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Resumo 

 

PEDROSO, L. A. S. A remuneração das agências de publicidade nos contratos com a 

administração pública. 2021. 252 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

A remuneração das agências de publicidade conta com peculiaridades que suscitam 

desafios, especialmente nas contratações administrativas. Para tratar do tema, essa pesquisa 

apresenta os principais agentes da contratação administrativa, incluindo a Administração 

Pública, as agências de publicidade, seus fornecedores e os veículos de comunicação, bem 

como a legislação aplicável, o que inclui a Lei 4.680/65, a Lei 12.232/2010, as normas de 

autorregulação do setor e as instruções normativas da Secom, Secretaria que cuida do tema 

em âmbito federal. Optou-se por restringir a pesquisa ao âmbito federal, em que o 

complexo de normas, documentos, práticas e incidência do controle é mais desenvolvido. 

A partir de modelo de edital e de minuta de contrato desenvolvido pela Secom, foram 

então analisadas as cinco formas de remunerações presentes nos contratos: o desconto-

padrão, os planos de incentivo, o ressarcimento de custos internos conforme tabela do 

sindicato local de onde ocorre a execução do contrato, a remuneração por honorários e o 

ressarcimento por deslocamentos de profissionais. Também foram apresentadas as 

condições contratuais que afetam essa remuneração, como a não obrigatoriedade de 

execução do valor contratado, a adjudicação do contrato a mais de uma agência, cláusula 

de não competição e os prazos de pagamento diferidos. Esse cenário foi analisado segundo 

uma noção de interesses complexos, auxiliada por uma análise econômica do direito, 

apontando-se problemas conforme o tipo de remuneração, como assimetria de informação 

e teoria agente principal, bem como as soluções associadas. Com isso foi possível afastar a 

existência de um regime de administração contratada. Ao final, foram apresentadas 

alternativas às formas de remuneração hoje existentes, buscando soluções que privilegiem 

a previsibilidade da remuneração, a economia de recursos e o bom desempenho da 

contratada. Para tanto, apontou-se a necessidade de se rever o modelo de contratação e 

atuação das agências de publicidade, superando as normas de autorregulação adotadas pela 

legislação, de forma a aproximar o Brasil do que ocorre em outros países, em que o setor 

publicitário conta com outros agentes e formas de remuneração. 

 

Palavras-chave: contratos administrativos; remuneração administrativa; lei 12.232/2010; 

comunicação pública; autorregulação; direito concorrencial;  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

PEDROSO, L. A. S. Advertising agencies’ payment in public contracts. 2021. 252 p. 

(Master) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Advertising agencies’ methods of remuneration presents challenging particularities, 

especially in public procurement. To face them, this work introduces the agents involved in 

it, including the public sector entity responsible for the contracts, the advertising agencies 

and their suppliers, and the communication vehicles, as much as the applicable pieces of 

legislation, including Brazilian Law 4.680/65, Law 12.232/2010, sectorial autoregulation 

norms and normative instructions enacted by Secom, the federal office responsible for the 

theme in Brazilian federal government. The research was restricted to the federal level, in 

which the applicable laws, documents, practices and supervising authorities are more 

developed. Parting from the solicitation and associated draft contract developed by Secom, 

the five ways of remuneration have been analyzed: the advertising commission, rebates, 

internal costs refund, honoraria and professional’s displacement refunds. The specific 

conditions affecting the contracting process have also been presented, such as the merely 

estimated global value, the possibility of awarding the contract to more than one 

advertising agency, the non-compete policy, and the delayed payment terms. All of this 

was analyzed according to a notion of multiple and complex interests, combined by a Law 

& Economics theory, pointing towards problems like information asymmetry and 

principal-agent, and the corresponding mitigating factors presented in the contract. Finally, 

alternative methods of advertising remuneration were presented, to promote predictability, 

better value for money and the good performance of the contractor. To enable these 

alternative methods of remuneration, it is necessary to review the contracting model and 

the way advertising agencies work, overcoming the autoregulation norms adopted by the 

Brazilian Law, as well as to make the Brazilian system closer to that found in other 

countries, with other agents and remuneration methods. 

 

Keywords: public contracts; contractor payment in public contracts; Brazilian Law 

12.232/2010; public sector communication; autoregulation; antitrust law;  
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Introdução 

 

A contratação administrativa de publicidade é um tema associado a críticas 

recorrentes. Segundo elas, trata-se de atividade que demanda altos valores 1 , utilizados 

unicamente para promover determinado governante, sem informar adequadamente a 

população2 , produzindo, periodicamente, escândalos de corrupção3.  

Apesar dessas críticas, ou talvez justamente por elas, é incomum encontrar trabalhos 

de fôlego sobre o tema, que ajudem a entender a organização do setor, os acertos e desacertos, 

bem como alternativas para se enfrentar tais questões.  

O tema foi objeto de maior repercussão na primeira década dos anos 2000, 

principalmente diante do envolvimento de empresas de publicidade com contratos com a 

Administração Pública federal no que ficou conhecido como escândalo do Mensalão. Isso 

suscitou a atuação do controle, nos anos seguintes, com atuação do Tribunal de Contas da 

União (TCU), Congresso Nacional e até a condenação criminal de envolvidos, pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF).  

Em 2010, foi promulgada a Lei 12.232, específica para a contratação de agências de 

publicidade, arrefecendo as críticas e a investigação sobre o tema, bem como conferindo 

maior segurança jurídica para todos os envolvidos na contratação, gestores e empresários. O 

tema, no entanto, não foi, e nem poderia ter sido, esgotado apenas pela promulgação da lei.  

Assim, a escolha do âmbito federal se deve a dois grandes motivos. Primeiro, o maior 

controle incidente sobre seus contratos, em casos paradigmáticos, que influenciaram a 

legislação. E segundo, o maior grau de institucionalização de suas normas e experiências, 

notadamente em torno da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), com acesso 

facilitado a Decreto, Portarias, Instruções Normativas, modelos de documentos e, em especial, 

um modelo de edital e de minuta de contrato, que serve de inspiração para toda Administração 

Pública e para as maiores contratações do setor.  

 
1 PESSOA, Gabriela Sá. Bolsonaro gasta 17 vezes mais com propaganda no exterior que antecessores. Portal 

Uol, São Paulo, 5 de janeiro de 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2021/01/05/bolsonaro-aumenta-gasto-com-publicidade-no-exterior.htm>. 
2 CNS quer retirada imediata de propaganda do governo que desobriga vacina contra Covid-19. Conselho 

Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, 3 de setembro de 2020. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1351-cns-quer-retirada-imediata-de-propaganda-do-governo-

que-desobriga-vacina-contra-a-covid-19>. 
3 COSTA, Camila. Por que (e como) agências de publicidade se envolvem em escândalos de corrupção no 

Brasil. BBC Brasil, são Paulo, 5 de outubro de 2016. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

37558551>. 



 
 

A partir da minuta contratual citada, esse trabalho investiga quais as formas de 

remuneração das agências ali contratadas. O objetivo é entender os valores envolvidos, para 

além de uma noção simples de remuneração da criatividade dos profissionais do setor, eis que 

o setor publicitário conta com remunerações peculiares, com um difícil equilíbrio de 

interesses.  

Para tanto, de início, apresenta-se um panorama dos envolvidos (não só agências de 

publicidade, mas também veículos de comunicação e os fornecedores das agências, além do 

próprio contratante e como realiza a normatização do tema), bem como da legislação 

envolvida. O tema envolve um rico mundo de normas de autorregulação privada, único no 

mundo, o chamado “modelo brasileiro de publicidade”, que remonta ao final da década de 

1940, além da legislação dos anos 1960 e vasta normatização sobre o tema em âmbito federal, 

daí o recorte do trabalho. Envolve também o cotejo, quando necessário, do mencionado 

controle já realizado e como ele ajudou a moldar o setor.  

Feita essa apresentação, analisa-se a minuta citada, com as formas de remuneração, as 

condições contratuais, os problemas em potencial e as soluções antevistas.  

Diante desse cenário, por fim, no capítulo final investigam-se alternativas de 

remuneração, bem como de contratação para a prestação do serviço, e quais seriam os 

caminhos para uma ampla revisão.  

Essa pesquisa surgiu de uma experiência profissional, do encantamento que a 

publicidade e a comunicação envolvem, mas, sobretudo, da sensação de que muito foi 

discutido e muitas questões permanecem sem respostas. Se o trabalho não consegue trazer 

todas as respostas, que ao menos sua leitura ajude a organizar os argumentos e as fontes para 

que mais questões, e soluções, possam surgir e ser entendidas.  
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1. Noções básicas para se entender o tema 

 

Devido à especificidade, para se entender o tema da remuneração das agências de 

publicidade nos contratos com a Administração Pública, necessário começar por uma 

apresentação de quem são os agentes envolvidos, bem como a legislação aplicável.  

 

1.1.Agentes envolvidos na contratação administrativa de publicidade  

 

De início, cabe entender como a publicidade é realizada, quais os agentes envolvidos. 

Por não ser comum encontrar estudos sobre o tema e devido à peculiar configuração do setor, 

vale explicar sua organização.  

O setor publicitário, seja público ou privado, conta com quatro agentes principais: 

anunciante, agência de propaganda, veículo e fornecedores das agências, que podem ser assim 

esquematizados: 

Figura 1 - Agentes do setor publicitário 

 

Fonte: Elaboração própria 

Isso significa que o anunciante, no caso a Administração Pública, contrata uma 

agência de propaganda, a qual, com o auxílio de fornecedores específicos, elabora e executa 

uma campanha, distribuída por meio dos veículos de comunicação. Assim, embora o 

anunciante contrate apenas uma agência, ao menos dois outros agentes estão envolvidos na 

relação. Vejamos cada um deles a seguir.  

 

1.1.1. Agência de publicidade 

 

A Lei 4.680/65 conta com uma definição de agência de propaganda:   



 
 

Art 3º A Agência de Propaganda é pessoa jurídica, ... VETADO ..., e 

especializada na arte e técnica publicitária, que, através de especialistas, 

estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veículos de divulgação, 

por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a 

venda de produtos e serviços, difundir idéias ou informar o público a 

respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço dêsse mesmo 

público. 

Como se percebe, a definição adotada supõe que a agência realiza todas as atividades, 

desde os estudos até a distribuição, passando pela execução.  

 

1.1.1.1.Agência de publicidade ou agência de propaganda: uma distinção doutrinária que não 

se mantém na legislação 

 

A lei citada utiliza a denominação “agência de propaganda”, o que suscita uma dúvida 

a respeito da distinção entre publicidade e propaganda. A investigação revela, porém, que o 

uso ocorre de forma indistinta.  

Para os estudiosos sobre o tema, em especial no setor publicitário, a propaganda 

estaria relacionada à difusão de ideias, enquanto a publicidade estaria relacionada a produtos e 

serviços. Esse o caso do publicitário Armando Sant’Anna, para quem o conceito de 

propaganda teria vindo do Papa Clemente VII, que fundou a Congregação da Propaganda, 

com o intuito de difundir a fé Católica4. Já na doutrina jurídica, Dias também as distingue pela 

finalidade, apontando que publicidade teria um sentido econômico, enquanto propaganda 

estaria atrelada a uma ideia original de propagação de ideias, em especial políticas a partir do 

século XIX5. Em Ofício de 2014, o próprio governo federal, por meio da Subchefia de 

Assuntos Jurídicos, adotou essa distinção6.  

Ocorre que essa distinção não se verifica na legislação.  A Constituição adota 

publicidade com o sentido de tornar público, e propaganda com o sentido comercial. 

Enquanto princípio constitucional, publicidade estaria relacionada a tornar públicos atos 

 
4 “A palavra propaganda foi traduzida pelo papa Clemente VII, em 1597 – quando fundou a Congregação da 

Propaganda, com o fito de propagar a fé católica pelo mundo -, como derivação do latim propagare, que 

significa reproduzir por meio de mergulhia, ou seja, enterrar o rebento de uma planta no solo. Propagare, por 

sua vez, deriva de pangere, que quer dizer enterrar, mergulhar, plantar. Seria, então, a propagação de doutrinas 

religiosas ou princípios políticos de algum partido”. SANT’ANNA, Armando et al. Propaganda: teoria, técnica 

e prática. 9ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015, p. 67. 
5 DIAS, op. cit., pp. 25 e ss. Já Motta defende que propaganda estaria relacionada a divulgar ou difundir um 

produto, enquanto publicidade traria uma noção mais genérica, não necessariamente econômica, distinção que é 

contestada pela consulta que o próprio autor faz ao dicionário e que ainda traz os termos como sinônimos. 

MOTTA, Carlos P. C. Divulgação institucional e contratação de serviços de publicidade: legislação 

comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2010, pp. 76/77. 
6 Com base em Sant’Anna, o ofício distingue publicidade e propaganda nos §§15 a 18. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Ofício nº 0238/2014. 5 de maio de 2014.  
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processuais, programas, decisões etc7 . Ao revés, há propaganda quando presente sentido 

comercial – cabendo ao Estado restringir a propaganda de tabaco, bebidas alcoólicas, etc (art. 

220, §4º), bem como legislar sobre propaganda comercial (art. 22, XXIX) e meios de defesa 

da audiência contra programas inadequados (art. 220, §3º, II)8.  

No entanto, essa definição constitucional é frágil em si mesma. Ao consultar os 

trabalhos da Assembleia Constituinte, percebe-se que os termos propaganda e publicidade não 

foram objeto de atenção especial, sendo utilizados indistintamente nas falas dos constituintes9, 

tampouco sendo possível encontrar uma distinção clara na história constitucional brasileira10.  

 
7 Art. 5º (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou 

o interesse social o exigirem; 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  (...) 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
8 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIX - propaganda comercial. 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 3º Compete à lei federal: (...) 

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas 

ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de 

produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. (...) 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita 

a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência 

sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 
9 A consulta se revela riquíssima no tema publicidade/propaganda governamental, e é possível perceber que o 

atual art. 37, §1º, contra a promoção pessoal, somente foi incluído ao longo das discussões, fora das comissões e 

subcomissões temáticas, e que sua votação sofreu adiamentos e defesa de parlamentares, além de um editorial do 

jornal “O Estado de São Paulo”, 26 de agosto de 1988, “Como criar o Direito, sem juristas?”, disponível em: 

<https://acervo.estadao.com.br/>. Cf. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Assembleia Nacional 

Constituinte. Ano II – nº 203. Sexta-feira, 11 de março de 1988. Brasília-DF. Ata da 222ª Sessão da Assembleia 

Nacional Constituinte, em 10 de março de 1988, p. 479 e REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Assembleia Nacional Constituinte. Ano II – nº 298. Quinta-feira, 25 de agosto de 1988. Brasília-DF. Ata da 323ª 

Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 24 de agosto de 1988, pp. 148 e 205.  
10 Uma previsão que acompanhou as Constituições de 1934 até a Emenda Constitucional 1/1969, na redação 

desta última, foi: “art. 153 (...) § 8º (...) Não serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, de subversão da 

ordem ou de preconceitos de religião, de raça ou de classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral 

e aos bons costumes”. Noção que adota propaganda como difusão de ideias, conforme acepção que veremos 

adiante. Na Constituição de 1946, ainda constava que no caso de decretação de estado de sítio poderia haver 

censura de publicidade (art. 209, parágrafo único, I), enquanto na Constituição de 1891 publicidade constava 

próximo ao sentido hoje delineado, de tornar público: “Art 37 - O projeto de lei adotado em uma das Câmaras 

será submetido à outra, e esta, se o aprovar, enviá-lo-á ao Poder Executivo, que, aquiescendo, o sancionará e 

promulgará. § 2º - O silêncio do Presidente da República no decêndio importa a sanção; e, no caso de ser esta 

negada quando já estiver encerrado o Congresso, o Presidente dará publicidade às suas razões”. Na Constituição 

de 1824, não constava nenhum dos termos.  



