publicidade só pode ser executado por empresa cuja atividade esteja disciplinada
pela Lei no 4.680/65, que protege a
profissão de publicitário e de agenciador de propaganda.
Por fim, quero reafirmar que a nova
lei para o mercado publicitário reconhece o Conselho Executivo das
Normas-Padrão (CENP) como agente
fiscalizador e certificador das condições técnicas das agências de publicidade. O que significa tudo isso?
Vamos evitar que as contratações efetivadas dentro da legalidade sejam
contestadas pelos órgãos de fiscalização. Um ganho que dá segurança jurí-

dica para os administradores públicos
contratarem as agências de publicidade dentro da lei e que dá condições
para as agências de publicidade atenderem ao setor público com sua criatividade, desde que estejam certificadas como empresas tecnicamente
habilitadas para atuar nesse mercado
de características próprias.
Em minha opinião, a Lei no
12.232/10 é um avanço que faz muito
bem para todas as partes envolvidas
nesse processo. Tudo isso com segurança, transparência e legalidade para
a atuação de um importante setor da
nossa economia. Um setor que
emprega, recolhe tributos e desenvolve habilidades criativas do povo brasileiro. Um mercado que está preparado
para dar atendimento técnico e especializado para o setor público, já que a
administração pública não pode abrir
mão de anunciar e se comunicar com
a sociedade. Mas governo e agências
têm de fazer isso de forma profissional e responsável. É exatamente o que
a nova lei oferece ao Brasil.

“Era preciso promover transparência e lisura nos
processos que contratam serviços das empresas de
publicidade para atuar junto à administração pública”

]
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da publicidade oficial no Brasil, muitas vezes alvo de denúncias infundadas que afetam diretamente a imagem
das empresas sérias que atuam nesse
segmento do mercado econômico.
De outro ponto de vista, também
entendo que era preciso promover
transparência e lisura nos processos
que contratam serviços das empresas
de publicidade para atuar junto à
administração pública municipal,
estadual e federal. É um trabalho
necessário, sério e importante para o
exercício da cidadania, mas que precisava ser fiscalizado de perto por quem
conhece profundamente o assunto,
pelo bem da moralidade e da legalidade na gestão dos recursos públicos.
Ao dar as diretrizes gerais sobre os
processos de licitação e contratação
das agências de publicidade pela
União, Estados e Municípios, complementamos o que já estava regulamentado na Lei no 8.666/93, a chamada
Lei das Licitações, uma conquista que
o povo brasileiro sabe bem a importância que tem.
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Entrevista

Ottoni Fernandes Jr.
“A PUBLICIDADE É UM
IMPORTANTE INSTRUMENTO
DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA
O secretário-adjunto de
Comunicação da Secretaria
de Comunicação Social da
Presidência da República
(Secom) fala à CENP em

Revista sobre a importância
da publicidade para a
administração pública, festeja
o surgimento da Lei nº 12.232/10
e diz que a autorregulação
foi importante para
CENP EM REVISTA

estabelecer regras para as
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práticas do mercado
de publicidade

O cidadão precisa
saber quando pagar
impostos, onde e
quando buscar
uma vacina, como
discutir as políticas
públicas, conhecer
as mudanças na
legislação, como
usufruir de seus
direitos e expressar
sua opinião”

car uma vacina, como discutir as políticas públicas, conhecer as mudanças
na legislação, como usufruir de seus
direitos e expressar sua opinião. Ele
precisa ser atendido, orientado, ter
possibilidade de falar e saber que
prestam atenção ao que diz.
Nesse sentido, a publicidade, o
relacionamento com a imprensa, a
interação com a população, das mais
diversas formas proporcionadas pela
internet, por exemplo, formam um
conjunto de instrumentos que fazem
a informação circular e a comunicação
estabelecer, não como via de mão
única, mas em permanente troca e
mútua influência.
A licitação de serviços publicitários
pelo governo precisava mesmo de uma
legislação específica?
Sim. Em primeiro lugar trata-se da
instituição de um regramento legal
que reconhece a especificidade da
forma de contratação e execução de
publicidade, agora traduzido em
regras claras para o poder público e
com reconhecimento de práticas já
consolidadas no mercado e referendadas pela Lei no 4.680/65.
A publicidade se diferencia de
outros produtos e serviços comprados pelo poder público porque envolve um trabalho de natureza intelectual

e complexo, que abrange um conjunto
de especificidades que a Lei no
8.666/93 não contempla. É o principal
mérito dessa nova lei.
Quais são, as principais virtudes da
Lei no 12.232/10?
As concorrências de qualquer instância do poder público federal, estadual e municipal possuem agora instrumentos que garantirão maior eficiência, economia, impessoalidade e
controle em todas as etapas do processo licitatório porque a nova lei estipula, por exemplo, a adoção obrigatória de licitações dos tipos “melhor técnica” ou “técnica e preço”; a instituição obrigatória de propostas técnicas
sem identificação do proponente; a
composição em sessão pública de
subcomissão técnica para julgamento
dessas propostas; a definição precisa
do que são serviços de publicidade
prestados por agência de propaganda
e, ainda, a divulgação pública, na
internet, de informações sobre a execução dos contratos de serviços de
publicidade e dos recursos destinados
às despesas.
Quais ganhos de qualidade o
senhor espera para a comunicação
pública com a vigência da nova lei?
Acredito que a nova lei cria um

CENP EM REVISTA

Quais são os serviços mais relevantes que a publicidade presta ao país e
à administração pública em especial?
A publicidade é um importante instrumento da comunicação pública.
Está expressa como princípio constitucional e é a partir desse arcabouço
que a compreendemos. Tratamos a
comunicação como ferramenta de
acesso a direitos e de transparência
das ações públicas.
O cidadão precisa saber quando
pagar impostos, onde e quando bus-

43

ENTREVISTA: OTTONI FERNANDES JR.

das propostas de solução para os problemas de comunicação.

CENP EM REVISTA

A Secom teve a oportunidade de
participar dos debates que levaram à
elaboração e aprovação da lei? Como
isso aconteceu?
A Secom participou em vários
momentos desse processo como
órgão consultivo, ajudando a definir e
problematizar questões sobre seu
objeto de trabalho, que é a comunicação e, nesse caso, especificamente a
publicidade.
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ambiente criterioso e seguro, com estabilidade jurídica, para o poder público e
para o mercado. Uma das práticas da
Secom adotadas pela nova lei, e de
extrema importância, é a não identificação do proponente no julgamento das
propostas técnicas. A partir de agora a
metodologia do processo licitatório
não permite que as propostas técnicas
tenham seus concorrentes identificados para que ninguém seja favorecido
ou injustiçado. Outra prática adotada
pela Secom, que também consta na lei,
é a permissão para contratar mais de
uma agência em uma mesma licitação
sem que haja a divisão do objeto contratado. Isso permite, por exemplo, a
realização de seleção interna entre as
agências na disputa dos serviços
demandados, melhorando a qualidade

Qual foi, a importância da autorregulação, tradicional no mercado publicitário, para a criação e aprovação da
nova lei?
A autorregulação foi importante,
ao longo dos anos, para estabelecer
regras para as práticas do mercado de
publicidade, as quais refletiam nas
contratações da administração pública, o que agora teve reconhecimento
na nova lei.
Quais são os próximos desafios a
serem enfrentados para aperfeiçoar
ainda mais as relações entre governo e
agências de publicidade e a comunicação pública?
Acredito que agora estamos diante
de um bom problema, que é implementar a nova lei e auxiliar os demais

órgãos do Poder Executivo Federal
nessa mesma tarefa. O trabalho de
aprimoramento é vivo e continua em
permanente aperfeiçoamento.
Do ponto de vista da comunicação,
embora exista um grande avanço,
ainda cabe um amadurecimento na
forma de o poder público comunicarse. E essa não é só uma tarefa para as
agências de publicidade. O poder
público também está frente a uma
nova realidade. Os brasileiros estão
cada vez mais bem informados e,
além de buscarem informações nos
meios tradicionais – televisão, rádio,
jornais e revistas –, utilizam cada vez
mais as novas mídias – internet e telefonia celular –, e o Poder Público tem
de estar lá, comunicando de forma eficiente. Esse é o grande desafio.

A autorregulação
foi importante,
ao longo dos anos,
para estabelecer
regras para as
práticas do mercado
de publicidade”
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Confira o que dizem
os presidentes das
oito entidades
fundadoras do CENP
sobre a aprovação da
Lei nº 12.232/10

ENTIDADES
FUNDADORAS
COMENTAM
SIGNIFICADO E
IMPORTÂNCIA
DA NOVA LEI

“Um divisor de águas para o setor”

CENP EM REVISTA

O que representa para a comunicação brasileira a Lei
no 12.232/10?
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Luiz Roberto Valente Filho,
presidente da Central de Outdoor
A aprovação da Lei no 12.232/10 é um grande marco para
a comunicação brasileira, pois regulamenta as licitações
para a contratação de agências pelos diversos setores dos
poderes públicos, trazendo transparência em todo o processo, além de reconhecer o modelo brasileiro de agências.
Para nós – que representamos um setor de veículos de
comunicação e estamos na mesa do CENP desde as primeiras iniciativas de se regulamentar a cadeia da comunicação,
quando o “Conselho” era apenas o “Comitê Executivo das
Normas-Padrão” –, é a oportunidade de ver o reconhecimento, por meio de uma lei federal, da legitimidade do CENP e de
suas ações, como o órgão certificador do mercado.

Outra importante conquista é o reconhecimento do Plano
de Incentivo como ferramenta negocial, válida para o setor
privado e agora legitimado para as ações do poder público.
Daniel Slaviero,
presidente da Abert
É um divisor de águas para o setor porque, estabelecendo normas gerais para licitação e contratação de serviços de
publicidade pela administração pública, assegura maior
transparência e segurança nas relações entre as agências de
publicidade e o poder público, além de reconhecer e legitimar o CENP, que vem exercendo suas atribuições com
grande proficiência, como órgão certificador da qualidade
das agências de publicidade.
Alexandre Annenberg,
presidente da ABTA
A lei veio para melhorar, fortalecer as regras e a autorregulação, dando mais transparência. É um marco no reco-

as irregularidades que, ainda que eventuais, têm prejudicado a imagem de um setor sério, que atua com alta qualidade profissional e comprometimento com os clientes.

“A aprovação da Lei 12.232/10
é a oportunidade de ver
o reconhecimento, através
de uma lei federal, da
legitimidade do CENP e de
suas ações, como o órgão
certificador do mercado”

Judith Brito,
presidente da ANJ
É uma grande conquista para a publicidade brasileira. É o
reconhecimento do atual modelo de agências full service, com
o CENP cumprindo seu papel de normatizador e certificador da
qualidade técnica das agências. Um fato que servirá de exemplo para as próximas gerações de publicitários, pela mobilização das entidades do setor que foram lideradas pela ABAP.
Roberto Muylaert,
presidente da ANER
Representa o estabelecimento de normas claras para a
contratação dos serviços de publicidade na área pública, a
partir de uma lei que define quem exerce a atividade publicitária e dentro de que parâmetros. É um grande avanço
conseguido pela iniciativa privada, após anos de dedicação
do CENP a essa tarefa, desde a sua fundação.

Valente Filho

Ricardo Nabhan,
presidente da Fenapro
A lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva
representa o reconhecimento e a valorização da atividade
publicitária. É um marco para a propaganda brasileira, por
promover uma profunda mudança na forma da contratação
dos serviços de publicidade pelos órgãos da administração
pública federal, estadual e municipal. O processo de contratação dos serviços publicitários passa a ser mais técnico e
adequado ao perfil da atividade, contribuindo para impedir

Luiz Lara,
presidente da ABAP
Esta lei representa um enorme avanço para toda a indústria da comunicação porque institucionaliza e melhora as
práticas que agências de publicidade, anunciantes e veículos de comunicação têm adotado dentro do modelo brasileiro, sempre no âmbito do CENP.
João Ciaco,
presidente da ABA
A lei institui a normatização específica para licitação e
contratos relativos à atividade publicitária na administração
pública, as chamadas “contas publicitárias” públicas, uniformizando determinados procedimentos que já eram praticados por alguns órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal, estendendo-os aos três níveis de governo.

CENP EM REVISTA

nhecimento que as práticas de mercado já existentes devem
valer para todos os players, inclusive a administração pública. A lei trouxe uma evolução na relação das agências com
a administração pública.
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“A lei reconhece e legitima o CENP,
que exerce suas atribuições com
grande proficiência, como órgão
certificador da qualidade das agências”
Slaviero

“Um mercado alicerçado
nas boas práticas”