 
 

Mais ainda, a pretensa delimitação presente na Constituição não é seguida pela 

legislação. Esse o caso da Lei 12.232/2010, bem como do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/1990) que menciona sempre publicidade, apesar do sentido comercial – à exceção 

de contrapropaganda (art. 56, XII e art. 60).  

Em parte da legislação específica, anterior à Constituição, os termos seriam 

equivalentes, fosse a difusão de ideias ou de produtos. O regulamento da Lei 4.680/65, o 

Decreto 57.690/66, define propaganda como a difusão de ideias, bem como de mercadorias, 

produtos ou serviços11, valendo-se essa difusão de atividades artísticas12 e técnicas13. Para as 

normas de autorregulação do setor publicitário, publicidade e propaganda são tratadas como 

sinônimos e seguem a definição do art. 2º do Decreto citado14.  

Além disso, na Lei 12.232 os termos acabam se confundindo. Em sua epígrafe, consta 

que ela “[d]ispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração 

pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda”. No 

mais, embora utilize geralmente agência de propaganda, em seu artigo 19 consta agência de 

publicidade, fruto de uma emenda menos atenta à nomenclatura 15 . O resultado é que a 

distinção entre publicidade e propaganda não se sustenta na legislação16-17.  

 
11 Art 2º Considera-se propaganda qualquer forma remunerada de difusão de idéias, mercadorias, produtos ou 

serviços, por parte de um anunciante identificado. 
12 Art 4º Consideram-se atividades artísticas, para os efeitos dêste Regulamento, as que se relacionam com 

trabalhos gráficos, plásticos e outros, também de expressão estética, destinados a exaltar e difundir pela imagem, 

pela palavra ou pelo som, as qualidades e conveniências de uso ou de consumo das mercadorias, produtos e 

serviços a que visa a propaganda. 
13  Art 5º São atividades técnicas, para os fins do presente Regulamento as que promovem a combinação 

harmoniosa dos conhecimentos científicos com os artísticos, tendo em vista dar à mensagem publicitária o 

máximo de rendimento e impacto. 
14 Normas-Padrão do Conselho Executivo das Normas-Padrão que, prevê: 1. CONCEITOS BÁSICOS 1.1. 

Publicidade ou Propaganda: é, nos termos do art. 2º do Dec. nº 57.690/66, qualquer forma remunerada de 

difusão de idéias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante identificado. 
15 Na Comissão de Finanças e Tributação, o parecer do Relator, Deputado Federal André Vargas, concordava 

com a utilização da nomenclatura “agência de propaganda”, já presente na legislação. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=655948&filename=EMR+1+CFT+

%3D%3E+PL+3305/2008>. No entanto, emenda modificativa do Deputado Federal Alfredo Kaefer parece ter 

adotado a denominação “agência de publicidade” no art. 19, que assim permaneceu. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=643645&filename=EMC+8/2009+C

FT+%3D%3E+PL+3305/2008>. 
16 Como também aponta Dias: “Não obstante as diferenças conceituais acima apontadas, na prática, os termos 

propaganda e publicidade são utilizados indistintamente para designar a publicidade comercial, verificando-se 

certa confusão até mesmo em nossa legislação (...)”. DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e 

direito. 3ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 28. 
17 Por isso não nos filiamos ao raciocínio do estudioso da transparência, Wallace de Paiva Martins Júnior, para 

quem a Constituição usaria publicidade com várias acepções, por vezes querendo dizer publicidade, por vezes 

propaganda – caso do supostamente mal redigido art. 37, §1º. MARTINS JR, op. cit., p. 116. 
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Importa, por ora, apenas apontar que as agências contratadas prestam serviços de 

publicidade, segundo o art. 2º da Lei 12.232/2010 18 . Tais serviços contam com uma 

delimitação legal específica, construída ao longo do tempo, como será apontado adiante e que 

difere de outros serviços contratados, como a comunicação digital, corporativa ou da 

assessoria de imprensa e das relações públicas19. 

Uma última nota é que os serviços de publicidade, em âmbito federal, também são 

divididos em quatro tipos, segundo a Instrução Normativa da então Secretaria Especial de 

Comunicação – IN SECOM 2/201820: 

Art. 3º As espécies de publicidade de que tratam as alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ 

do inciso V do art. 3º do Decreto nº 6.555/2008 são assim conceituadas:  

I – publicidade institucional: destina-se a divulgar atos, ações, programas, 

obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo federal, com o objetivo de atender ao princípio da 

publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a 

participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de 

políticas públicas e de promover o Brasil no exterior;  

II – publicidade de utilidade pública: destina-se a divulgar temas de 

interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil 

entendimento, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, 

prevenir ou alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem 

benefícios individuais e/ou coletivos;  

III – publicidade mercadológica: destina-se a alavancar vendas ou 

promover produtos e serviços no mercado; e  

IV – publicidade legal: destina-se à divulgação de balanços, atas, editais, 

decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal, com o objetivo de atender a prescrições legais. 

 

 
18  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. 
19  Parece-nos que a dificuldade em distinguir esses serviços e a base legal respectiva tem levado a 

posicionamentos apressados, de invalidade. Caso de JUSTEN FILHO que parece confundir comunicação 

corporativa com comunicação digital e ainda aponta a invalidade da IN Secom 4/18, aparentemente ignorando o 

art. 2º, §2º da Lei 12.232/2010 que prevê a contratação de comunicação em objeto separado, não como 

publicidade. Tampouco haveria violação à enumeração do Decreto 6.555 (art. 3º), acima transcrita, sendo a 

comunicação corporativa relacionada às relações públicas e à assessoria de imprensa (incisos VI e VII), distinta 

da comunicação digital (I). JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Contratos de Publicidade da 

Administração: Lei nº 12.232/2010. Belo Horizonte: Fórum, 2020, pp. 98 e 148 e ss. 
20 As definições teriam surgido no Acordo firmado entre a SECOM e o CENP, em maio de 2002, adotadas pela 

IN 28/2002 e que já eram previstas desde ao menos o Decreto 3.296/99 (art. 2º, III, a), ainda que sem definições. 

Nos Anais da Constituinte, porém, a fala de do deputado Júlio Delgado (PT-MG) já indicava para algum tipo de 

delineação, permitida apenas a publicidade com fins educativos e a realizada por estatais que não atuem em 

regime de monopólio. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Assembléia Nacional Constituinte. Ano I – 

nº 127. Segunda-feira, 17 de agosto de 1987. Brasília-DF. Ata da 139ª Sessão da Assembléia Nacional 

Constituinte, em 16 de agosto de 1987, p. 20. 



 
 

Assim, apesar da falta de rigor quanto à distinção publicidade e propaganda, e a 

nomenclatura da agência, a legislação prevê uma definição de serviços de publicidade no art. 

2º da Lei 12.232/2010, ainda dividida em quatro tipos em âmbito federal. 

 

1.1.1.2.Linhas gerais da estrutura de uma agência de publicidade e as atividades 

desenvolvidas 

 

A segunda nota a respeito da definição presente na legislação se refere à adoção de um 

modelo de agência de publicidade usualmente chamado full service (ou serviço completo, 

segundo a tradução de Portugal), em que a agência realiza desde a concepção até a 

distribuição da publicidade, passando pela produção e execução das campanhas. O modelo 

full service, e toda organização do setor em torno dele, é o que alguns chamam de “modelo 

brasileiro de publicidade”, por continuar sendo utilizado especialmente no Brasil.  

Um exemplo de organograma de uma agência de publicidade full service é:  

 

Figura 2 - Exemplo de organograma de agência publicitária full service 

 

Fonte: LUPETTI, M. Administração em publicidade: a verdadeira alma do negócio. São Paulo: Cengage 

Learning, 2006, p. 52 apud ALVES, op. cit., p. 84 

 

OLIVEIRA explica tais áreas21. O atendimento é responsável por manter o contato 

com cliente, levando as demandas e apresentando as ideias, para escolha e aprovação do 

cliente. Já o planejamento deve entender as solicitações e estudar como melhor atendê-las, 

 
21 OLIVEIRA, Mensuração e avaliação..., p. 77 e ss. 
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caso em que precisa conhecer a fundo o cliente, suas diretrizes, o setor que se encontra, etc.22. 

A mídia é responsável por distribuir a veiculação, a partir do conhecimento do público-alvo e 

das ferramentas disponíveis. Já o setor de criação tem um nome autoexplicativo, concentrado 

na parte mais artística, e que em seguida conta com a atuação da produção para materializar as 

ideias. Além disso, SANT’ANNA aponta algumas atividades-meio como de tráfego, 

organização das demandas, análise de custos e rentabilidade, serviço de arquivo e 

documentação artística, contabilidade, orçamentos e previsões de custos, além de funções de 

gestão23.  

Uma visão intuitiva tende a destacar a criação sobre todas as outras tarefas 

desenvolvidas pela agência. No entanto, trata-se de um equívoco, eis que, mesmo nesse 

modelo mais tradicional, é difícil sustentar a prevalência da criação, ou a existência de 

áreas estritamente definidas. Segundo entrevistas conduzidas por ALVES, essa separação 

estaria mudando, por exemplo, com outras áreas como planejamento e criação também 

participando de reuniões diretamente com clientes, ao lado do atendimento24.  Assim, embora 

se reconheça a importância da criação25, como sugere o imaginário popular, ela deve estar 

integrada a outras áreas, que desempenham papel, inclusive criativo, tão ou mais importante 

que a própria área de criação26.  

Em suma, o Guia para Licitações elaborado pelo Sindicato das Agências de 

Propaganda de São Paulo (SINAPRO-SP) apresenta três funções da agência de publicidade 

no âmbito dos contratos administrativos: de criação e inclusive execução de atividades 

 
22  LUPETTI ainda apresenta diversas etapas do planejamento: “a análise ambiental, o levantamento de 

informações, a análise de dados e construção de um diagnóstico, a identificação do público, o posicionamento, a 

determinação de objetivos e metas, a adoção de estratégias, a definição de recursos a serem alocados, a fixação 

de técnicas de controle, a implantação e a avaliação”. LUPETTI, Marcélia. Planejamento de Comunicação 

Organizacional: uma releitura da estrutura, enriquecida pelos modelos de análise de marketing. 2010. 248f. 

Tese – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo.  
23 SANT’ANNA, op. cit., p. 338 e ss.  
24  ALVES, Maria Cristina Dias. Mediações e os dispositivos dos processos criativos da publicidade 

midiatizada: vestígios e perspectivas. 2016. 227 p. Tese (Doutorado). Escola de Comunicações e Artes. 

Universidade de São Paulo, p. 87. 
25 No meu primeiro livro, Propaganda de A a Z, escrevi que a principal função da agência é a criação da 

propaganda. Esta afirmação continua absolutamente válida e por mais que as demais áreas possam ter ganhado 

importância, a tarefa central da agência é mesmo a criação, ato que nem os clientes, nem as empresas de 

consultoria, nem qualquer outra entidade das que nos últimos tempos pretendem substituir a agência tem 

capacidade de fazer na extensão e qualidade com que ela [a agência] vem fazendo. SAMPAIO, Rafael. O futuro 

da propaganda – parte 3: agências. In: CENP em Revista. Ano 13, nº 49, dezembro de 2016, p. 43. Também 

ALVES identifica a aura diferenciada da criação, dentro das agências. ALVES, op. cit., p. 174. 
26  Razão pela qual mídia e criação precisam mais e mais começar a trabalhar juntas, ainda na fase do 

planejamento, e desenvolver suas tarefas específicas de forma bastante coordenada e em paralelo. 

Com isso, fica evidenciado que os mídias precisam transcender suas atribuições tradicionais e participarem nos 

processos de planejamento, de criação e de gestão da comunicação. SAMPAIO, Rafael. O futuro da propaganda 

– parte 3: agências. In: CENP em Revista. Ano 13, nº 49, dezembro de 2016, p. 44. ALVES, em pesquisa de 

campo, destaca a surpresa com os debates acirrados entre atendimento e planejamento. ALVES, op. cit., p. 161. 



 
 

internamente; de intermediação entre a Administração Pública e veículos ou fornecedores; e 

de acompanhamento da publicidade realizada 27 . Destaque, assim, para o fato de que o 

trabalho da agência não se concentra apenas na criação ou na intermediação, sendo impreciso 

adotar reducionismos ou visões idealizadas.  

Assim, por ora, cumpre apontar que a diversidade de tarefas desempenhadas pelas 

agências aponta o desafio que é determinar sua remuneração adequada28. Esse modelo fazia 

muito mais sentido na década de 1960, quando a Lei passou a vigorar29. Hoje, há um 

embate, no setor publicitário, entre possuir agências extremamente especializadas, 

responsáveis por apenas parte desses serviços ou possuir justamente uma agência grande, com 

visão do todo e que possa atuar em várias frentes30. Fora do Brasil, para ficar apenas num 

exemplo, a lei espanhola sobre publicidade menciona diversos tipos de contrato e a listagem 

das atividades desempenhadas sugere que uma agência pode prestar apenas algumas delas31. 

Tais questões serão retomadas ao longo do trabalho. 

 

1.1.2. Fornecedores da agência de publicidade 

 

Apesar da adoção de um modelo de agência de publicidade full service, ela sempre 

necessitará de fornecedores para realizar uma campanha. Uma definição de fornecedor 

consta das normas de autorregulação do setor: “pessoa física ou jurídica especializada e 

tecnicamente capacitada a fornecer os serviços ou suprimentos necessários” (Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária, item 1.5). Dentre eles, estariam produtoras de vídeo, áudio, elenco 

etc., responsáveis pelas gravações, pela qualidade do material, pela seleção do elenco.  

 
27 SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Licitações públicas 

de Agências de Propaganda: Guia de orientação à Administração Pública sobre licitações de serviços 

publicitários. São Paulo, 2017, p. 48. 
28  SILVA, Cristina Ponte de Andrade e. Análise da postura de anunciantes brasileiros com relação à 

remuneração de agências de propaganda. 2005, 105 f. Dissertação (mestrado) – Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, p. 60. Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN). O valor certo: Guia de Boas 

Práticas para Remuneração das Agências de Comunicação. 
29 KITA comenta brevemente a tramitação do Projeto de Lei apresentado pelo então deputado Almino Afonso. 

KITA, Oscar. A publicidade na administração pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 88. 
30 Caso de KITA, op. cit., p. 104 e SANT’ANNA, por exemplo, que, ao classificar agências, fala em agência 

integrada, em oposição à agência especializada. SANT’ANNA, op. cit., p. 322.  
31 España. Ley 34/1988, General de Publicidad: art. 8º Son agencias de publicidad las personas naturales o 

jurídicas que se dediquen profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar 

publicidad por cuenta de un anunciante. Segundo a doutrina local: El servicio que presta la agencia de publicidad 

al anunciante debe consistir en la creación, preparación, programación o ejecución de la publicidad. (…) El  

carácter disyuntivo de la enumeración recogida en el art.8 LGP viene a contemplar esta posibilidad. 