CENP EM REVISTA

Existe, na realidade brasileira, tratamento legal idêntico para a publicidade do setor privado e do setor público. Quais são as diferenças de relacionamento entre
os dois tipos de anunciantes com as agências e veículos até agora? Como espera que seja este relacionamento depois da entrada em vigor da lei?
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Lara
Esta lei consagra o princípio que, seja no setor público, seja
no privado, a escolha de uma agência deve ser feita sempre
com base no critério da “melhor técnica” e/ou da melhor “técnica e preço”, respeitando os parâmetros do CENP. Este é um
mercado alicerçado nas boas práticas para sempre vencer,
meritocraticamente, o talento, a força de uma ideia bem apresentada numa proposta que contenha o raciocínio estratégico,
a estratégia criativa integrada com uma mídia eficaz que renta-

bilize a verba dos anunciantes, maximizando seus resultados.
O modelo brasileiro preserva, tanto no setor público como
no privado, o equilíbrio entre agências, anunciantes e veículos.
A lei é um avanço porque legaliza a legítima relação de incentivos praticada entre agências e veículos, garantindo a diversidade do mercado e permitindo que as agências possam investir
contínua e progressivamente na área de mídia, cujas equipes,
atuando de forma integrada com as demais equipes da agência, oferecem as soluções mais criativas para os anunciantes.
Annenberg
O setor privado sempre se autorregulou, e o setor público buscava seguir as mesmas regras. A nova legislação tornou mais transparente a relação entre todos os players e a
autorregulação do mercado.
Judith
O que sempre diferenciou a publicidade do setor público
do privado foram os diferentes processos utilizados na contratação das agências e na gestão dos contratos de publicidade. Creio que, daqui em diante, sob a luz da Lei no
12.232/10, haverá uma convergência nas relações das agências de publicidade com o setor público e o privado.
Ciaco
A lei traz mais transparência ao processo licitatório e possibilita o controle social na execução dos contratos de publicidade, legitimando práticas já consolidadas no mercado e
admitindo expressamente sua utilização pelos entes públicos.
A lei também estabelece mecanismos que contribuem
para julgamentos mais objetivos nos processos licitatórios
de agências de publicidade, como, por exemplo, propostas
técnicas sem identificação do proponente.
Muylaert
O setor público, por sua própria natureza, tem mudanças
periódicas de responsáveis pelas áreas de publicidade, assim
como uma grande variedade de órgãos públicos e empresas

Ademais, a Lei no 12.232/10 é tão importante e inovadora
que, embora destinada a regulamentar apenas as concorrências
públicas para a seleção de agências de publicidade nas esferas
do poder público, deverá funcionar também como balizadora
junto ao setor privado e valorizar a certificação emitida pelo
CENP.

Annenberg
estatais com características diversas, o que torna mais difícil
a criação de normas abrangentes pelo próprio governo, não
obstante importantes progressos conseguidos nos últimos
anos. Na área privada, é mais fácil estabelecer e controlar as
ações de comunicação em cada empresa. Com a nova lei
haverá maior aproximação na condução da atividade publicitária nos setores público e privado. Será mais clara a busca
pelo “racional” e “econômico”, expressões usuais na área privada, que refletirão a maior preocupação com o desempenho
no setor público, a partir do rigor nas licitações para a escolha das agências de publicidade, certificadas pelo CENP.
Slaviero
O setor público, por envolver recursos públicos e gestores
normalmente não familiarizados com as peculiaridades da área
publicitária, necessitava mesmo de uma lei como a de no
12.232/10, que passa a estabelecer um tratamento normativo
específico para a matéria, até então relegada ao disciplinamento
da Lei no 8.666/93, que não atendia as especificidades do setor.

Valente
No setor privado, a verba é aplicada de acordo com os estudos e o planejamento realizado pelas agências, atendendo a critérios puramente técnicos. No setor estatal, as verbas eram aplicadas atendendo a critérios empíricos, de interesses dos governos, havendo em muitos casos desperdício de verba pública.
Acredito que a entrada em vigor da nova lei ajudará a impedir a ocorrência desses desvios, pois a compra terá que ser técnica, evitando-se inclusive a contratação fraudulenta de serviços
não relacionados à atividade de comunicação e publicidade.

“A lei legitima as práticas
preconizadas pelo CENP”
A nova lei, representa contribuição ou reconhecimento do Legislativo – de onde é originária – e do
Executivo – que a sancionou – à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão comercial e comunicação,
que já recebeu do Judiciário, com o fim da lei de
imprensa, uma manifestação clara de apoio?
Nabhan
Ao tratar nossa atividade como trabalho intelectual e
criativo, a lei valoriza a publicidade e, com isso, também
contribui para a liberdade de imprensa e a liberdade de
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“É um marco no reconhecimento
de que as práticas de mercado já
existentes devem valer para
todos os players”

Nabhan
A diferença está na agilidade do processo de contratação
entre o setor público e o privado. Acredito que, com a entrada da nova lei, o setor público vai aproximar-se muito do
modelo de seleção de agência do setor privado.
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cia que esses poderes reconhecem na propaganda como
ferramenta de prestação de contas à sociedade.
Valente
Entendo que a nova legislação contribuirá para a liberdade de imprensa, da expressão comercial e comunicação,
pois torna todo o processo mais claro, não havendo interesses políticos nas transações. A transparência do relacionamento do tripé da propaganda permitirá o livre exercício do
jornalismo e das práticas comerciais entre agências, veículos e os governos federal, estadual e municipal.

“A lei contribui para impedir
irregularidades que prejudicam o setor”
Nabhan
expressão comercial, visto que a publicidade é responsável
pela maior parte da receita dos veículos de comunicação. É
o que permite que atuem de forma independente e exerçam
essa liberdade de expressão.
Além disso, a nova lei contribui para a adequação de critérios mais justos ao perfil da atividade nos processos licitatórios para contratação de serviços publicitários.

CENP EM REVISTA

Muylaert
É importante destacar que esta lei legitima as práticas
preconizadas pelo CENP desde a sua fundação, como uma
autorregulação elaborada sem passar pelo Estado. O fato
de o Legislativo e o Executivo terem sancionado a lei, com
o apoio do Judiciário, significa a aceitação e a consagração
do trabalho do CENP e das instituições que o constituem.
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Slaviero
Certamente, depois da manifestação inequívoca do
Poder Judiciário, em especial do seu órgão de cúpula, o
Supremo Tribunal Federal, de compromisso com a liberdade de imprensa, a edição da Lei no 12.232/10, proposta e discutida exaustivamente no âmbito do Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, vem corroborar a relevân-

Lara
A lei é fruto de um trabalho articulado de união de todos os
pares da indústria da comunicação com os representantes
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A lei fortalece
as instituições do nosso setor, reunidas no âmbito do CENP,
a ABA, que congrega os anunciantes, a ABAP e a Fenapro, que
representam as agências, e todas as entidades que representam os veículos. É importante reconhecermos o papel do
Legislativo, homenageando todos seus deputados e senadores nas pessoas dos deputados Milton Monti, que comanda a
Frente Parlamentar da Comunicação Social, e José Eduardo
Cardozo, que apresentou o projeto de lei. É fundamental, também, cumprimentar toda a equipe do Executivo, especialmente da Secom, nas pessoas do secretário Ottoni Fernandes Jr.,
e do ministro Franklin Martins.
Esta lei atende aos pleitos do Judiciário, de órgãos deste
poder, como, por exemplo, o TCU, no sentido de dar maior
transparência legal na aplicação dos recursos públicos em
comunicação.
Annenberg
Sem dúvida, a nova lei é um passo a mais no sentido de
contribuir com o conceito de liberdade de manifestação,
seja ela de imprensa ou de expressão.
Judith
Sim, principalmente à liberdade de expressão comercial

Ciaco
Esta lei com certeza irá motivar uma importante evolução na forma pela qual são licitadas as contas publicitárias
públicas e das suas empresas e órgãos controlados, assegurando os melhores interesses de otimização da gestão
dos recursos do Estado.

Judith
e comunicação. No que se refere à liberdade de imprensa,
mesmo com todo o apoio que tem recebido, ainda temos
muito que caminhar.

“Um processo de contratação
mais técnico”
Quais são, as principais qualidades da nova lei?
Judith
Em primeiro lugar, o reconhecimento de que contratar
serviços de publicidade não é a mesma coisa que contratar
serviços de engenharia e obras ou comprar material de escritório, que também têm as suas características especiais.
Outra grande qualidade da lei recém-aprovada é o reconhecimento da atuação do CENP e das suas NormasPadrão para o mercado publicitário. E, finalmente, a possibilidade de o setor público fazer licitações para a contratação de serviços de publicidade e comunicação com transparência, possibilitando o melhor uso das verbas públicas.

Slaviero
São várias as qualidades da nova lei, merecendo citação
especial a determinação de que nas licitações, das quais
poderão participar apenas agências certificadas, sejam
observadas as modalidades “melhor técnica” ou “técnica e
preço”, vedando a realização de pregões, assim como a
definição clara e objetiva do que é publicidade, separandoa de atividades diversas, como assessoria de imprensa e
realização de eventos, que deverão ser licitados por meio de
procedimentos autônomos.
Não é possível esquecer o reconhecimento e a legitimação do CENP como órgão certificador das agências e o tratamento dado aos programas de incentivo instituídos
pelos veículos de comunicação, reconhecendo que o resultado deles constitui receita própria da agência de publicidade.
Valente
Transparência no relacionamento, evitando-se as irregularidades e os desvios de verba pública, além do reconhecimento do CENP como órgão regulador do setor.
Nabhan
A principal qualidade da Lei no 12.232/10 é que o processo de contratação dos serviços publicitários passa a ser

CENP EM REVISTA

“Um fato que servirá de exemplo
para as próximas gerações, pela
mobilização das entidades do setor
que foram lideradas pela ABAP”

Lara
O julgamento mais criterioso e transparente das propostas técnicas, o foco das agências em propaganda com a
proibição legal de subcontratação de serviços de imprensa
e de promoção, são medidas muito positivas, que agora
estão previstas na lei.
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Muylaert
Tornar mais transparentes os procedimentos, diminuindo sobremaneira a possibilidade de escolhas viciadas nas
licitações.

“Respeito à legislação e às
boas práticas do mercado”
A Certificação de Qualificação Técnica das Agências
pelo CENP vai melhorar a qualidade da publicidade e
das ações de mídia?

“Com a lei haverá maior
aproximação na condução
da atividade nos setores público
e privado”
Muylaert

CENP EM REVISTA

mais técnico e adequado ao perfil da atividade publicitária
nas licitações realizadas pelos milhares de municípios de
todo o país e também pelos governos estaduais e o federal.
Os principais pontos da lei são a adoção de critérios
objetivos pelos órgãos públicos para contratação das agências de propaganda, o fim da prática do pregão (embora
não permitida anteriormente), a definição da obrigatoriedade de que as licitações sejam realizadas nos tipos “melhor
técnica” ou “técnica e preço”, bem como a exigência de que
os nomes das agências participantes não sejam conhecidos, no momento do julgamento das propostas técnicas,
pelos membros das comissões especiais.
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Annenberg
O reconhecimento pela administração pública de órgãos
que regulamentam a atividade publicitária, como CENP e
Conar, fortalecendo a estrutura criada pelo próprio mercado.
A lei tornou clara e bem definida todas as regras aplicáveis à
relação entre agências, administração pública e veículos.

Slaviero
Sem dúvida alguma. O trabalho realizado pelo CENP é
extraordinário e importantíssimo para a qualidade da publicidade e das ações de mídia, uma vez que os requisitos para
obter a certificação de qualidade são rigidamente verificados e as agências ficam sujeitas a constantes fiscalização e
monitoramento do órgão que, com certeza, terá um desafio
ainda maior pela frente.
Muylaert
O estabelecimento de procedimentos que passam a
vigorar como lei vão refletir-se na melhoria da publicidade
em todos os seus aspectos.
Annenberg
Premia as agências que respeitam a legislação e as boas
práticas do mercado, reconhecendo os méritos do CENP e
do mercado que se organizou para tal fim.
Valente
As agências certificadas são as que têm as melhores condições de oferecer uma gama de serviços e instrumentos
para facilitar todo o processo de comunicação, procurando
otimizar o investimento do anunciante, tanto pela qualidade da criação quanto do planejamento de divulgação. A tendência é que haja ganhos nesses aspectos.

Nabhan
Certamente, a exigência do Certificado de Qualificação
Técnica para participação das licitações públicas irá proporcionar maior qualidade na contratação das agências. Essa
exigência trará um grande benefício para o poder público,
pois reduzirá o risco de contratar empresas não qualificadas.
Além de ter o mérito de reconhecer a importância do CENP
como órgão certificador da qualidade das agências, o que
valoriza mais uma vez a atividade, impedindo que empresas
não capacitadas participem dos processos licitatórios.

Lara

Ciaco
O texto sancionado pelo presidente Lula em 29 de abril
está em linha com as recomendações para a seleção de
agências pelos anunciantes em geral, propostos pela ABA
desde os anos 1980 e já objeto de normas de melhor prática
estabelecidas em conjunto com a Fenapro há alguns anos.
Lara
É claro que a certificação pelo CENP vai garantir a qualidade técnica do bom trabalho de mídia desenvolvido pelas
agências dentro do modelo brasileiro de publicidade.
A ABAP reconhece o investimento crescente das agências na formação, treinamento dos profissionais de mídia,
nas pesquisas e no planejamento, na negociação, tudo para
rentabilizar a verba dos clientes, utilizando as diversas plataformas disponíveis.
E o CENP cumpre um papel fundamental na certificação
desse trabalho. Agora esse papel fundamental do CENP
está institucionalizado na lei.

Judith
O CENP, com suas Normas-Padrão da Atividade
Publicitária e a Certificação de Qualificação Técnica, já vem
melhorando a qualidade técnica das agências de publicidade de todo o Brasil, desde a sua fundação. É claro que, com
esse reconhecimento, aumentam a importância e a responsabilidade do CENP.