ALEJANDRE, Sandra Vilajoana. Limites jurídicos de la publicidad en España: Marco normativo, análisis 

jurisprudencial y gestión profesional. Tesis doctoral, 466 p. Barcelona, diciembre 2015. Blanquerna, Universitat 

Ramon Llull, Director Dr. Josep A. Rom Rodríguez, p. 154. 
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Como aponta COSTA, essa necessidade de fornecedores decorre da especialização 

envolvida, bem como da incapacidade de ter todos os profissionais e serviços contratados e 

disponíveis o tempo todo32. Em entrevista, o publicitário Dalton Pastore destacava que são 

diversos os tipos de fotógrafos: de automóveis, cigarros, alimentos, alimentos gelados, 

pessoas, sendo impossível a agência ter todos contratados33. Por isso, OLIVEIRA define a 

agência full service como aquela que possui parceiros a permitir-lhe prestar os mais diversos 

serviços – e não a que os têm todos em sua estrutura34.  

 

1.1.3. Veículos de comunicação  

 

Por fim, uma vez pronta e aprovada a campanha, ela chega ao público por meio de 

veículos de comunicação, caso de canais de televisão, rádio, jornal, revista.  De acordo com a 

Lei 4.680/65:  

Art. 4º São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, quaisquer 

meios de comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens 

de propaganda ao público, desde que reconhecidos pelas entidades e órgãos 

de classe, assim considerados as associações civis locais e regionais de 

propaganda bem como os sindicatos de publicitários. 

A Instrução Normativa 3/2018 da SECOM adota uma definição menos arcaica, que 

não depende do reconhecimento de entidades e órgãos de classe: “a empresa ou entidade 

capaz de comercializar espaço e ou tempo e de transmitir mensagem ao público” (art. 3º, 

XXXII). Diferentemente da Lei, porém, tal definição sinaliza pela impossibilidade de 

utilização de veículos comunitários e/ou todos aqueles que não possam comercializar espaço 

ou tempo. Comentando acórdão do Tribunal de Contas mineiro, FERRAZ apontava que não, 

eis que tais veículos não podem ter serviços remunerados35. Considerando, porém, o caso de 

 
32 COSTA, Henrique Araújo et al. Direito da publicidade. Brasília: Thesaurus, 2008, p. 13.  
33 FREDDO, Claudio M. Lei de Licitações de Publicidade: Comentada Artigo por Artigo. São Paulo: Migalhas, 

2017, p. 263. 
34 OLIVEIRA, op. cit., p. 166. 
35  FERRAZ, Luciano. Município: licitação de serviços de publicidade: natureza continuada: regramento 

específico da Lei nº 12.232/10: norma aplicável às campanhas de publicidade: incompatibilidade com a figura do 

credenciamento: obrigatoriedade de cadastramento de fornecedores: divulgações de menor alcance: regramento 

da Lei nº 8.666/93: possibilidade de credenciamento dos veículos de comunicação para as peças elaboradas pela 

Administração: composição da subcomissão técnica: inviabilidade de reforma da decisão técnica da subcomissão 

por autoridade superior: aspectos da contratação de rádios comunitárias: entendimento do TCEMG: 

considerações. Fórum Municipal & Gestão das Cidades – FMGC, Belo Horizonte, ano 2, n. 5, maio/jun. 

2014. Nota técnica, p. 87. 



 
 

publicidade veiculada a título gratuito, não haveria ressalvas, a que as mensagens 

governamentais fossem potencializadas por meio de tais veículos. 

 

Ainda, no âmbito da publicidade, é possível encontrar classificações dos veículos por 

visuais (imprensa, mobiliário urbano), auditivos (rádio), audiovisuais (televisão, cinema), com 

pontos fortes e fracos 36 . Cada tipo de veículo e ainda cada veículo determinado, 

evidentemente, contam com um público específico e são usados de acordo com as estratégias 

de comunicação.  

 

1.1.4. Anunciantes 

 

Por fim, o esquema acima indica como o anunciante (também chamado de cliente), no 

caso a Administração Pública federal, contrata uma agência de propaganda para desenvolver 

uma campanha. Segundo o decreto 57.690/1966, art. 8º: “Consideram-se Clientes ou 

Anunciante a entidade ou indivíduo que utiliza a propaganda”.  

 

1.1.4.1.Secom como contratante e como reguladora, mas não como prestadora: a obrigação da 

Administração Pública de contratar agências de publicidade  

 

No âmbito da Administração Pública federal, a noção de anunciante ganha 

complexidade ao se misturar com as noções de regulador, e até mesmo com a de agência de 

publicidade, com a possibilidade, bastante limitada, de a própria entidade promover sua 

publicidade.  

São anunciantes, com agências de publicidade contratadas, 23 entidades, o que inclui 

Ministérios, como da Saúde e da Educação, bem como institutos, universidades e empresas 

estatais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com valores significativos de 

investimento. 

O governo federal também conta com a Secretaria Especial de Comunicação 

Social (SECOM), atualmente vinculada ao Ministério das Comunicações (art. 26-D, I da Lei 

13.844/2019). Dentre as áreas de competência relacionadas ao tema aqui desenvolvido, estaria 

a política de comunicação e divulgação do governo federal (art. 26-C, IV). A SECOM 

 
36 SANT’ANNA, op. cit., p. 230 e ss.  
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contrata e desenvolve publicidade por meio de suas agências, em especial a publicidade 

institucional do governo federal37. 

Além disso, a SECOM conta com atribuições previstas no art. 6º do Decreto 

6.555/2008, específico sobre as ações de comunicação do Poder Executivo Federal:  

Art. 6o Cabe à Secretaria de Comunicação Social: 

I - coordenar o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade, 

classificadas como institucional ou de utilidade pública, e as de patrocínio, 

de responsabilidade dos integrantes do SICOM e que, com ela de acordo, 

exijam esforço integrado de comunicação; 

II - supervisionar o conteúdo de comunicação das ações de publicidade, 

classificadas como institucional ou de utilidade pública, e as de patrocínio, 

de responsabilidade dos integrantes do SICOM;  

III - controlar, nas ações de publicidade e de patrocínio submetidas à sua 

aprovação pelos integrantes do SICOM, a observância dos objetivos e 

diretrizes previstos nos arts. 1o e 2o, no tocante ao conteúdo de comunicação 

e aos aspectos técnicos de mídia; 

IV - editar políticas, diretrizes, orientações e normas complementares deste 

Decreto; 

V - planejar, desenvolver e executar as ações de comunicação das áreas 

discriminadas no art. 3o e outras subsidiárias ou complementares a elas, 

realizadas com recursos orçamentários alocados na Presidência da 

República, com observância da eficiência e racionalidade na sua aplicação; 

VI - coordenar negociações de parâmetros para compra de tempos e espaços 

publicitários de mídia pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; 

(...)  

VIII - examinar e aprovar as minutas de edital de licitação dos integrantes do 

SICOM, com seus anexos, destinado à contratação de serviços de 

publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda;  

(...)  

Assim, a Secom, além de contratar agências de publicidade e promover campanhas, 

também possui uma função de normatização e de acompanhamento das contratações. Isso 

inclui desde a elaboração do edital e da minuta de contrato, até a execução, com fiscalização 

da atuação das contratadas. Sobre a normatização, a SECOM conta com as Instruções 

Normativas, especialmente importantes para o setor e que cuidam de forma minudente de 

cada um dos temas, da licitação, da execução dos contratos, da publicidade, da publicidade 

realizada em ano eleitoral, dentre outras. 

A SECOM também é o órgão central do Sistema de Comunicação de Governo do 

Poder Executivo Federal (SICOM). Isso significa que todos os ministérios, órgãos e entidades 

 
37  Segundo oitiva do Sr. José Vicentine, então secretário da Secretaria de Gestão, Controle e Normas da 

SECOM, em 2012. CADE. Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, fl. 5056.  



 
 

integrantes do Poder Executivo Federal que realizem publicidade estão sujeitos à suas normas 

e sujeitos à aprovação de editais e acompanhamento da publicidade realizada38.  

Merece destaque o fato de que a Secom também cuida da publicidade realizada 

pelas empresas estatais. Como aponta Marçal Justen Filho, isso ocorre em contratações que 

ultrapassem o valor previsto na IN 3/2018, art. 6º, II39. Calculado sobre a Lei 8.666/93, 

alcançaria R$ 704 mil, valor baixo para o setor e que, portanto, atinge todas as contratações.  

A aprovação dos editais pela Secom já foi reputada como uma medida autoritária40 e, 

em abril de 2019, uma campanha do Banco do Brasil teria sido retirada do ar a pedido do 

presidente da República, por promover a diversidade41. A medida não seria necessariamente 

autoritária, mas uma forma de privilegiar o conhecimento e a institucionalidade mantidos pela 

Secom, desde que observados critérios e objetivos presentes na legislação, bem como a 

independência das entidades consideradas, no caso das estatais. Em não respeitada, surgem 

problemas como o do caso.   

 

1.1.4.1.1. Possibilidade de a Administração Pública realizar publicidade sem a contratação 

de agência de propaganda: as agências internas 

 

Embora a presente investigação trate da remuneração das agências de propaganda 

contratadas pela Administração Pública federal, nos termos da Lei 12.232/2010, surge a 

questão se é possível a realização de publicidade sem as agências. A questão está longe de ser 

meramente teórica e, no começo de 2019, foi aventada42.  

 
38  Art. 4o O Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (SICOM) é integrado pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência de República, como órgão central, e pelas unidades 

administrativas dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Federal que tenham a atribuição de gerir 

ações de comunicação. 
39 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de publicidade..., p. 252.  
40 Vocês sabem que essa entidade, a Secretaria de Comunicação Social, a Secom, tem, por lei, a missão de 

autorizar prévia e expressamente toda a publicidade dos ministérios, órgãos como o Banco do Brasil e Caixa 

Econômica. Enfim, toda publicidade não pode ser veiculada por nenhuma empresa ou ministério ou sociedade de 

economia mista do governo sem a aprovação da Secom. Essa é uma lei que não é da ditadura, hein! É do 

Fernando Henrique Cardoso, bem do início do governo dele. Na minha opinião, ela é um pouco ditatorial, 

porque faz com que entidades como Banco do Brasil ou Caixa Econômica não possam fazer uma campanha, 

colocar em veiculação sem a aprovação prévia e expressa. CORRÊA, Petrônio Cunha.  Petrônio Corrêa 

(depoimento, 2004). Rio de Janeiro, CPDOC, ABP – Associação Brasileira de Propaganda, Souza Cruz, 2005, 

p. 30.  
41 A pedido de Bolsonaro, Banco do Brasil tira campanha do ar. Meio & Mensagem. 25 de abril de 2019, 

atualizada em 26 de abril de 2019. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/04/25/a-pedido-de-bolsonaro-banco-do-brasil-

tira-campanha-do-ar.html>. 
42 AMADO, Guilherme. Governo vai criar agência de publicidade dentro do Planalto. Revista Época. 25 de 

janeiro de 2019. Disponível em: <https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governo-vai-criar-agencia-de-

publicidade-dentro-do-planalto-23400945>. 
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Uma resposta mais direta é observar o art. 9º do Decreto 6.555/200843, que prevê, 

como regra, a execução de ações de publicidade por meio de agências de propaganda, à 

exceção da publicidade legal (aquela que envolve a publicação de editais, normas, etc., no 

Diário Oficial e jornais de grande circulação). No entanto, segundo o Decreto, também as 

outras espécies de publicidade poderão ser realizadas sem agências, a depender das 

características ou outros aspectos relevantes (art. 9º, §2º). Em oitivas realizadas para o caso 

CENP, explicado na sequência, em 2012, o então secretário de Gestão, Controle e Normas da 

Secom, José Vicentine, afirmou que cerca de 50 entes da Administração Pública Federal 

teriam contratos com agências e lembrou ainda que não necessariamente todo serviço seria 

realizado via agência44.  

No entanto, de forma a entender a lógica do artigo mencionado, cabe investigar quais 

as razões de tal regra. A investigação aqui pode ser respondida pela publicidade, na noção de 

“agências internas” (chamadas de in-house agency), ou pelo próprio direito, de forma talvez 

mais genérica, na noção de “contracting out”.  

No caso da publicidade, existe a possibilidade de grandes anunciantes (como é o caso 

da Administração Pública federal) internalizarem sua atuação por meio de departamentos 

internos de publicidade. Isto é, ao invés de contratar uma agência de publicidade, o anunciante 

desenvolveria uma estrutura interna específica, capaz de lidar com suas demandas 

publicitárias. O movimento ganharia impulso a partir de novas tecnologias, principalmente no 

ambiente digital, que facilitaria essa atuação, com tecnologias a facilitarem o próprio trabalho 

dos anunciantes.  

Assim, segundo estudo da Associação Nacional de Anunciantes dos Estados Unidos 

(ANA), os principais benefícios de uma estrutura interna seriam: custo-benefício, maior 

 
43 Art. 9o As ações de publicidade do Poder Executivo Federal serão executadas por intermédio de agência de 

propaganda, com exceção da publicidade legal veiculada nos órgãos oficiais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.  

§ 1o A licitação para contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade 

obedecerá, além da legislação em vigor, às disposições deste Decreto, às normas e instruções editadas pela 

Secretaria de Comunicação Social e aos regulamentos específicos de cada órgão ou entidade do Poder Executivo 

Federal.  

§ 2o Fica dispensada do uso de agência de propaganda a ação de publicidade cujas características ou outros 

aspectos relevantes assim o permitirem ou recomendarem, mediante justificativa expressa do integrante do 

SICOM à autoridade competente do órgão ou entidade a que esteja vinculada, observada a legislação vigente.  

§ 3o A publicidade legal não enquadrada no caput será distribuída pela Empresa Brasil de Comunicação - EBC, 

nos termos do art. 8o, inciso VII, da Lei no 11.652, de 7 de abril de 2008, observadas as instruções da Secretaria 

de Comunicação Social.  
44 CADE. Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, fl. 5054.  



 
 

conhecimento específico, pessoal com dedicação exclusiva e rapidez/agilidade45, vantagens 

também apontadas no Brasil 46 . Em suma, internalizar a estrutura de uma agência de 

publicidade permitiria uma solução específica para os anunciantes, totalmente dedicada para 

as demandas, com maior conhecimento dos desafios e demandas do próprio anunciante. 

Assim, não haveria o pagamento de toda a estrutura de uma agência ou a dificuldade em ser 

prontamente atendido. 

A solução não é tão simples, porém, em especial no caso da Administração Pública. 

Assim, haveria as dificuldades de gerenciar o fluxo de trabalho e os recursos disponíveis47, 

bem como de reunir expertise para desempenhar tais tarefas48. Diante da ideia, publicitários 

brasileiros comentaram que a medida representaria um alto investimento por parte do 

governo, bem como um espaço para contratar apaniguados, em mais um órgão com estrutura 

burocrática e sujeito a um regime jurídico de direito público, com licitações e perda da 

agilidade que caracterizam as agências49. Assim, não significaria redução de custos, mas 

poderia trazer ainda mais burocracia interna para sua aprovação adequada, quando as agências 

também podem ser rápidas50. 