“A consagração do modelo
brasileiro de agências”
Na visão da sua entidade, quais os principais benefícios
que a lei irá trazer para a atividade de comunicação?
Muylaert
Considerando que a área pública é grande anunciante, a
lei terá influência bastante positiva na atividade da comunicação em geral.
Nabhan
A Fenapro recebeu a Lei no 12.232/10 com muito otimismo. Pela primeira vez, as licitações de serviços publicitários
serão feitas dentro de parâmetros adequados à natureza
dos serviços prestados por agências de propaganda. A adequação em causa veio em benefício de todas as partes
envolvidas, e a própria administração pública terá maior
facilidade para selecionar as licitantes.
Quanto aos benefícios diretos da nova lei, sem dúvida

CENP EM REVISTA

“A lei é um avanço porque legaliza
a legítima relação de incentivos
praticada entre agências e veículos,
garantindo a diversidade do mercado”
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alguma o fim da prática do pregão foi muito relevante. Ainda
que não fosse permitida, algumas esferas da administração
pública insistiam em adotar a referida modalidade.
A fixação dos tipos “melhor técnica” e “técnica e preço”
também merece destaque, porque implica o reconhecimento da intelectualidade dos serviços publicitários, que não
mais poderão ser confundidos, equivocadamente, com serviços “comuns”. A extinção da contratação de outros serviços, dentro de licitações destinadas a serviços publicitários,
também constitui uma boa alteração.
Outro destaque é a Subcomissão Técnica, que será formada por, no mínimo, três membros diplomados em Comunicação, Publicidade ou Marketing ou que atuem nessas
áreas. Desses membros, ao menos um terço não poderá ter
vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto com o
órgão ou entidade licitante. A presença da Subcomissão
Técnica garantirá uma avaliação das propostas técnicas dentro dos critérios adotados pelo mercado, dando mais qualidade no julgamento das propostas das licitantes.
Por fim, é importante destacar a inversão das etapas de
habilitação e julgamento. É bem mais lógico que apenas as licitantes classificadas no julgamento final das propostas sejam
chamadas para apresentação dos documentos de habilitação.
A nova regra agiliza o andamento do processo licitatório.
Todas as alterações do procedimento licitatório introduzidas pela Lei no 12.232/10 constituem uma conquista da categoria econômica publicitária.

CENP EM REVISTA

Ciaco
Com a Lei no 12.232/10 a ABA considera que a profissionalização da gestão das contas publicitárias públicas, iniciada ainda no governo Fernando Henrique e que passou por
evolução intensa e relevante no atual governo, alcança
agora um elevado padrão de maturidade.
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Valente
Além de consagrar o modelo brasileiro de agências, legitima a prática de incentivos dos veículos para com as agências
de publicidade e reconhece o CENP como o regulador da ati-

“A lei traz mais transparência e
possibilita o controle social na execução dos contratos publicitários”
Ciaco
vidade. Estes três fatores, independentemente do relacionamento com os órgãos da administração pública, têm reflexos
diretos no negócio da comunicação e só trarão benefícios.
Lara
Esta lei consagra o modelo brasileiro de agências de
publicidade. Representa um enorme avanço nas práticas das
concorrências públicas e inspira a Abap a buscar também o
aprimoramento dessas práticas nas concorrências privadas.
É uma lei que fortalece as instituições que fazem a propaganda brasileira ser ética, forte e independente. E, por
isso, criativa, que emula mercados, constrói marcas, desenvolve categorias de produtos e serviços. A propaganda é a
indústria que movimenta todas as outras indústrias.
Judith
A ANJ espera que a Lei no 12.232/10 contribua também para
a consolidação daquele que é o principal objetivo da nossa entidade: “a defesa da liberdade de expressão do pensamento e da
propaganda, e do funcionamento sem restrições da imprensa,
observados os princípios de responsabilidade”.

Acontece
VERBA PUBLICITÁRIA CRESCEU 25% NO 1º TRIMESTRE
ados do Projeto Inter-Meios
divulgados no final de maio
apontam crescimento nominal de
25,1% nos investimentos publicitários
durante o 1o trimestre, confirmando o
otimismo geral de anunciantes, agências e veículos de comunicação.
Foram investidos R$ 5,4 bilhões
em mídia no período. Internet e TV
lideraram o crescimento, com elevação das verbas de, respectivamente,
37,6% e 31,9% no período. A TV por
assinatura teve crescimento bastante
próximo, de 31,3%.

D

No consolidado ano de 2009, o
Inter-Meios apontou um investimento nominal em publicidade de R$
22,2 bilhões, 4% mais do que em

2008. Somando-se ao investimento
em mídia as verbas de produção, o
mercado publicitário movimentou
em 2009 R$ 30,5 bilhões.

O INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO NO 1º TRIMESTRE
Mídia exterior - 3,2%
TV por assinatura - 3,3%
Internet - 4,3%

Guias e listas - 1,3%
Cinema - 0,2%

Rádio - 4,3%
Revista - 6,1%

Jornal - 14%

TV - 62,9%

Fonte: Projeto Inter-Meios

DEFESA DA PUBLICIDADE: AGENDA DA ABAP E FENAPRO
ABAP e a Fenapro anunciaram
no começo de abril, depois de
reunião no Rio de Janeiro, o estabelecimento de uma agenda comum que
contribua para o crescimento e desenvolvimento das agências de propaganda em todo o Brasil.
O encontro aconteceu antes da abertura do 7o EBAP e contou com a presença dos presidentes das entidades, Luiz
Lara e Ricardo Nabhan, dos presidentes
de capítulos da ABAP, dos presidentes
de Sinapros e dos vice-presidentes
regionais da Fenapro.
Confira a íntegra da Declaração de
Princípios e Objetivos assinada pela
ABAP e Fenapro:
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A
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1. A defesa da propaganda como um
instrumento da livre iniciativa que infor-

ma, educa e entretém, construindo
marcas, desenvolvendo a economia,
sempre em respeito à liberdade de
escolha dos consumidores.
2. Apoio ao CENP na defesa do modelo brasileiro de agências de publicidade.
3. Apoio à melhoria das práticas das
licitações públicas federais, estaduais e
municipais.
4. Apoio ao Conar na defesa da autorregulamentacão pela liberdade de
expressão comercial.
5. Formação e requalificação dos recursos humanos das agências de publicidade, visando à melhoria constante na
prestação de serviços de comunicação.
6. Divulgar a propaganda como grande
emuladora dos mercados dentro do
princípio que comunicar é crescer.
7. Promover oficinas e seminários de

gestão, de novas mídias, licitações, legislação de direitos autorais, sempre buscando o aperfeiçoamento da governança
da nossa indústria da comunicação.
8. Busca pela gestão produtiva garantindo a valorização, a rentabilidade e a
prosperidade das agências, de seus parceiros de produção e dos veículos de
comunicação.
9. Fortalecimento dos mercados regionais, apoiando a diversidade de culturas, em respeito aos hábitos e atitudes
dos consumidores locais.
10. Construirmos juntos o futuro do
nosso negócio, com agências rentáveis
alicerçando uma indústria de comunicação forte e independente. Porque
somos a indústria que move todas as
outras indústrias.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 2010