Outro desafio seria a qualidade das decisões tomadas. Ao mesmo tempo em que pode 

promover um controle mais fácil, com sinergia e maior proximidade, a aproximação excessiva 

pode comprometer o julgamento e facilitar que decisões ruins sejam levadas adiante51. Um 

exemplo de iniciativa malsucedida recente seria a campanha realizada pela Embratur, cujo 

slogan suscitaria o turismo sexual “Brasil. Visite e nos ame” e ao fato de que a fonte da 

campanha teria sido utilizada sem o pagamento de direitos autorais52. 

 
45 ASSOCIATION OF NATIONAL ADVERTISERS (ANA). The continued rise of the in-house agency. 

October, 2018.  
46 As agências internas geralmente têm maior conhecimento e percepção do mercado de atuação da  empresa,  

permite  um  vínculo  maior  com  a  alta  administração  e mantém  maior  coordenação  e  controle  sobre  

todas  as  fases  do  processo  de comunicação. OLIVEIRA, op. cit., p. 69. 
47 ANA, op. cit., p. 5 e 43. 
48 Claro que um anunciante pode, ele próprio, planejar, criar e veicular a própria publicidade, mas precisaria para 

isso reunir vários profissionais especializados, adquirir uma grande quantidade de pesquisas e acumular 

experiências de forma sistemática, bem distantes do seu objetivo principal: fabricar um determinado produto, por 

exemplo. RECH, Marcelo. O modelo e a democracia. In: CENP em revista, Ano 15, nº 58, Março/Abril/Maio de 

2019, p. 31. 
49 PENTEADO, Cláudia. Especulação sobre house agency no governo federal reacende polêmica. Propmark. 8 

de fevereiro de 2019. Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/especulacao-sobre-house-agency-no-

governo-federal-reacende-polemica/>. 
50  PAGLIARINI, Alexis T. House, sweethouse. Propmark. 11 de fevereiro de 2019. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/mercado/house-sweethouse/>. 
51 SAMPAIO, Rafael. O futuro da propaganda – parte 3: agências. In: CENP em Revista. Ano 13, nº 49, 

dezembro de 2016, p. 38.  
52 Criticada por conotação sexual, campanha da Embratur usou fonte sem respeitar direitos autorais. Folha de 

São Paulo. 26 de julho de 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/criticada-

por-conotacao-sexual-campanha-da-embratur-usou-fonte-sem-respeitar-direitos-autorais.shtml>. 
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Em termos de valores, a solução também é apenas aparente. No caso brasileiro, as 

houses possuem um status diferenciado em relação às agências, o que compromete os 

possíveis ganhos da solução53. Ao contratar uma agência de publicidade, a Administração 

Pública se submete ao modelo de remuneração próprio do setor, examinado no capítulo 

seguinte, que seria mais econômico54. Além disso, o problema dessa ideia é valorizar muito a 

criação, segundo Costa55, e imaginar que um publicitário criativo poderia fazer tudo pelo 

Administração, como se toda a complexa estrutura da agência de publicidade pudesse ser 

dispensada, sem prejuízo à qualidade do serviço. 

Além do debate específico da publicidade, o direito auxilia na resposta ao tratar 

de temas como o papel do Estado. Uma noção por vezes discutida é a importância da 

contratualização para o Estado prestar determinadas atividades. Bresser-Pereira, ao tratar de 

uma reforma gerencial de Estado, apresenta um cenário que aproxima a Administração 

Pública do mercado, bem como de estratégias do setor privado. Uma dessas estratégias seria 

manter apenas alguns serviços internamente e contratar outros junto ao mercado, num 

movimento de redução do tamanho do Estado56. 

Por fim, segundo aponta Marçal Justen Filho, o TCU já teria julgado caso da Petrobrás 

em que se reconheceu a possibilidade de uma agência interna, sem a contratação externa. Para 

o autor, porém, a situação seria possível apenas excepcionalmente, diante da limitação trazida 

pela forma de remuneração e a necessidade de expertise57. 

 
53 “Não era esperado, mas acabou por haver crescimento da dimensão e dos custos dessas estruturas internas, 

redução de foco, aumento da burocracia e de níveis de aprovação e, de forma quase inevitável, uma redução nos 

padrões de qualidade das campanhas, peças e ações resultantes, é o que se constata da pesquisa de material 

relacionado às discussões sobre o tema em eventos internacionais. 

(...) Não era bem assim, até porque, pela legislação do país, a concessão do desconto-padrão, fixado/concedido 

pelos veículos de comunicação, veda que o benefício seja concedido diretamente ao anunciante, seja em nome 

próprio, ou de empresa criada para substituí-lo”. In-house e a terceirização da expertise publicitária. CENP em 

Revista, Ano 13, nº 51, Junho/Julho/Agosto de 2017, pp. 24/25.  
54  Como explica a Comunicação Normativa 15, do CENP. Disponível em: 

<https://www.cenp.com.br/documento/CN-15-port>. 
55 COSTA et al., op. cit., p. 79 e ss.  
56 “Os autores que seguem esta orientação salientam elementos que não só aproximam mais a administração 

pública de uma mentalidade de mercado, mas também são favoráveis à importação às vezes indiscriminada de 

técnicas e métodos da administração de empresas. De entre estes, podemos destacar a importância dada à 

administração por contrato (contratualização interna), a divisão da administração pública entre um pequeno 

núcleo estratégico e uma grande periferia operacional – com contratualização externa das funções não 

estratégicas, inclusive as de caráter social, a mudança de formas padronizadas de serviço para um sistema mais 

flexível e variado, aumentado o leque de escolha dos clientes. Em termos de técnicas e métodos, podemos 

destacar o downsizing (redução significativa nas folhas de pagamento dos órgãos públicos, em todos os níveis)”. 

BRESSER-PEREIRA. Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na 

perspectiva internacional. São Paulo: Editora 34; Brasília: ENAP, 1998, p. 117. No mesmo sentido, DI PIETRO, 

Maria Sylvia. Parcerias na Administração Pública, 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2009, p. 23.  
57 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de publicidade..., p. 70/72 



 
 

Assim, é de se mencionar que a existência de um departamento interno não significa a 

completa interdição de contratar profissionais externos ou uma agência para determinada 

campanha. A menção a uma estrutura interna tampouco deve ser um modelo único, mas seria 

possível que apenas algumas atividades fossem assumidas pela Administração Pública58. 

Por todo o exposto, contratar uma agência de propaganda para a prestação de serviços 

de publicidade é uma solução que privilegia o conhecimento especializado, a economia de 

recursos e a possibilidade de maior controle e diversidade de ideais, num cenário de restrições 

fiscais, e tal como o setor publicitário brasileiro hoje se organiza.  

 

1.2.Legislação aplicável à contratação administrativa de publicidade 

 

A atividade publicitária conta com peculiaridades em relação a outras atividades. A 

busca de um entendimento a respeito dessas peculiaridades explica parte da legislação, ao 

mesmo tempo que a as acentua. Vejamos brevemente como se dá a investigação dessas 

peculiaridades e em que consiste a legislação aplicável.  

 

1.2.1. Especificidades do setor publicitário: criatividade e tradição 

O setor publicitário conta com especificidades que o distinguem de outros setores. 

Usualmente, tais especificidades são associadas à criação e a uma suposta tradição do setor. 

Ainda que tais especificidades, colocadas de modo caricatural, não se sustentam, elas são 

usadas para sustentar a organização legal do setor. Vejamos tais supostas especificidades 

antes de examinar a legislação e entender quais são as especificidades de fato admitidas na 

legislação.  

A criação publicitária é uma especificidade do setor intuitivamente apontada. Segundo 

uma visão superficial. a criação seria o departamento específico das agências de publicidade 

da qual todas as outras dependeriam. Esse raciocínio apresenta diversos problemas.  

O primeiro problema é supor que os contratos milionários de publicidade estão 

relacionados à remuneração do gênio criativo. A remuneração da publicidade, tal como 

estabelecida na maior parte dos casos, está relacionada aos custos de veiculação das 

campanhas publicitários. O desconto-padrão, principal fonte de remuneração das agências, 

não tem relação direta com os custos incorridos, justamente partindo do pressuposto de que 

 
58 Caso, por exemplo, da Nestlé e a exploração de outros modelos. MARCONDES, Pyr. A terceira via: um 

modelo em estudo pelos anunciantes. Proxxima. 16 de janeiro de 2020. Disponível em: 

<https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2020/01/16/a-terceira-via-um-modelo-em-estudo-

pelos-anunciantes.html>. 
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não é tão simples relacionar criatividade e remuneração. Daí o cálculo da remuneração devida 

à agência ser atrelado à veiculação da campanha elaborada. Assim, grande parte do montante 

gasto no contrato não se destina a remunerar a criação e pouco tem a ver com ela, mas se 

relaciona com a veiculação. Em outros termos, usar o “gênio criativo” como justificativa para 

as peculiaridades do setor e para entender seu funcionamento é uma enorme redução do 

debate, que impede entender os principais atores, a complexidade dos interesses envolvidos e 

a remuneração, daí a necessidade de se ter enorme cuidado com tal tipo de argumento. 

O segundo problema desse raciocínio é supor que uma agência de publicidade é 

feita apenas de uma área, ou de um profissional, de criação. Ao adotar essa visão, o TCU 

ou tolera tudo que ocorre na publicidade, assumindo que se trata de serviço quase mágico, ou 

leva à visão de que para além da criatividade, os outros serviços prestados pela agência seriam 

dispensáveis e serviriam apenas para ludibriar a Administração Pública, lucrando em cima do 

dinheiro dos contribuintes59.  

Na doutrina, Costa chama esse fenômeno de “mito do publicitário criador”. Isto é, a 

visão reducionista de publicidade como exaltação da criatividade ignora que a publicidade é 

feita de outras tantas atividades, tanto ou até mais importantes que a própria criação60. 

Como apontado acima, a agência de publicidade é formada por várias áreas, sendo a criação 

apenas uma delas, e a própria criação não vem apenas da área específica 61 . Na própria 

 
59 Embora haja vários pontos que podem ser aperfeiçoados no modelo vigente e o TCU tenha feito uma análise 

competente da (sic) vários deles, o resultado refletiu a ideia de que era preciso modificar radicalmente os 

contratos de propaganda. Assim, a intervenção delineada pelo Tribunal não leva em consideração várias das 

peculiaridades do setor de propaganda, e incide em alguns pontos na visão distorcida que considera desperdício 

todos os pagamentos às agências que não remuneram diretamente a atividade de criação. Essa apropriação do 

mito do publicitário criador parece ter sido um dos principais pontos que conduziram a Corte a considerar 

irregulares certas características inafastáveis dos contratos de publicidade e a impor algumas alterações ao atual 

mercado que, sob o argumento de aperfeiçoá-lo, acarretarão novas distorções. COSTA et al., op. cit., p. 58. 
60 “Embora esse argumento possa ser correto em relação a certas situações concretas, a generalização dessa 

avaliação normalmente está ligada à permanência no imaginário coletivo do mito do publicitário criador, 

segundo o qual uma campanha de publicidade é fruto apenas do insight criativo de um publicitário que deve ser 

meio gênio e meio louco. Existe na sociedade a ilusão de que de que publicitário é apenas o criador, tendo essa 

imagem sido estimulada pelos próprios publicitários. Figuras emblemáticas, especialmente a de Washignton 

Olivetto, passaram a ser os principais símbolos ligados à ideia de publicitário, de tal forma que costumamos 

esquecer que uma agência de publicidade envolve uma série de outros profissionais.  

(...) Essa redução da publicidade à criação tende a torna invisível o fato de que as agências precisam retirar da 

comissão de veiculação a remuneração de um grande número de profissionais envolvidos em atividades de 

pesquisa, de planejamento, e de produção das peças. Com isso, alguns agentes do Estado que são inspirados por 

essa visão termina por avaliar de modo equivocado qual seria uma remuneração justa pelos serviços integrados 

de publicidade que são oferecidos pelas agências. Os que defendem essa postura tipicamente sustentam que o 

Estado deve executar diretamente uma série dos serviços que atualmente são prestados pela agência, ou por ela 

gerenciados”. COSTA et al., op. cit., pp. 26/27.  
61 Na contemporaneidade, o processo de geração de ideias se expande tanto quanto os suportes informacionais 

pelos quais estas transitam e não está restrito apenas às equipes de criação,  mas  atravessado  por  inputs  de  

outros  profissionais  a  partir  de  problemas  dos briefings, com tentativas e erros. ALVES, op. cit., pp. 193/194. 



 
 

publicidade essa visão é combatida, por inviabilizar outras atividades prestadas por uma 

agência de publicidade, em especial aquelas envolvendo a distribuição da publicidade, com a 

escolha dos veículos adequados62.  

O terceiro problema do reducionismo é ignorar que, dentre as várias atividades 

envolvidas, existem sim aquelas que podem, e devem, ser aferidas e controladas, com a 

utilização de dados, pesquisas, e tomada de decisões justificáveis ou não – como aprofundado 

no capítulo seguinte. A criatividade, assim, tem uma dimensão relativa na definição dos 

serviços de publicidade. Como aponta Marçal Justen Filho, apesar de uma margem de 

incerteza e de não padronização, haveria padrões a serem seguidos, dentro de uma boa 

técnica63. Esses padrões estariam nos outros tantos serviços prestados pela agência, bem como 

seriam aferíveis conforme os resultados e custos apresentados.  

O problema seria utilizar essa criatividade para defender que a agência não esteja 

sujeita a planejamentos. JUSTEN FILHO relaciona a criatividade com o fato de se contratar 

uma agência, dentro de certos fins e previsão de custos, sem uma definição exata de 

prestações64. Parece-nos aqui haver uma confusão entre criação e planejamento: associar uma 

a outra nem sempre é uma questão necessária.  

Por fim, o quarto problema é que mesmo no setor publicitário se discute um 

processo de “comoditização da publicidade”65. Cada vez mais, haveria uma tentativa de 

vincular a remuneração das agências ao que é efetivamente gasto, pressionando a 

remuneração. Também no Brasil, há registro de um desprestígio da área de criação, com 

maior pressão por resultados, achatamento de salários e contratação de profissionais cada vez 

mais jovens e inexperientes, sujeitos a salários menores, ao mesmo tempo em que 

profissionais dos clientes não se dispõem a valorizá-los. Além disso, a tecnologia permitiria 

 
No mesmo sentido, destacando como a criação passa por quem faz a produção e realmente realiza a ideia antes 

delineada: FREDDO, op. cit., p. 377. 
62 “Já foi o tempo em que o publicitário era codificado como a pessoa que tinha boas ideias e “sacadas criativas” 

apenas. Na verdade, é difícil afirmar se essa época realmente existiu. De qualquer maneira, a publicidade deve 

ser entendida em uma dimensão maior. A publicidade não se limita a uma boa ideia; ela é boa quando envolve 

um planejamento de viabilidade para introdução em um ambiente de comunicação, que converge para o 

consumidor de modo que ele fique envolvido com a mensagem, independentemente dos meios de comunicação 

utilizados. Isso é uma campanha publicitária”. SANT’ANNA, op. cit., p. 71. 
63 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 179. Guilherme Reisdorfer também 

aponta que muitas dificuldades viriam dessa combinação entre arte e técnica e da dificuldade em se obter 

padrões aferíveis. REISDORFER, op. cit., p. 58. 
64 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 366. 
65 PETERSEN, Lena. Opinion: why creative cannot be commoditized. AdAge. 12 de junho de 2019. Disponível 

em: <https://adage.com/article/opinion/opinion-why-creative-cannot-be-commoditized/2177741>. 

SKEELS, Jack. Advertising’s real problem is the agency commoditizaion crisis. AdAge. 16 de Agosto de 2017. 

Disponível em: <https://adage.com/article/agency-viewpoint/advertising-s-real-problem-commoditization-

crisis/310117>. 
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refazer o trabalho diversas vezes, tornando esse processo criativo diverso66. Adotar a visão de 

que contratos de publicidade são caros pelos altos salários pagos a criativos geniais ignora, 

mais uma vez, a realidade do setor publicitário e sua dinâmica recente. 

No âmbito do controle, isso se verifica na análise empreendida pelo TCU. É 

significativo que esse tenha sido o primeiro caso de audiência pública do TCU67, o que 

repercute no posicionamento do ministro relator em 2010, bastante sensibilizado a 

argumentos do setor, vocalizados ainda pela Advocacia-Geral da União 68 . Além disso, 

unidade técnica e Ministério Público específico demonstraram grande dificuldade em 

entender o que diferencia o setor publicitário dos demais. Do lado de uma visão dura do 

setor, destaque para o trabalho da unidade técnica, que prevalece num primeiro momento, sob 

o impacto das denúncias de corrupção do caso do Mensalão. Essa visão insiste na aplicação 

da Lei 8.666/1993 e numa visão estrita de legalidade. Apesar disso, o acórdão 2.062/2006 se 

inicia com um tópico que busca entender o setor, a respeito dos atores e do relacionamento 

estabelecido entre eles (item 2.1, “Participantes do Sistema”)69.   

De outro lado, a visão simpática ao setor é adotada pelo Ministério Público (MP)70, 

quando conveniente, e especialmente pelo Ministro-relator no pedido de reexame. Chama a 

atenção, porém, a visão do Ministério Público, por vezes mais realista, ao tratar do 

planejamento envolvido. Para o MP, a imprevisibilidade da criação estaria sendo usada para 

 
66 ALVES, op. cit., p. 206. 
67 Como o ministro Marcos Vinícius Vilaça comenta em 2009: “2.Tão amplo é o cenário a se decompor que fui 

inspirado a solicitar ao Tribunal a realização de uma audiência pública, para que o máximo de informações 

pudesse ser colhido. O evento, que fez história nesta Corte pelo seu ineditismo, teve grande procura e foi 

extremamente enriquecedor para o desenvolvimento do processo”. TCU. Acórdão 3.233/2010, Plenário, rel. 

Min. Marcos Vilaça, dj. 1/12/2010, p. 99.  

Situação narrada também pela revista do setor: “(...) o fato de termos conseguido levar ao TCU, por exemplo, o 

pleno conhecimento do que somos e o que fazemos. A ideia que se fazia dos serviços prestados pelas agências de 

propaganda era muito diferente da nossa realidade”. Entrevista Ricardo Nabhan, Presidente da Fenapro. In: 

CENP em Revista. Ano 6, nº 24, setembro/2010, p. 25.  
68 11. Cumpre ressaltar que o trabalho da agência de publicidade é eminentemente técnico e artístico, de estudo e 

criação, como, aliás, colocado pelo art. 3º da Lei nº 4.680/65. Contudo, é impossível precisar o valor de uma 

idéia ou solução. Não seria eu, com a história de vida que tenho, a fazê-lo. Desse modo, a saída legal foi 

padronizar a remuneração das agências com a estipulação do desconto, a fim de que a concorrência entre elas se 

dê no campo intelectual, estimulando a qualidade da propaganda e impedindo a desordem que seria a existência 

no mercado de uma infinidade de preços, os mais variados, para o mesmo serviço, que deixariam atônito o 

anunciante.  

12. Por sinal, aqueles que condenam a ausência de correlação entre o pagamento feito às agências e o custo dos 

serviços esquecem que o principal componente remunerado é a atividade artística e criativa. Não se trata de uma 

tarefa mecânica nem uniforme, que possa ser medida por homem-hora. Afinal, não se pode querer comprar uma 

pintura só pelo custo da tela, da tinta e do tempo do pintor. TCU. Acórdão 3.233/2010, p. 100. 
69  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.062/2006, Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar, dj. 

8/11/2006, pp. 9 e ss.  
70 No acórdão 2.062/2006, por exemplo, o MP afirma, de passagem, que os serviços de publicidade não são 

serviços de engenharia, uma afirmação aparentemente óbvia, mas que nem sempre é lembrada: “A área de 

publicidade, pela sua natureza, reveste-se de peculiaridades que a distingue de outras áreas técnicas como a 

engenharia, por exemplo (...)”. TCU. Acórdão 2.062/2006, p. 68. 



 
 

justificar a imprevisibilidade de todo o contrato, desconsiderando que atividades como 

produção e veiculação consomem muito mais recursos71.  Essa busca por especificidades 

também fez o Ministério Público sugerir uma unidade técnica específica para 

publicidade72, como se todo o controle da publicidade estivesse relacionado à subjetividade e 

à criatividade.  

Quanto à tradição, é comum encontrar argumentos no sentido de que “sempre foi 

assim”. A investigação do CADE destacou a historicidade da remuneração do setor, numa 

fundamentação próxima ao “sempre foi assim”. Para justificar a remuneração pelo desconto-

padrão, o CADE chega a recorrer à história da publicidade, até 1914:  

 

(325) Conforme exposto em seção sobre o histórico do quadro regulatório do 

setor, tem-se que a fixação do porcentual da comissão de veiculação de 20% 

faz parte da própria história da publicidade no Brasil  

(...) 

(369) Isso nos faz concluir que, em verdade, o mercado publicitário 

brasileiro é marcado, em toda sua história, por uma notória regulamentação, 

que atribui às Normas Padrão oriundas da regulamentação, papel 

preponderante. (...) modelo tal qual estabelecido tem sido aplicado sem 

notória contestação por parte dos três principais agentes deste mercado desde 

a década de 1960. 

(...) 

(421) Portanto, a própria Lei nº 4680/65, que é o marco regulatório do 

mercado brasileiro de publicidade e dispõe sobre o exercício da profissão de 

publicitário e agenciador de propaganda, define quem são os entes deste 

mercado e estabelece normas referentes às comissões e aos descontos 

devidos aos agenciadores e às agências de propaganda, excluindo a figura 

dos bureaux. Logo, existência de previsão legal impede a intervenção do 

CADE quanto a conduta em análise. (Nota técnica nº 

11/2016/CGA4/SGA1/SG/CADE) 

 

O grande problema desse argumento é que o fato de um modelo existir há mais de 

século não significa necessariamente que ele deva continuar existindo por mais um século. A 

 
71 Ao ver do Ministério Público, é extremamente inadequado e inexato o argumento utilizado pela recorrente no 

sentido de que o trabalho publicitário, por ser atividade eminentemente criativa, não possibilita a previsão total 

das campanhas a serem realizadas e dos seus custos. A imprevisibilidade está restrita à criação, fase na qual não 

se concentra a maior parte dos gastos, pois os custos de criação são substancialmente menores que os custos de 

produção e de veiculação. Assim, está a recorrente prendendo-se a um problema ‘micro’ para criar uma 

dificuldade ‘macro’, generalizada para todo o conjunto que envolve a atividade publicitária. Se fosse assim, a 

imprevisibilidade da atividade publicitária inviabilizaria sua existência no próprio setor privado, no qual os 

anunciantes estabelecem previamente um montante a ser gasto com publicidade, cabendo à agencia maximizar a 

eficiência e a eficácia do gasto a ser feito pelo cliente. TCU. Acórdão 3.233/2010, p. 77. 
72 Cabe repisar que as peculiaridades do setor publicitário, o qual fundamenta-se em trabalho eminentemente 

técnico-artístico, com  predominância da subjetividade, tornam o controle de gastos algo mais complexo. Nesse 

sentir, para a realização de um controle eficaz, entende o Ministério Público que seria conveniente avaliar-se a 

possibilidade de criação, no âmbito desta Corte, de unidade, diretoria ou grupo especializado em auditoria 

publicitária e em análise de processos afetos a essa área, composta por profissionais com amplo conhecimento do 

setor, aptos a avaliar os custos apresentados nas campanhas e com capacidade de fiscalizar a efetiva execução 

quantitativa das peças publicitárias.  TCU. Acórdão 2.062/2006, p. 72. 
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exacerbação de argumentos históricos dificulta que novas formas de organização do setor 

sejam exploradas e que problemas sejam identificados e solucionados.  O último trecho chega 

a ser cínico, ao sustentar que bureaux de mídia não seriam admitidos no mercado publicitário 

brasileiro eis que ausentes da Lei 4.680/1965. Ocorre que tais bureaux somente teriam 

aparecido mundialmente nos anos 1980/1990, o que torna evidente que uma legislação da 

década de 1960 não os tenha previsto. Essa linha de argumento pode ser localizada em 

parecer econômico contratado pelo CENP e parece ter sido admitida pelo CADE sem maior 

aprofundamento73. O grande problema, assim, foi a interpretação conservadora dada ao setor, 

utilizando a situação consolidada como fundamento para evitar outras mudanças.  

A única entidade que pareceu analisar essa conformação de forma crítica foi a 

Associação Brasileira de Anunciantes (ABA)74. Em resposta a ofício enviado pelo CADE, a 

entidade defende a autorregulação do setor, bem como a importância do desconto-padrão, mas 

afirma que ele teria se tornado anacrônico num cenário de mídias digitas, atrapalhando a 

liberdade do setor, limitado apenas a agências certificadas, punidas ao não praticá-lo. A 

manifestação revela o interesse dos clientes, anunciantes, em pagar menos pela publicidade.  

Enfim, é de se suspeitar argumentos que utilizam a conformação histórica do setor 

publicitário para defender as peculiaridades hoje existentes. É preciso que essa história seja 

entendida e interpretada de maneira evolutiva, conforme as condições tecnológicas existentes, 

inclusive em outros países.  

Aqui, nesse momento, é preciso ter presente que os serviços de publicidade realmente 

diferem dos outros, em especial os de engenharia, e da lógica da Lei 8.666/93. Mas, ao 

mesmo tempo, é preciso se afastar da visão romantizada da criatividade ou da tradição, tarefa 

que o controle demonstrou enorme dificuldade em realizar.  

 

1.2.2. Lei 4.680/65 e seu Decreto 57.690/66 

 

Como já utilizado acima, muitas das definições empregadas remontam à Lei 

4.680/1965, que “dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador de 

propaganda e dá outras providências. A lei traz definições sobre as partes envolvidas, bem 

como delineia a forma de remuneração.  

 
73 “Neste contexto, não faz sentido que tais entidades façam jus à certificação ou ao recebimento do desconto-

padrão, já que não estão inseridas no quadro de falhas de mercado descrito nesse Parecer. Por essa razão, o 

legislador já em 1965 vedava a concessão de comissão ou desconto a agentes como os ‘bureaux de mídia’”. 

Processo Administrativo nº 08012.008602/2005-09, fl. 4981.  
74 Petição 0100322 no Processo Administrativo nº 08012.008602/2005-09. 



 
 

A lei define agência de propaganda (art. 3º), veículos de divulgação (art. 4º) e 

propaganda (art. 5º), bem como publicitário (art. 6º), como deve ser sua remuneração (art. 7º), 

o registro profissional (art. 8º). A Lei também delineia a forma de remuneração, por meio de 

comissões e descontos (art. 11 a 14).  

A citada comissão trata da forma de remuneração mais tradicional das agências: o 

usualmente chamado desconto-padrão, detidamente analisado no capítulo seguinte. Apesar do 

nome usual de desconto-padrão, não se trata propriamente de um desconto, mas justamente de 

uma comissão, que as agências cobram dos veículos, pelo encaminhamento da publicidade.  

O artigo 17 menciona ainda o Código de Ética dos Profissionais da Propaganda. Com 

isso, a lei admite normas de autorregulação setorial, como explicado abaixo.  

A lei em questão ainda conta com o Decreto 57.690/66, que aprova o regulamento 

para a execução da lei. O regulamento aprofunda as definições, definindo não só propaganda, 

mas atividades artísticas e atividades técnicas (artigos 4º e 5º, respectivamente), aprofunda as 

normas de remuneração nos art. 7º e 9º, indicando as condutas admitidas e o relacionamento 

entre as três partes mais tradicionais (agências, anunciante e veículos) e também traz algumas 

normas éticas sobre o conteúdo da publicidade e o exercício da profissão (art. 17).  

Cumpre notar que a Lei 4.680/65 é mencionada no art. 1º, §2º da Lei 12.232/2010, 

como de aplicação complementar. Essa aplicação suscita a aplicação de todo esse 

ecossistema, considerados os agentes aí previstos e ainda os contornos da remuneração75.  

Outra questão, notada por JUSTEN FILHO, é a previsão do art. 28 da Lei das Estatais 

(Lei 13.303/16), de que as contratações ocorrerão segundo tal Lei 13.303/1676. O problema, 

segundo o autor, é que a Lei 13.303/16 não trata das contratações de publicidade, e tampouco 

as normas internas das estatais são suficientes, caso em que haveria a aplicação direta da Lei 

4.680/6577.  

Ao examinar os editais recentes de Banco do Brasil, Caixa e Petrobrás78, percebemos 

que as menções à Lei 12.232/2010 ainda subsistem – inclusive pelo fato de que a Lei 4.680/65 

 
75 Art. 1º (...) § 2º As Leis nos 4.680, de 18 de junho de 1965, e 8.666, de 21 de junho de 1993, serão aplicadas 

aos procedimentos licitatórios e aos contratos regidos por esta Lei, de forma complementar. 
76 Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de 

economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e 

ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem 

como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. (...) 
77 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 66.  
78  Respectivamente, Banco do Brasil Concorrência DISEC nº 2016/00003 (8558). Disponível em: 

<https://static.poder360.com.br/2017/03/concorrencia-banco-do-brasil-publicidade.pdf>. Licitação nº 

2018/01918 (8558), disponível em: <https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dilog/dwn/edLP18.1918.pdf>. 

Caixa Econômica Federal. Edital nº 1807/7066-2017, disponível em: 
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não trata de licitações e seria insuficiente para cuidar do procedimento. No entanto, os editais 

consultados teriam sido elaborados ainda dentro dos 24 meses de adequação previstos pela 

Lei das Estatais (art. 91), o que pode indicar ainda uma adaptação das empresas estatais, em 

fase de elaboração e aprimoramento de seus regulamentos internos.  

Como se percebe pela descrição, tanto a Lei quanto o Decreto se inserem num 

contexto específico, em que o Estado possuía uma atuação mais incisiva sobre as profissões. 

Nesse sentido, não só as definições, mas as regras a prever o registro dos profissionais, a 

fiscalização a ser exercida e os parâmetros bem delineados de remuneração.  

As definições dos agentes envolvidos muitas vezes são interpretadas de forma estrita. 

Isso, impede que outros agentes venham a atuar no setor, seja porque não se encaixam na 

definição precisa de veículos ou de agências, seja porque não são agências ou veículos, mas 

buscam promover relações comerciais completamente diversas.  