7o EBAP

ENCONTRO NO
RIO DISCUTE
FUTURO E
RENTABILIDADE
DAS AGÊNCIAS

Lara fala aos publicitários na abertura do 7 oEBAP
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“Foi um encontro de altíssimo nível”
Assim Luiz Lara, presidente da ABAP, resumiu os resultados do
7º Encontro Brasileiro de Agências de Publicidade (EBAP), realizado no
começo de abril e encerrado com a aprovação da Carta do Rio de
Janeiro, sintetizando as conclusões e convicções discutidas, entre elas
“a vigorosa defesa da preservação e da prática efetiva do modelo
brasileiro de negociação, ancorado pelo CENP”
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ntre os destaques do encontro,
que teve como tema “Rentabilidade e o futuro das agências”, estão:
• a agenda comum discutida entre ABAP
e Fenapro (veja matéria na página 56);
• um balanço das propostas apresentadas durante o IV Congresso Brasileiro de
Publicidade;
• a discussão sobre o estado das relações
entre agências, anunciantes e veículos;
• as licitações públicas;
• e o debate sobre uma possível ação do
Conselho de Ética da ABAP para a regulamentação das concorrências privadas.
O 7o EBAP, que em sua maior parte
foi restrito a cerca de 400 profissionais
de agências, teve a coordenação de Luiz
Lara e Dalton Pastore, presidente do
Fórum Permanente da Indústria da Comunicação (ForCom).

E

Lara entrega a Leifert placa pelos 30 anos do Conar

Sobre o tema central do encontro,
Lara disse ao PropMark que a margem
de rentabilidade das agências gira em
torno de 4%. “As agências precisam
aumentar esta margem, mas também
devem ter o compromisso de reinvestir o
dinheiro na qualificação dos seus profissionais”, disse ele.
Lara e Pastore apresentaram proposta que ganhou apoio das lideranças do
setor, para que a ABAP passe a registrar
todos os processos licitatórios da área
privada, sob pena de desfiliação das
agências que não comunicarem a sua
participação.
Segundo Pastore, a ideia tem o apoio
da ABA, cuja cartilha de melhores práticas servirá de parâmetro para a regulamentação das concorrências. Lara explicou que o apoio formal da entidade dos

anunciantes virá apenas após a elaboração de um documento com as regras. “A
medida só terá efeito com a atuação conjunta das entidades e sanções àqueles
que a descumprirem”, disse ele ao
Meio&Mensagem.
Entre as regras estudadas está a limitação do número de agências participantes dos processos licitatórios e a remuneração a todas elas pela participação.
Pastore explicou que a ideia visa proteger
toda a cadeia produtiva da indústria da
comunicação, e não apenas as agências.
“Os anunciantes poderão saber, por
meio desse mecanismo, de quantas
concorrências participa cada postulante
à sua conta. E, também, caso sua agência decida disputar um concorrente do
segmento com verba maior”, afirmou
Pastore.
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Pastore
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CARTA DO RIO DE JANEIRO
7o EBAP foi encerrado com a aprovação da Carta do Rio de
Janeiro, resumindo as conclusões e convicções discutidas
durante o encontro. Confira sua íntegra:
Reunidos na sede da FIRJAN, no Rio de Janeiro, nos dias 8
e 9 de abril de 2010, por ocasião do 7o Encontro Brasileiro de
Agências de Publicidade (EBAP), 366 titulares e diretores das
mais importantes agências do país debateram o tema
“Rentabilidade e o futuro das agências” e concluíram que a
preservação da rentabilidade das agências e o futuro da publicidade devem ter como base:
A vigorosa defesa da preservação e da prática efetiva do
modelo brasileiro de negociação, ancorado pelo CENP.
A necessidade de as agências investirem sistematicamente
em qualificação profissional e capacitação técnica, a fim de
continuarem garantindo a prestação de um serviço de qualida-

O

Mesquita, Marinho e Civita receberam o prêmio Ícones
da Comunicação

CENP EM REVISTA

BALANÇO POSITIVO
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O balanço das propostas do IV Congresso foi considerado
altamente positivo, seja pela sanção, naquela altura ainda em
vias de se concretizar, do projeto de lei do deputado José
Eduardo Cardozo regulamentando as licitações públicas de serviços publicitários, quanto pelo apoio do mercado ao Projeto de
Lei no 3.305, a criação da Frente Parlamentar de Comunicação
Social e o acordo ABAP-Fenapro.
Durante o jantar de abertura do encontro, que aconteceu no
Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do
Estado do Rio de Janeiro, foi entregue o prêmio Ícones da Comunicação a João Roberto Marinho, vice-presidente das Organizações Globo, na categoria Conteúdo; a Rui Mesquita, diretor
de O Estado de S. Paulo, representado por seu filho, Fernão
Mesquita, na categoria Liberdade; e a Roberto Civita, diretor da
Editora Abril, na categoria Inovação.
Também no encontro, a ABAP prestou homenagem ao Conar, por seus 30 anos de fundação, dedicados a salvaguardar a
credibilidade da publicidade brasileira. Gilberto C. Leifert, presidente do órgão, recebeu das mãos de Luiz Lara uma placa
comemorativa.

PUBLICIDADE É BEM AVALI
pesquisa “Como o brasileiro percebe e avalia a propaganda”, realizada pelo IBOPE para a ABAP e apresentada
durante o 7o EBAP, não deixou dúvidas e confirmou pesquisas
anteriores: a grande maioria dos brasileiros gosta da propaganda
e considera que ela tem um importante papel na sua vida. A primeira afirmação contou com a aprovação de nada menos que
87% dos entrevistados, e a segunda, com 67%.
De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados declaram estar expostos à propaganda de produtos ou serviços
sempre ou frequentemente. Para eles, as principais funções da
propaganda são informar (66%) e persuadir (25%), sublinhando ainda que a publicidade atualiza as pessoas (60%), diverte
(41%), dá mais escolhas ao consumidor (61%), ajuda a gerar
empregos (55%) e contribui para o desenvolvimento econômico (52%). “A pesquisa indica a valorização da propaganda. Ela
é tida como positiva pelas pessoas e julgada relevante”, disse
Nelsom Marangoni, do IBOPE, ao apresentar os resultados da
pesquisa. Para Armando Strozenberg, da agência Euro RSCG

A

de, que aporte valor às marcas de seus clientes, num cenário
cada vez mais competitivo.
Estabelecer, em benefício de todos os envolvidos – agências, veículos, fornecedores e anunciantes – critérios de bom
senso e regras claras para a prática das concorrências, incluindo, entre outras, a limitação do número de participantes e a
remuneração mínima dos custos dos concorrentes.
A convicção de que a liberdade de expressão comercial é
aliada indistinta da liberdade de expressão, como sustentáculo econômico da imprensa independente e guardiã de uma
verdadeira democracia. O Prêmio ABAP “Ícones da
Comunicação” – Liberdade, Conteúdo e Inovação – simbolizou a indissolubilidade da relação entre os pares da indústria
da comunicação.
A confiança de que a propaganda tem a admiração e o res-

peito da opinião pública, que rejeita o intervencionismo e a tutela
de qualquer origem, como foi atestado em pesquisa do IBOPE.
Confirmar que a autorregulamentação, representada pelo Conar,
homenageado por seus 30 anos de defesa da credibilidade da propaganda brasileira, é a forma civilizada e cidadã de controlar o conteúdo e a forma das mensagens publicitárias sem violentar a liberdade de expressão e obedecendo aos padrões definidos pela própria sociedade, em seus diversos momentos da história.
A prática de uma governança cada vez mais articulada entre as
agências, seus parceiros de produção e os veículos de comunicação, visando à prosperidade de todos e sempre em benefício da
valorização das marcas dos clientes e do fortalecimento de toda a
indústria da comunicação.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 2010.