 

1.2.3. Lei 12.232/2010 

 

As contratações administrativas de publicidade contam ainda com uma lei específica, a 

Lei 12.232/2010. A Lei é fruto de um cenário de insegurança jurídica causado pela ausência, 

até então, de legislação específica. Muitas das práticas e mesmo da forma de remuneração não 

estavam presentes na legislação geral. A lei 12.232/2010 também cita a lei 4.680/65, 

mostrando seu viés de continuidade com a legislação já existente e utilizada em especial pelo 

setor privado. Assim, apesar de ter sido promulgada em 2010, não se tratou de lei que 

provocou uma grande revolução no setor ou que mesmo atualizou as definições já existentes.  

Os 22 artigos da Lei em questão estão divididos em quatro capítulos: disposições 

gerais, procedimentos licitatórios, contratos e sua execução, e disposições finais e transitórias. 

Numa primeira aproximação, interessa apontar que a lei define serviços de publicidade no seu 

art. 2º, partindo da definição de agência de publicidade full service, e distinguindo-a de outras 

atividades correlatas, como comunicação, assessoria de imprensa e comunicação (art. 2º, §2º).  

Também deve-se apontar que a Lei traz um requisito de qualificação técnica para as 

agências a serem contratadas: o certificado de qualificação técnica de funcionamento, emitido 

pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão, uma entidade de autorregulação. Ao fazê-lo, a 

Lei reconhece a autorregulação setorial, como aprofundado abaixo.  

 
<https://static.poder360.com.br/2018/01/edital-caixa-publicidade-29dez2017.pdf>. e Petrobrás. Edital de 

Concorrência nº 1.983.796.16.0, disponível em: <https://static.poder360.com.br/2017/02/06.12.16-Edital-da-

Concorre_ncia-1.983.796.16.0.pdf>.  



 
 

As disposições a respeito da remuneração se encontram nos dois capítulos finais, em 

especial nos artigos 15 e 18, que preveem:  

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 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.  

E:  

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.  

§ 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.  

§ 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 concedam 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.  

 

Tais dispositivos permitem entrever que a remuneração das agências de publicidade 

está relacionada às despesas de veiculação. Assim, a agência é remunerada por percentual 

atrelado aos gastos com veiculação, o chamado desconto-padrão, como exposto no capítulo 2. 

O artigo 18 sugere outra forma de remuneração, o plano de incentivo, também explorado 

adiante, pelo qual a aproximação da agência com os veículos produz uma remuneração que 

não se confunde com o desconto-padrão, como revela o caput do artigo 18, em relação ao 

parágrafo único do art. 15.  

Além disso, em seu artigo 14, a Lei prevê um procedimento para a agência contratar 

fornecedores necessários para a execução do contrato:  

 

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.  
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§ 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.  

 

Todos esses dispositivos apontam que a remuneração da agência está relacionada, 

atualmente, mais ao papel que desempenha como intermediadora do que como produtora de 

conteúdos. A agência, assim, deve ter parte de seus custos cobertos pelo contratante, no caso a 

Administração Pública, ao mesmo tempo em que se remunera de percentual atrelado a tais 

custos. Essa a lógica tradicional da remuneração das agências de publicidade e que foi 

reproduzida na Lei 12.232/2010. 

 

1.2.3.1.A construção da Lei 12.232/2010 como resposta ao escândalo do Mensalão  

 

A construção da Lei 12.232/2010 também é uma resposta ao escândalo do Mensalão.  

Em junho de 2005, o então deputado federal Roberto Jefferson, em entrevista à 

jornalista Renata Lo Prete, denunciou esquema de corrupção que viria a ser conhecido como 

“Mensalão”, para compra de apoio político do Congresso, com agências de publicidade 

envolvidas79. 

A revelação teve enorme repercussão e foi a semente de mudanças que se seguiram. 

Em maio de 2006, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) enviou para o 

Tribunal de Contas da União um documento identificando problemas nas contratações 

administrativas de publicidade e sugerindo soluções, tanto na licitação, quanto na execução do 

contrato80.  

Ainda em 2006, o TCU proferiu o acórdão 2.062/2006, bastante crítico ao setor 

publicitário e às contratações81. Não foi a primeira vez que o TCU se debruçou sobre os 

 
79 LO PRETE, Renata. Contei a Lula do “mensalão”, diz deputado. Do painel. Folha de São Paulo. 6 de junho 

de 2005. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0606200504.htm>. 
80 O documento pode ser encontrado no CADE. Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, fls. 2922/2935. 
81 O acórdão 2.062/2006 ainda foi objeto de dois recursos de embargos de declaração, cujos respectivos acórdãos 

2417/2006 - Plenário e 566/2007 – Plenário não se aprofundaram nas questões.  



 
 

contratos de publicidade, no entanto, a partir da divulgação do caso o Tribunal consolidou 

diversas auditorias, aprofundou questões e, no afã do momento, pretendeu refundar o setor82. 

Apenas em 2010, com a promulgação da Lei 12.232/2010, o TCU reviu sua posição e atenuou 

as determinações e recomendações.  

Ainda assim, o casou trouxe diversas informações do setor, sua organização, bem 

como proporcionou uma visão ampla, inserindo elementos que foram posteriormente 

incorporados na legislação, como uma melhor definição do objeto, procedimentos para 

seleção de fornecedores, numa visão muito mais complexa dos interesses envolvidos (e de 

cada um dos atores), do que se encontrava antes ou em outros casos. Assim, o caso do 

Mensalão, principalmente com a movimentação provocada pelo TCU, ajudou a moldar o 

setor e influenciou outras instâncias.  

As mencionadas propostas da ABAP foram aproveitadas pelo Congresso Nacional na 

CPMI dos Correios. A CPMI não só apontou a necessidade de um Projeto de Lei para tratar 

do setor83, como veio a apresentá-la, com base em tais propostas84. Nesse primeiro momento, 

a intenção era alterar a própria Lei 8.666/1993 de forma a prever normas específicas para a 

contratação de publicidade, na forma de apresentação da proposta, julgamento e contratação 

de fornecedores no âmbito do contrato.  

Apenas em 2008, o deputado federal José Eduardo Cardozo apresentou o Projeto de 

Lei (PL) 3305/2008, do que viria a ser a Lei 12.232/2010. O PL foi desde o início apoiado 

pelo setor publicitário, em especial sua entidade de autorregulação 85 , inclusive no IV 

Congresso de Publicidade, ocorrido em 200886. Assim, a Lei foi largamente elogiada pelo 

setor em 2010, quando de sua promulgação87. 

 

1.2.3.1.1. A régua da Lei 8666 e do regime geral de contratações 

 

Em razão do contexto que originou a Lei 12.232/2010 e da intervenção do Tribunal de 

Contas da União, é que se percebe uma pressão grande do regime geral de contratações na sua 

construção.  

 
82 Acórdão definido como “divisor de águas” por FREDDO, op. cit., p. 16. 
83 República Federativa do Brasil. Congresso Nacional. Comissão Parlmentar Mista de Inquérito “dos Correios”. 

Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios”. Volume I, p. 107 e ss.  
84 República Federativa do Brasil. Congresso Nacional. Comissão Parlmentar Mista de Inquérito “dos Correios”. 

Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios”. Volume III, pp. 1699/1700 e pp. 1819 e ss.  
85 Legislação de licitações: um debate bem-vindo. CENP em Revista, Ano 2, nº 8, outubro de 2006, p. 7. 
86 A tese central do IV Congresso. CENP em Revista, Ano 4, nº 15, agosto de 2008, p. 10. 
87 Conforme consta de edição especial de publicação setorial: CENP em Revista, Ano 6, nº 23, junho de 2010 
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É conhecida a tendência de o Tribunal de Contas da União aplicar o regime geral de 

contratações, presente na Lei 8.666/1993 nos casos sob sua análise. Tal modo de atuação do 

TCU já foi apontado por outros trabalhos: em dissertação, Gustavo Pereira dedica um tópico 

para apontar casos em que o TCU se valeu de argumentos e jurisprudência baseados na Lei nº 

8.666/93 para tratar de casos de concessões, sujeitos a outra lógica88.  

A dificuldade de entender as peculiaridades do setor publicitário produziu o mesmo 

resultado. Assim, haveria uma lei específica para obras e serviços de engenharia sendo 

rigidamente aplicada para serviços de publicidade89 - o que continuaria em alguns casos90, sob 

uma suposição teórico-abstrata de uma teoria geral dos contratos administrativos91. André 

Rosilho, ao analisar a tramitação do Projeto de Lei que originou a Lei 8.666/93, aponta como 

interesses específicos deram origem a um regime que pouco tem de geral92. 

Cabe lembrar ainda que tal Lei não deveria ser tão absoluta como se configurou nos 

anos seguintes 93 , sendo que Floriano de Azevedo Marques Neto menciona inclusive a 

“maldição de um regime único”94: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 

para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, 

 
88 PEREIRA, Gustavo L. M. O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou 

regulador? 2019. 194 f. Dissertação (mestrado) - Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, pp. 

165 e ss. 
89 O equívoco mais importante fazia referência ao fato de a Lei de Licitações, somada à modalidade de pregão 

instituída por lei posterior, ter sido concebida principalmente para tratar da contratação de obras de engenharia e 

compra de produtos, não dando tanta ênfase à contratação de serviços. Livro disseca Lei de Licitações de 

Publicidade. In: CENP em Revista, Ano 14, nº 54, p. 15. 
90 “Apesar de a Lei 12.232/2010 ter sido criada com regras adequadas à natureza da atividade publicitária, alguns 

tribunais ainda se utilizam da primeira legislação – a Lei 8.666/1993 – para julgar contendas do setor, gerando 

análises confusas”. Fenapro discute Lei 12.232/2010 no “Dica Legal”. Propmark, 9 de outubro de 2020. 

Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/fenapro-discute-lei-12-232-2010-no-dica-legal/>. 
91  O fato é que não há fundamento, na constituição brasileira de 1988, a amparar a pressuposição de 

uniformidade do regime nuclear dos contratos públicos. 

(...) Pois bem. É muito provável que boa parte das generalizações contidas na chamada "teoria do contrato 

administrativo" - e que parecem fazer muito sentido no mundo abstrato - também não sejam capazes de resistir 

ao teste da realidade jurídica. SUNDFELD, Carlos Ari; et al. Uma crítica à tendência de uniformizar com 

princípios o regime dos contratos públicos. Revista de Direito Público da Eocnomia – RDPE, Belo Horizonte, 

ano 11, n. 41, jan./mar. 2013, pp. 59 e 70. 
92 ROSILHO, A. J. As licitações segundo a Lei nº 8.666 - Um jogo de dados viciados. Revista de Contratos 

Públicos, v. 2, p. 9-38, 2012. 
93  “E, a despeito das críticas levantadas nesse sentido por ocasião da edição da referida Lei, a prática da 

Administração, contando com o consentimento do Poder Judiciário, já pacificou sua aplicação. Raras, aliás, são 

leis estaduais e municipais que não acolhem espontaneamente as “normas gerais” contidas na Lei n. 8.666/93”. 

MENEZES DE ALMEIDA, Fernando. Contratos administrativos. In: PEREIRA JR., Antonio Jorge; JABUR, 

Gilberto Haddad. (Org.). Direito dos contratos II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 201. No mesmo sentido, 

apontando a novidade de a Lei 12.232 tentar fugir da Lei 8.666: REISDORFER, op. cit., pp. 59/60.  
94 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato Administrativo à Administração Contratual, in Revista 

do Advogado, volume 107, São Paulo, AASP, dezembro de 2009, páginas 74 a 82.  



 
 

XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 

termos do art. 173, § 1°, III; 

No controle realizado, isso se reflete na tentativa de afastamento de diversas cláusulas 

usualmente adotadas nos contratos de publicidade, e na sua substituição por disposições da 

Lei 8.666/93, em termos de projeto básico, definição do objeto, adjudicação a mais de uma 

empresa e contornos da forma de remuneração.  

Quanto ao planejamento, o TCU insistiu numa visão de projeto básico e de 

planejamento baseada no art. 6º, IX da Lei 8.666/9395. O TCU exigia um maior planejamento 

da Secom quanto ao objeto da contratação, e uma maior definição dos serviços a serem 

prestados, com a previsão, desde a licitação, de todas as campanhas que seriam realizadas e os 

temas que seriam comunicados. Em sentido contrário, porém, há uma defesa de que essa 

definição somente seria possível ao longo do ano, conforme as necessidades de comunicação. 

Ademais, a noção de projeto básico seria eminentemente uma noção de serviços de 

engenharia, não condizente com a realidade do setor.  

A SECOM prevê planos de comunicação a serem elaborados dentro de cada órgão. 

Ainda assim, trata-se de planos genéricos, com diretrizes, e que se afastam do grau de 

detalhamento e previsibilidade que o TCU esperava. Ao final, a Lei 12.232/2010 adotou uma 

noção de briefing na licitação, um exemplo que é utilizado para observar o trabalho da 

licitante e avaliá-lo (art. 6º, II e III da Lei 12.232/2010).  

A questão do planejamento/do projeto básico também afeta a dimensão do objeto a 

ser contratado. Sem uma definição clara, diversas atividades são contratadas, nem sempre 

relacionadas propriamente com os serviços de publicidade. Tal trabalho se insere na 

concepção já mencionada acima de uma agência de publicidade full service. Isso também 

promoveu um embate entre TCU e setor, que acabou expresso no art. 2º da Lei 12.232/2010, 

impactando na remuneração, como apontado no capítulo 2.  

Por ora, vale ter presente que esse debate a respeito da dimensão do objeto também 

opôs uma visão, típica do TCU, de parcelamento do objeto ao extremo, e outra visão 

intermediária, capaz de entender que a licitação de algumas atividades em conjunto poderia 

trazer ganhos estratégicos. Na doutrina, REISDORFER aponta como a lógica da Lei 8.666/93 

se concentra no parcelamento do objeto96, distinta da vigente na publicidade, em especial na 

tradição brasileira e as agências full service.  

 
95 TCU. Acórdão 3.233/2010, pp. 27 e ss.  
96 REISDORFER, op. cit., p. 62.  
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Outra manifestação desse embate é a própria escolha do vencedor da licitação97. 

Enquanto o TCU se aferra à noção de “proposta mais vantajosa”, no singular, do art. 3º, a 

SECOM tem como prática a adjudicação do contrato a mais de uma agência de publicidade, 

como forma de estimular a concorrência interna durante a execução. Aqui, chama a atenção a 

literalidade da interpretação do TCU, bem como a incapacidade de entender que, apesar de 

várias contratadas, o valor do contrato era o mesmo, e todas as contratadas deveriam 

concordar em serem contratadas adotando a forma de remuneração da proposta mais 

vantajosa.  

Em termos de remuneração, a dificuldade em entender a configuração do contrato 

produziu, de forma ampla, uma discussão a respeito do regime de execução98. De um lado, o 

TCU afirmava que se trata de um regime ilegal de administração contratada, ausente da Lei 

8.666/93 por veto presidencial. De outro lado, uma extensa discussão de que os contratos de 

publicidade são contratos eminentemente privados, ou contratos que, por suas especificidades, 

contêm elementos do regime de administração contratada. A questão do regime de execução 

será aprofundada no capítulo 3.  

Por ora, de se destacar como o TCU insistiu na aplicação, muitas vezes literal, da 

Lei 8.666/93 para os contratos de publicidade, incapaz de enxergar adaptações. Como 

apontado, nem todos os apontamentos eram indevidos, mas foram responsáveis por criar 

soluções intermediárias, adotadas por meio da Lei 12.232/2010. 