Contemporânea e ABAP, “o brasileiro demonstra que tem
uma relação de afeto com a atividade e a valoriza também porque a vê como entretenimento. A propaganda brasileira é discutida até em bares”.
Segundo Marangoni, apenas 7% das pessoas consideram
a influência da propaganda negativa e 71% acreditam que ela
melhorou nos últimos cinco anos, tornando-se mais inovado-

87% dos entrevistados
afirmaram gostar
da propaganda e 67%
consideram que ela tem
um importante papel
nas suas vidas

ra e chamativa, além de respeitar mais o consumidor.
Questionados sobre a vida sem a propaganda, 42% dos brasileiros
apontam um mundo pior: “mais monótono”, “chato” e “perdido”.
O levantamento destaca ainda que o consumidor não se sente
indefeso perante a propaganda: apenas 16% acreditam que ela estimula a compra do que não é necessário. O estudo aponta que a
propaganda voltada para o público infantil é percebida de forma
positiva por 55% dos pais de crianças de até 12 anos.
A propaganda política, eleitoral e partidária não é bem avaliada:
57% dos entrevistados não gostam nada e 19% não gostam muito
dela. A Lei Cidade Limpa foi considerada um pouco ou muito boa
por 76%. Quando analisadas as restrições em relação às categorias
de produtos, 64% concordam que a propaganda do cigarro seja
proibida. A proibição também valeria para as bebidas destiladas,
cervejas e vinhos.
Para essa pesquisa, o IBOPE fez 2.000 entrevistas domiciliares
em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Distrito
Federal, Fortaleza, Recife e Salvador.
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Regionais
OBJETIVO É AUMENTAR A PRESENÇA DO CENP NA REGIÃO DE CAMPINAS
s agências locais estão trabalhando bastante na
região de Campinas. O mercado imobiliário –
com a chegada do Programa Minha Casa Minha Vida –
está aquecido, o que tem ajudado a movimentar não apenas
as atividades das agências, como as de gráficas, produtoras e
empresas de comunicação visual,
sem contar o grande investimento
“Quem tem, aplique
em mídia. Outro setor que cresceu
as regras. Quem não tem,
bastante na região foi o automotivo.
corra atrás!”
Impulsionadas com a redução do
IPI, as concessionárias investiram pesado em propaganda
impressa, rádio e TV.
“As agências da região têm mostrado para o mercado interno
e externo que sabem trabalhar muito bem, até porque aprenderam a lidar com a mídia regionalizada”, diz Erik Curado,
sócio-diretor de atendimento da C4 Publicidade e vice-presidente da APP Campinas.

A

Ao comentar as condições no mercado, ele salienta que
a falta de ética de alguns veículos e profissionais fazem
com que o setor enfrente dificuldades. Preocupada com
a situação, a APP Campinas está formando grupos de profissionais para discutir esses temas, pois ainda existem veículos
que não seguem as Normas-Padrão, bem como clientes que
não levam em consideração o trabalho das agências.
Erik reconhece que as agências também são culpadas por esta
situação, uma vez que muitas usam suas estruturas para fazer
verdadeiros leilões. “Isso faz com que o mercado se mantenha separado ao invés de se unir e de trazer novas contas e
novos investimentos para o interior”, afirma.
Segundo ele, via APP Campinas, os profissionais têm procurado reforçar a presença do CENP na região, promovendo
encontros como o realizado no último mês de março. “A certificação é a única forma de adequar o mercado. Quem tem,
aplique as regras. Quem não tem, corra atrás!”, comenta Erik.

O VOLUME DE INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO NO RN TEM AUMENTADO
elo fato do Rio Grande do Norte ter poucas
indústrias, o marketing de produtos é ainda
limitado na região, predominando, essencialmente, a
comunicação do varejo, o que faz com que as contas
sejam pulverizadas. “Mas a cultura do investimento em publicidade é bastante forte e o retorno do consumidor quase instantâneo”, diz Rogério Nurmberger Nunes, presidente do
Sinapro/RN e sócio da RAF Comunicação e Marketing, informando que os segmentos imobiliário e de automóveis são os
grandes anunciantes locais.
E com a entrada das grandes redes nacionais de supermercados, magazines e lojas de eletrodomésticos, o volume de
investimento publicitário aumentou, apesar de não ter grande
repercussão para as agências de Natal, porque geralmente trabalha-se com mídia e agência nacionais. “Isso causa problemas de cultura e linguagem; seria melhor se essa publicidade
fosse regionalizada”, defende Rogério.
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Segundo o executivo, a boa notícia é o elevado grau
de profissionalismo das agências e veículos de comunicação no Rio Grande do
Norte. “A ‘prostituição’ do
“É injusto
mercado não encontra espaço”,
remunerar igualmente
diz, revelando que por meio do
uma ‘eu-agência’”
Sinapro/ RN está sendo planejado um trabalho de qualificação não só dos profissionais das
agências, mas também dos clientes.
Rogério comenta que, recentemente, representantes do
CENP estiveram em visita à região, quando foram acionados
pelo Sinapro/RN para averiguar as agências certificadas
locais. “Tínhamos 31 agências certificadas e agora são apenas
20. Isso fará com que empresas que não possuem estrutura
procurem profissionalizar-se”, diz, argumentando que é
injusto remunerar igualmente uma agência estruturada e
uma “eu-agência”.

AS NORMAS-PADRÃO TÊM
SIDO ACATADAS NA REGIÃO
DE PRESIDENTE PRUDENTE

FEIRA DE SANTANA CRESCE E
AGÊNCIAS QUALIFICADAS TÊM
FEITO A DIFERENÇA

região de Presidente Prudente colhe os frutos do seu
pioneirismo no setor energético, que hoje impulsiona o
desenvolvimento de todo o Centro-Oeste do Estado de São
Paulo. “A estrutura agrária do município organizou-se tanto
em função das pequenas,
como também em razão
“O processo de
das grandes propriedacertificação é reconhecido
des”, explica Raul Audi,
e respeitado”
sócio-fundador da Audi
Propaganda, lembrando que a região concentra 6% da área
cultivada e 13% das pastagens do Estado.
Além da agroindústria, destacam-se a horticultura, a fruticultura e a piscicultura, além do setor industrial. Neste caso,
os segmentos mais ativos são o alimentício, de bebidas, laticínios, couro e calçados, vestuário e tecidos, metalúrgico, gráfico, mobiliário e químico farmacêutico.
No mercado publicitário, as maiores dificuldades estão na
catequização e no comprometimento dos anunciantes no que
diz respeito à aprovação de planejamentos
de comunicação mais ousados e inovadores
e, principalmente nos investimentos. “Mas o mercado tem
melhorado nos últimos anos, novas agências foram criadas e
mais anunciantes buscam confiar suas contas para profissionais de comunicação em geral”, diz Raul.
Ele comemora o fato de o mercado publicitário local ter
fundado recentemente um Capítulo da APP – Associação dos
Profissionais de Propaganda, com a intenção de fomentar o
mercado aproximando ainda mais os anunciantes dos profissionais que militam na área.
Trata-se de um movimento importante, uma vez que se
convive também com a falta de profissionais em todas as
áreas, como planejamento, criação, mídia e atendimento. “Os
alunos se formam e vão tentar o sucesso em centros maiores
e acabam não retornando”, revela Raul.
Ao avaliar a atuação do CENP, o publicitário afirma que o
órgão tem ótima reputação em Presidente Prudente e que as
normas têm sido acatadas pelos veículos de comunicação. “O
processo de certificação é reconhecido e respeitado”, assegura.

mercado publicitário baiano tem características econômicas e de investimento em propaganda diferentes do
sul do país. É o que diz Alex Pimentel, diretor de criação da
Criatório Comunicação, explicando que, em cidades do interior, como Feira de Santana, que tem cerca de 700 mil habitantes, essa diferença é muito mais acentuada. “O mercado publicitário até poucos anos era totalmente amador”, diz, comentando que em Feira de Santana não existiam profissionais formados em Comunicação e, devido a
isso, os honorários de criação nunca
eram cobrados da forma correta.
Essa prática, segundo Alex, durou até o ano 2000, quando
começaram a aparecer profissionais formados em faculdades
locais e de fora da cidade que apostaram no curso de Comunicação. Essa mudança foi impulsionada pelo crescimento do
comércio varejista, o boom do mercado acadêmico e, nos últimos anos, do setor imobiliário. “A região evoluiu muito e
esses setores começaram a investir de forma mais profissional em comunicação”, revela, comentando que os projetos
hoje são vistos como investimentos e não como gastos.
Apesar da melhora, o publicitário comenta que ainda existem profissionais sem qualificação, o que gera o problema da
concorrência desleal. “Há agências que tiram pedidos de
mídia, ‘dão’ a produção e não
cobram nenhum custo de criação”,
“O CENP é uma grande
reclama. Além das “eu-agências”,
arma que o mercado
os próprios veículos dificultam,
publicitário tem”
negociando diretamente com os
anunciantes. “Essa prática é realizada por rádios, empresas de
outdoor e gráficas”, denuncia Alex.
Em razão dessas dificuldades, o CENP é muito bem visto
no mercado, ainda que se cobre uma atuação mais efetiva.
“Todas as agências sabem da importância do CENP, mas algumas só se afiliam com o objetivo de ter o certificado para participar de premiações”, diz Alex, ressaltando que nada impede
o profissional desqualificado de atuar no mercado. “O CENP
é uma grande arma que o mercado publicitário tem em
mãos”, diz.
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Acontece no CENP

CENP INTENSIFICA PROGRAMA DE VISITAS A AGÊNCIAS

as últimas semanas, o CENP
deu prosseguimento ao seu
programa de visitas a agências de
publicidade com o objetivo de esclarecer dúvidas e detalhes da aplicação e
funcionamento das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária.
Entre abril e começo de junho,

N

foram visitadas 18 agências de São
Paulo. Foram elas: Talent, Ogilvy,
Publicis, LewLara, DPZ, Africa, My
Agencia, Euro Brasil, Borghierh/Lowe,
141 Worldwide, JWT, Z+, Leo Burnett,
NBS, DM9DDB, Lua Branca, Fisher e
Loducca MPM.
Nas visitas, o presidente do CENP,

CENP PARTICIPA DE CONVENÇÃO DA REDE RECORD

presidente do CENP, Caio Barsotti, participou da Convenção da Rede Record, realizado em maio, no Guarujá.
Ele falou sobre o CENP à equipe comercial da emissora e também participou de painel de debates no qual estiveram presentes Dalton Pastore, o consultor Stephen Kanitz, o jornalista
Paulo Henrique Amorim e Dora Câmara, do IBOPE.

O

Caio Barsotti, faz uma apresentação
geral sobre a entidade e as NormasPadrão da Atividade Publicitária e
depois dialoga com os presentes. Ao
todo, 242 publicitários das várias
agências participaram dos encontros,
que continuam a partir da segunda
quinzena de julho.

VISITA A MERCADOS DO NE

m maio, a diretoria do CENP esteve em visita aos
mercados de Natal e Salvador. Foram realizadas
palestras e apresentações em veículos de comunicação e
entidades locais de publicitários com o objetivo de divulgar
e debater a atuação do CENP e a aplicação das NormasPadrão.

E
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Cartas
■ Amigos
Acabei de assistir a uma apresentação do Caio Barsotti
aqui em nossa agência, falando sobre o CENP e as NormasPadrão da Atividade Publicitária. Fiquei, num primeiro
momento, impressionado e, a seguir, orgulhoso da minha
profissão.
Recém-contratado para a área de criação da agência e
ainda em meus primeiros anos de profissão, confesso que
tinha uma noção muito superficial do risco representado
pelas tentativas de romper o modelo brasileiro de agências de
publicidade. Imaginava que as coisas sempre poderiam arranjar-se qual fosse o modelo de trabalho e remuneração das
agências, partindo da constatação meio tola de que a publicidade sempre será necessária.
Depois de ouvir o Caio, tive uma visão mais abrangente
da publicidade, das suas bases de funcionamento e prosperidade. Pude também entender melhor a motivação por trás da
criação do CENP e da autorregulação publicitária e de como

elas foram importantes para preservar o modelo brasileiro, a
agência em que trabalho e a minha própria vaga.
Foi por isso que terminei a reunião com Caio muito orgulhoso da minha profissão!
J. Luiz Almeida
São Paulo
■ Útil e instrutiva a reportagem "Riscos e virtudes publicitárias dos eventos esportivos", publicada na edição passada
desta revista.
Com Copa do Mundo e Olimpíadas rolando no Brasil nos
próximos anos e a paixão que nós temos por misturar publicidade e esportes, vamos ler e reler muitas vezes o texto da
CENP em Revista.
Antonio C. Santana
Rio de Janeiro

Escreva para a CENP em Revista: carta@cenp.com.br
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