No entanto, é de se considerar ainda em que medida tal tipo de controle, ao insistir na 

aplicação da Lei 8.666/93 e sua lógica, trouxe para os contratos de publicidade os problemas 

desse tipo de contratação. Por exemplo, no caso da contratação de fornecedores, os itens 

9.1.3.6.3, 9.1.3.6.4 e o próprio 9.1.3.4, do Acórdão 2.062/2006: 

9.1. determinar à Secretaria-Geral da Presidência da República que: (...) 

9.1.3.  normatize os editais de licitação e os na área de publicidade e 

propaganda, bem como oriente sua execução, de modo a assegurar que: (...) 

9.1.3.6. sejam implantados mecanismos efetivos de controle, no âmbito da 

Administração Pública Federal, em cumprimento ao que dispõem o artigo 63 

da Lei 4.320/1964 e o artigo 55, § 3º, da Lei 8.666/1993, para comprovar a 

execução dos serviços, inclusive com: (...) 

9.1.3.6.3. verificação da validade das três propostas apresentadas como 

condição para subcontratação de serviços;  

9.1.3.6.4. verificação da adequação dos preços subcontratados em 

relação aos de mercado;  

 

 
97 TCU. Acórdão 3.233/2010, pp. 35 e ss.  
98 Idem, pp. 31 e ss. 



 
 

Tais determinações acabaram influenciando a Lei 12.232/2010 e, em boa medida, 

foram por ela adotadas no caso do art. 14 já apontado. Ao adotar uma visão de Lei 8.666/93 

baseada no menor preço, também é comum ouvir reclamações de que as contratações públicas 

preocupam-se em demasia com o preço, em prejuízo da qualidade. Uma reclamação que 

poderia ser evitada se outras formas de remuneração fossem adotadas e outra lógica fosse 

aplicada ao contrato.  

Ao final, diante da tradição brasileira de contratação e do controle, restou evidente 

uma demanda para uma lei específica para as contratações de publicidade, de forma a conferir 

segurança jurídica99. É de se pensar, no entanto, o quanto os elogios à Lei 12.232/2010, por 

parte do setor 100 , encobrem as mesmas questões de apropriação suscitadas durante a 

tramitação do Projeto de Lei que originou a Lei 8.666/93, mantendo problemas e vantagens 

relacionadas à contratação de publicidade101.  

 

1.2.4. O artigo 4º da Lei 12.232/2010 e a adoção das normas de autorregulação setorial 

 

O artigo 4º da Lei 12.232/2010 prevê que apenas as agências de publicidade 

certificadas por entidade de autorregulação setorial poderão ser contratadas: 

 

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 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. 

 
99 “Nesse contexto, entretanto, a edição de normas infralegais que criavam procedimentos e requisitos não 

previstos em lei sempre podia dar margem a questionamentos. (...) A edição de uma lei específica resolve esse 

problema”. SCHWIND, Rafael Wallbach. Considerações acerca da nova lei de licitações e contratos 

administrativos de serviços de publicidade (Lei nº 12.232/2010). Fórum de Contratação e Gestão Pública – 

FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 106, p. 30-44, out. 2010.  
100 “Então, essa contratação com a situação da lei antiga, da lei de licitação era uma dificuldade imensa. A lei 

nova, como eu já em muitas oportunidades que falei desse assunto, uso uma expressão do ex-Ministro de vocês 

aqui, Ministro Thomas Bastos, que, numa oportunidade, eu não sei sobre qual caso específico que ele falou, que 

ele disse a lei abarcou a realidade. E eu digo isso, com a humilda1e que devo ter em relação a ele, que a Lei 

12.232 fez exatamente isso, ela abarcou a realidade. Nós tínhamos uma realidade que é o governo precisar fazer 

comunicação e não tinha instrumentos legais para fazer isso de maneira que seus gestores ficassem protegidos e 

não corressem riscos”. Segundo oitiva do Sr. José Vicentine, então secretário da Secretaria de Gestão, Controle e 

Normas da SECOM, em 2012. CADE. Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, fl. 5049. 
101 Lei foi alterada para proteger réus, diz presidente do STF. Folha de São Paulo, 31 de agosto de 2012. 

Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/poder/2012/08/1146127-lei-foi-alterada-para-proteger-reus-diz-

presidente-do-stf.shtml>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4680.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4680.htm
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Como o parágrafo primeiro explica, tal certificado é emitido por uma entidade 

específica: o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP). Formado pelas principais 

associações do setor, o que a lei faz, no seu artigo 4º, é trazer a autorregulação setorial para as 

contratações administrativas.  

Isso significa manter, também por força do art. 2º da Lei, o modelo full service de 

agência de publicidade, em que a agência realiza todas as atividades da publicidade, desde a 

concepção até a distribuição, passando pela execução, ainda que conte com fornecedores102. 

Nos argumentos que prevaleceram, isso seria importante para garantir a qualidade do produto 

final, desenvolvido de forma integrada pelos diversos profissionais existentes no setor, 

favorecendo o cliente. Assim, o CENP consagrou um modelo específico de negócios para 

prestação de serviços de publicidade, segundo atividades determinadas, com a combinação 

das normas de autorregulação com a legislação, inclusive a Lei 12.232/2010103. 

De outro lado, para sustentar esse modelo, há a remuneração por desconto-padrão, 

espécie de comissão, em percentual definido e atrelado à veiculação104. Assim, apenas as 

agências full service seriam certificadas e poderiam se remunerar via desconto-padrão105. 

 

 
102 “As agências certificadas pelo CENP DEVEM estar capacitadas a realizar o pleno atendimento ao anunciante, 

compreendendo este os seguintes serviços: a) estudo do conceito, ideia, marca, produto ou serviço a difundir; b) 

identificação e análise dos públicos e do mercado em que a ideia, marca, produto ou serviço encontre melhor 

possibilidade de aceitação; c) identificação e análise das ideias, marcas,  produtos  e  serviços  concorrentes; d) 

exame do sistema de distribuição e comercialização; e) elaboração e execução do plano publicitário; f) 

contratação da compra de espaço/tempo/serviço junto aos veículos, em nome e por conta do anunciante e, em 

razão de tais atividades, encarregar-se da cobrança dessas faturas e do pagamento das mesmas aos veículos”. A 

autorregulação da publicidade no Brasil. In: CENP em Revista. Ano 10, nº 38, março/2014, p. 28. 
103 Nosso modelo é estruturado em torno do atendimento publicitário full-service aos Clientes e se fundamenta 

em um misto de legislação (a lei 4680/65 e o decreto 4563/02, além da lei 12.232/10) e a autorregulação (através 

das Normas-Padrão da Atividade Publicidade, tuteladas pelo CENP). 

O modelo privilegia a integração do atendimento pleno a uma conta publicitária que, com a manutenção da conta 

por períodos mais extensos na mesma Agência, aproxima as equipes do Cliente e da Agência – o que melhora o 

entendimento dos problemas e das oportunidades e a gestão das estratégias da marca atendida, além de melhorar 

a produtividade geral. Perspectivas de futuro. In: CENP em Revista, Edição Especial 20 anos CENP – Ano 15 – 

Dezembro 2018, p. 59/60. 
104 foram vistoriadas as 58 maiores agências do propaganda do País, o órgão instaurou 274 procedimentos (veja 

box) o apenas dois chegaram à segunda instância. (...) o Conselho analisa se as relações comerciais estão sendo 

realizadas do acordo com as Normas-Padrão. (...) o foco principal de atuação do Conselho tem sido 

remuneração, mas há planos no sentido do estender a atividade do órgão para outras áreas. 1º workshop do 

Conselho de Ética discute relações do mercado. In: CENP em revista, Ano 1, nº 2, 1º trimestre de 2005, p. 29. 
105 As agências de propaganda são  contratadas  pelas  empresas anunciantes para a prestação  dos  serviços  

publicitários definidos  em  lei (full  service), que vão dos estudos e concepção à intermediação de peças 

publicitárias. São remuneradas pelas  empresas  anunciantes pelo  que  criam,  concebem  e produzem, direta ou 

indiretamente. Pela intermediação da publicidade, a remuneração, paga via contratantes, é fruto do desconto 

fixado pelos veículos em suas listas de preços, sobre o valor concreto da veiculação da publicidade. O valor 

mínimo desse desconto, nominado desconto-padrão, recomendado pelas Normas-Padrão, é de 20% para as 

agências que possuam o Certificado de Qualificação Técnica”. Regulação, autorregulação e compliance. CENP 

em Revista, Ano 10, nº 38, março de 2014, p. 21. 



 
 

1.2.4.1.O modelo brasileiro de publicidade: a autorregulação das Normas-Padrão e do 

Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) 

A combinação das normas de autorregulação publicitária com a legislação resulta 

aquilo que usualmente se denomina “modelo brasileiro de publicidade”.  

A denominação decorre do fato de que o Brasil seria o único país a contar com normas 

de autorregulação definindo os agentes do setor, seu relacionamento e as formas de 

remuneração, sob o pretexto de preservar sua qualidade. Isso é apontado por profissionais do 

setor106, que apelidam o modelo, por vezes, de “jabuticaba do bem”107. 

O que tal modelo faz, em verdade, é manter uma configuração setorial que remonta a 

meados do século XX.  A autorregulação publicitária mencionada no art. 4º da Lei 

12.232/2010 acompanha o setor, sob diversas formas, ao menos desde o final da década de 

1940.  

Antes ainda das Normas-Padrão teria havido o Convênio de 23 de fevereiro de 1949, 

firmado por representantes das então 11 maiores agências do país, o qual fixou a comissão de 

17,65% sobre o valor líquido da veiculação108. 

No entanto, apenas em 1957 o I Congresso da Publicidade aprovou uma primeira 

versão das Normas-Padrão, com definições das partes e condições para o relacionamento 

entre agências, veículos e anunciantes. Uma das principais condições definidas nessas 

Normas-Padrão foi a remuneração por desconto-padrão. Apesar do nome, não se trata de 

 
106 CORRÊA, Petrônio Cunha, op. cit., p. 29.  
107 Alguns usam para ela o termo jabuticaba, a fruta que só nasce em solo brasileiro. É justo, posto que só aqui 

conseguiu-se demonstrar, sem recurso a leis, que é possível garantir a continuidade do modelo das agências full 

service, a partir dos princípios das melhores práticas. Diálogo, convergência e responsabilidade ética: marcas da 

publicidade brasileira. In: CENP em Revista. Ano 10, nº 37, dezembro de 2013, p. 12. 

J. Saulo Ramos, jurista, terá sido o criador da metáfora “jabuticaba jurídica”, empregada para designar institutos 

e soluções tipicamente tupiniquins, inexistentes em outros países, tal como a fruta. 

Coincidentemente, dr. Saulo advogou para várias entidades e empresas do setor da comunicação e a lembrança 

do nome dele tem a ver com o CENP, pois o CENP também é uma jabuticaba.  

Uma jabuticaba publicitária. Assim é que os empresários estrangeiros primeiro se surpreendem com o chamado 

“modelo brasileiro” de relacionamento entre anunciantes, agências e veículos e, depois, confessam sentimento de 

inveja. LEIFERT, Gilberto. Depoimentos de quem ajudou e está ajudando a escrever a história da 

autorregulação: uma jabuticaba publicitária. In: CENP em Revista. Ano 10, nº 37, dezembro de 2013, p. 32. 

“Que eu saiba, não existe um manual  de compliance semelhante ao do CENP, até porque o mercado de 

publicidade  do  Brasil  tem  peculiaridades que inexistem em outros países. Mas há sim guias de conduta em 

publicidade em outros países. Especialmente quanto à autorregulação da propaganda em termos de  seu 

conteúdo, tema afeto ao Conar no Brasil, há múltiplas  experiências  em  outros  países na mesma direção. Todos 

ganham com o compliance”. Entrevista - Tércio Sampaio Ferraz Junior. In: CENP em Revista. Ano 10, nº 39. 

Junho de 2014, p. 28. No mesmo sentido, citando ponderações da Associação Nacional de Jornais (ANJ), a 

“jabuticaba do bem”: SAMPAIO, Rafael. O fascínio e o temor da publicidade diante da mídia digital. In: CENP 

em Revista. Ano 11, nº 42. Março de 2016, p. 34. E também: BARRADAS, Gal. Modelo full serve é uma 

jabuticaba. Mas nunca teve tanto valor. Meio & Mensagem. 1 de junho de 2017. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/06/01/modelo-full-service-e-uma-jabuticaba-mas-

nunca-teve-tanto-valor.html>. 
108  Cf. Pequena história da ABAP. Anuário ABAP 1981, pp. 19/20. E também: ABREU, Alzira A. et al. 

Dicionário histórico-biográfico da propaganda no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2007.  
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desconto, mas de comissão 109 : as agências de publicidade seriam remuneradas por um 

percentual de 20% calculado sobre o preço do espaço publicitário110.  

Desde o Convênio de 1949, aponta-se que o modelo contou com forte inspiração dos 

Estados Unidos111, no entanto, quando as Normas-Padrão nasceram, na década seguinte, elas 

já haviam deixado de existir por lá. Naquele país, o modelo nunca foi tão absoluto, ou 

sustentado pela legislação e pelo mercado como no Brasil. Ainda em 1956, o Departamento 

de Justiça dos Estados Unidos firmou um acordo com a entidade das agências de publicidade 

do país (a American Association of Advertising Agencies, popularmente chamada de 4A's), 

impedindo que houvesse a determinação de preços, definição de descontos, distinção entre 

agências, forçar anunciantes a se utilizar de agências, dentre outras condutas que muito 

lembram o que o CENP veio a fazer e se mantêm a prática no Brasil até hoje112. 

 
109 FAGALI, Bruno.  A ética e as agências de publicidade: cinco das principais red flags anticorrupção da 

atividade. Portal Jota, 21 mar. 2017. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-etica-e-

as-agencias-de-publicidade-21032017>. 
110 O item III conta com o modelo que, em linhas gerais, é vigente até hoje: “III Pelos serviços que executa, a 

Agência de Propaganda recebe: a) a comissão uniforme de 20%, que lhe é concedida pela imprensa falada e 

escrita e por outros veículos, sobre o custo real da propaganda que lhes agencia e encaminha, na base das tabelas 

de preço em vigor; b) a taxa mínima de 15% que cobra aos clientes sobre o custo real comprovado dos trabalhos 

autorizados que não lhe propiciem comissões; c) honorários, a combinar, por serviços especiais, tais como 

pesquisas de mercado, promoção de vendas, relações públicas, etc”. 
111 “O nosso modelo na publicidade, aliás, foi totalmente inspirado no modelo norte-americano. Isso de ter taxas 

de remuneração pré-fixadas para as agências, o repasse dos veículos, etc., tudo foi criado originalmente lá, o 

maior mercado publicitário do mundo”. MARCONDES, Pyr. As regras de negócio que você desconhece e que 

pagam a sua grana todo dia. Blog do Pyr. Proxxima. 20 de dezembro de 2017. Disponível em: 

<https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2017/12/20/as-regras-de-negocio-que-voce-

desconhece-e-que-pagam-a-sua-grana-todo-dia.html>.  

O CENP pratica um modelo tradicional e vitorioso, que não inventou nada, apenas sistematizou o que sempre 

funcionou bem, deu bons resultados, ajudou o país a progredir, as empresas a se tornarem mais sólidas e 

competentes. BINDER, Glaucio. Os 20 anos do CENP. In: CENP em Revista, Ano 15, nº 58, março/abril/maio 

de 2019, p. 35. 
112  The lawsuit alleged that the A.A.A.A. and the other associations had participated in certain collective 

activities in violation of the Sherman Antitrust Law, as interpreted by then-current decisions of the courts. (…) 

A.A.A.A. is “enjoined and restrained” from “entering into, adhering to, promoting or following any course of 

conduct, practice or policy, or any agreement or understanding: (1) Fixing, establishing or stabilizing agency 

commissions, or attempting so to do; (`Commission' is separately defined in the judgment as the 'amount' of 

commission); (2) Requiring, urging or advising any advertising agency to refrain from rebating or splitting 

agency commissions; (3) Designed, in whole or part, to deny or limit credit or agency commission due or 

available to any advertising agency;  (4) Establishing or formulating, or attempting to establish or formulate, any 

standards of conduct or other qualifications to be used by any media or any association of media to determine 

whether media should or should not do business with, or approve any advertising agency; (5) Designed to cause 

any media not to do business with, not to recognize or not to approve any advertising agency; (6) Fixing, 

establishing or determining advertising rates to be charged advertisers not employing an advertising agency, or 

attempting so to do; (7) Designed to have media adhere to published advertising rates or rate cards; (8) 

Requiring, urging, or advising any advertising agency to refrain from submitting advertising copy, art work, 

illustrations, detailed plans, market surveys or similar material to any national advertiser in the solicitation of a 

new account." American Association of Advertising Agencies. Questions and Answers Pertaining to the 

Settlement of the Anti-Trust Action with Respect to A.A.A.A. 1956, rev. 1992. Disponível em: 

<https://www.aaaa.org/index.php?checkfileaccess=/wp-content/uploads/2020/01/4As-QA-settlement-anti-trust-

action-consent-decree-1992.pdf>. 



 
 

Atualmente, as “Normas-Padrão da Atividade Publicitária” são um conjunto de 

normas acordado entre a “tríade” do setor publicitário (anunciantes, agências de publicidade e 

veículos), reunidos por meio do Conselho Executivo das Normas-Padrão, o CENP.  

O CENP é formado por Associações de agências de publicidade, anunciantes e 

veículos113, e buscou manter a sistemática anterior, ao mesmo tempo que a aprofundava, com 

mais regras.  

As Normas-Padrão hoje vigentes são divididas em 8 partes: conceitos básicos; das 

relações entre agências, anunciantes e veículos; das relações entre agências e anunciantes; das 

relações entre agências e veículos; das relações entre veículos e agenciadores autônomos; das 

práticas e procedimentos operacionais da atividade publicitária; do CENP – Conselho 

Executivo das Normas-Padrão; e das disposições gerais e transitórias.  

Basicamente, essas normas de relações tratam da forma de remuneração entre os 

agentes em questão, com a previsão das formas de remuneração, segundo patamares 

percentuais (item 3.6.2)114, bem como quais atividades poderão ser desempenhadas (item 3.1 

e subitens115) e qual deve ser a conduta das partes, de forma a evitar concorrência desleal 

(item 3.9116) ou a apropriação de ideias alheias (item 3.7117). A agência que seguir as normas 

de conduta e de remuneração ali previstas poderá solicitar seu Certificado de Qualidade 

Técnica de Funcionamento (item 2.5.1)118.  

 
113 Constam como entidades fundadoras: Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Associação Brasileira de 

Agências de Propaganda (ABAP), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), 

Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), Associação Nacional de Editores de Revistas 

(ANER), Associação Nacional de Jornais (ANJ), Central de Outdoor e Federação Nacional das Agências de 

Propaganda (Fenapro). Disponível em: <https://www.cenp.com.br/>.  
114  3.6.2 Quando a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do 

serviço ou suprimento, sobre o valor respectivo o Anunciante pagará à Agência “honorários” de no mínimo 5% 

(cinco por cento) e no máximo 10% (dez por cento). 
115 3.1 Toda Agência, habilitada e certificada em conformidade com o item 2.5 e subitens destas Normas-Padrão, 

deve estar capacitada a prestar a seu Cliente os seguintes serviços, além de outros que constituam seu 

desdobramento natural ou que lhes sejam complementares, agindo por ordem e conta do Cliente/Anunciante:  

3.1.1 Estudo do conceito, idéia, marca, produto ou serviço a difundir, incluindo a identificação e análise de suas 

vantagens e desvantagens absolutas e relativas aos seus públicos e, quando for o caso, ao seu mercado e à sua 

concorrência; 
116 3.9 Constitui prática desleal a apresentação, pela Agência, de trabalhos de qualquer natureza em caráter 

especulativo a Cliente de outra Agência, a não ser quando expressamente solicitada pelo Anunciante em 

concorrência para escolha de Agência. 
117 3.7 Como estímulo e incentivo à criatividade, presume-se que as idéias, peças, planos e campanhas 

de publicidade desenvolvidos pertençam à Agência que os criou, observada a legislação sobre o 

direito autoral. 
118 2.5.1 Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas pelo CENP, comprometendo-se com os 

custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-á ao recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, 

conforme o art. 17, inciso I alínea “f” do Decreto nº 57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de agência” não 

inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e conta de 

seus Clientes. 
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Além disso, o item 7 prevê as competências do CENP, como a certificação das 

agências, os órgãos que o compõem e seus membros, com destaque para o Conselho de Ética 

e o arbitramento de conflitos (item 7.3119).  

As Normas-Padrão também contam com anexos. O Anexo A traz um “Gabarito 

mínimo para os compromissos com serviços de informações de mídia (pesquisa)”. Ele 

basicamente relaciona o tamanho da agência à quantidade de pesquisas que a agência deve 

dispor, de forma a permitir que a agência terá a estrutura suficiente para atuar, como requisito 

também para obter o Certificado de Qualificação Técnica.  

O Anexo B, por sua vez, prevê um Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios. A 

depender do volume investido em mídia, a agência poderá conceder descontos sobre os 

valores cobrados de seus clientes para veicular a publicidade. Esse Anexo foi alterado por 

meio de um adendo, em 16 de julho de 2019, de forma a prever patamares ainda maiores de 

desconto, conforme o volume de mídia investido, prevendo ainda quais as premissas e os 

serviços que poderão ser remunerados pela agência, apesar do desconto progressivo. Por fim, 

o Anexo C trata de uma remuneração específica, os planos de incentivo, específico entre 

agências e veículos, como será explicado mais adiante.  

Além das Normas-Padrão em si, o CENP ainda conta com Resoluções e 

Comunicações Normativas (CNs). As Resoluções tratam de questões mais internas do CENP, 

como contribuições associativas, período de recesso, funcionamento de Comitês, mas também 

regras pontuais sobre pesquisas, veículos, publicidade na internet. Já as CNs tratam de temas 

como atividades de agências, rescisão de contratos, agências experimentais, especializadas, 

house agency, estrutura e normas para certificação.  

Em suma, como se percebe, as Normas-Padrão possuem normas de conduta, bem 

como de remuneração e relacionamento entre os agentes que realizam a publicidade, com o 

Certificado de Qualificação Técnica a indicar que a agência segue tais normas, dentro de uma 

concepção de estrutura e remuneração.  

 

1.2.4.1.1. Vantagens da adoção da autorregulação setorial  

O modelo conta com vantagens que explicam sua existência e manutenção. Elas 

estão em linha com o que a doutrina geralmente aponta para soluções de autorregulação: o 

 
119 7.3 O Conselho de Ética do CENP terá seu funcionamento disciplinado em Regimento Interno e 

atuará por meio dos seguintes órgãos especializados: Câmaras de Conciliação e Mediação, Câmaras 

de Arbitragem e Conflitos Éticos e Colégio de Presidentes, constituído cada um desses órgãos por 

representantes dos três segmentos, com paridade, na forma do Regimento Interno do Conselho de 

Ética. 



 
 

maior conhecimento do setor, pelos seus próprios agentes, é capaz de produzir normas mais 

adequadas120, detalhadas121, que conseguem um maior nível de adesão entre os envolvidos122, 

facilitando a fiscalização123, e a solução de controvérsias em casos difíceis124.  

O CENP e as normas de autorregulamentação são uma referência para o mercado 

publicitário e para o setor público. Para isso, é necessário considerar que a remuneração de 

serviços de publicidade não é simples, por todas as especificidades que envolve, e pelas 

inúmeras transações envolvidas entre os diferentes agentes. O componente criativo, técnico-

artístico está presente, ao mesmo tempo em que a distribuição de uma campanha de 

publicidade pode envolver milhares de veículos, jornais, revistas, rádios e tvs Brasil afora, o 

que torna impossível a negociação caso a caso. Também a produção e o relacionamento com 

fornecedores envolvem tarefas complexas, que não poderiam ser negociadas à exaustão a cada 

caso. Como já apontado, a agência de publicidade, interna ou externamente, desempenha 

diversos papeis, o que dificulta a previsão de sua remuneração.  

Por isso, em primeiro lugar, a definição de parâmetros para a remuneração, como a 

previsão de um desconto-padrão em 20%, é fundamental para que esse mercado possa 

funcionar. Isso abrevia negociações e permite uma previsibilidade em relação à remuneração 

num cenário complexo. Ainda, esse modelo evitaria problemas de transparência e de 

 
120 JORDAN, Cally et. al., Which way for Market institutions: the fundamental question of self-regulation. 

Berkeley Business Law Journal, Vol. 4.2, 2007, p. 212. DEFANTI, op. cit., p. 161. Também nesse sentido: 

ALMEIDA, Susana. A autorregulação da comunicação comercial em Portugal: Panaceia para a inoperância do 

modelo regulador tradicional? Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, vol. II, nº 4, Dezembro/2012, 

p. 234; e OGUS, Anthony. Self-regulation. In: BOUCKAERT, B. et al. Encyclopedia of Law and Economics, 

Volume V. Cheltenham: Edward Elgar, 2000, p. 591. Disponível em: 

<https://reference.findlaw.com/lawandeconomics/9400-self-regulation.pdf>. Isso seria ainda mais importante 

considerando a perda de capacidade da burocracia estatal e sua falta de especialização para lidar com questões 

técnicas. GARDELLA, op. cit., p. 71. 
121 GARDELLA, op. cit., p. 77. JORDAN et al., op. Cit., p. 212. AYRES et al., op. cit., p. 112. 
122 A autorregulação assegura eficácia, flexibilidade e economia aos agentes de mercado. Como os regulados 

desempenham o papel disciplinador, as normas são elaboradas por pessoas capacitadas, que conhecem o objeto 

da regulação e a vivência do mercado. A expertise tende a assegurar a melhor qualidade da regulação e, via de 

consequência, goza de boa reputação e maior receptividade ou aderência pelo público alvo. Este benefício diz 

respeito também à legitimidade da norma, pois, ao ser emanada de uma entidade privada especializada, seu 

conteúdo não se sujeita às mesmas críticas deferidas ao processo legislativo ou instruções de órgãos 

governamentais. DIAS et al., op. cit., p. 7368. No mesmo sentido: As vantagens citadas permitem superar dois 

dos obstáculos clássicos à regulação estatal: as dificuldades práticas da implementação dos programas 

reguladores face à resistência dos operadores econômicos e o problema da legitimação das medidas reguladoras 

impostas em nome de interesses gerais da sociedade. MOREIRA, Vital, op.cit., p. 93-94. Também: AYRES et al, 

op.cit., p. 124. No mesmo sentido: MOREIRA, op. cit., p. 71. E também DEFANTI, op. cit., p. 161. 
123 AYRES et al, op.cit., p. 115. DIAS et al., op. cit., p. 7369. GARDELLA, op. cit., p. 184 
124 MOREIRA, Vital, op. cit., p. 91. “Acresce que a autorregulação garante ao Estado um distanciamento e 

preservação da sua legitimidade, permitindo-lhe reservar a sua atuação para circunstâncias em que sua 

intervenção seja imprescindível. Outra vantagem da autorregulação para o Estado consiste na substituição dos 

mecanismos sancionatórios públicos, por via de regra morosos, onerosos e por vezes inadequados, pela 

autodisciplina profissional, com maior proximidade e facilidade de investigação e produção de prova”. 

MOREIRA, op. cit., p. 198. AYRES et al., op. cit., 39. 
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concorrência, presentes em mercados como o norte-americano, devido à definição de padrões 

claros de remuneração125. 

Em segundo lugar, a certificação também seria um indicativo da qualidade das 

agências que o possuem. Enquanto selo de qualidade, pode indicar a existência de uma 

estrutura adequada, bem como o profissionalismo necessário para a prestação de uma 

atividade. Isso evitaria, em tese, empresas aventureiras em contratações públicas, daí sua 

previsão no art. 4º da Lei 12.232/2010.  

Em terceiro lugar, no impulso ao profissionalismo, o CENP traz a disseminação de 

pesquisas, dados e rankings, fundamentais para a elaboração de estratégias de distribuição de 

campanhas publicitárias. Por meio do CENP, agências pequenas teriam acesso facilitado a 

pesquisas, em sendo certificadas pelo CENP126, além de que o próprio CENP teria normas a 

respeito de credenciamento de pesquisas127. No mesmo sentido, o CENP mantém um ranking 

de compra de mídia, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE), que permite verificar quais as agências e os veículos com maiores transações e os 

valores, de forma a balizar decisões128.   

Ainda, o CENP também mantém o Banco Único de Lista de Preços (BUP). Nele, 

consta o preço do espaço publicitário de todos os veículos de comunicação129. Isso auxilia na 

elaboração de estratégias pelas agências e sua verificação pelos clientes, inclusive com a 

segurança de que estão pagando um preço adequado pelo espaço em questão.  

Como importante centro de informações da publicidade, o CENP recentemente teria 

ficado com o sistema e o acervo de informações dos contratos administrativos federais, 

anteriormente mantidos pelo Instituto de Acompanhamento da Publicidade130.  

Em quarto lugar, está a capacidade de as referências do CENP, por meio de suas 

normas de autorregulação, evitarem a concorrência desleal. Segundo o prof. Tércio 

 
125 A esquizofrenia digital está no seu limite. In: CENP em Revista. Ano 13, nº 50, p. 33. 
126 Painel do Tribunal de Contas da União debate critérios para publicidade. In: CENP em Revista, Ano 16, nº 

64, pp. 12/13. Também: Agências certificadas de menor porte acessam grátis informações de mídia. In: CENP 

em Revista. Ano 16, nº 65, p. 12.  
127 “Entendo como um ISO para os institutos de pesquisa”. Foi com esta frase que a diretora de planejamento e 

pesquisa da DPZ, Adriana Favaro definiu a recente publicação pelo CENP de normas para credenciamento de 

institutos de pesquisa de mídia. Pesquisa de mídia: uso inteligente de informações para conquista de mercados. 

In: CENP em Revista, Ano 7, nº 28, p. 33. 
128 Juntando forças para ampliar precisão do ranking das agências. In: CENP em Revista, Ano 16, nº 69, pp.4-5. 
129 “o CENP oferece uma série de serviços, como o credenciamento de pesquisas e informações de mídia – peças 

essenciais para o bom funcionamento da publicidade –, a divulgação de listas de preços de veículos de todo o 

país e, o mais recente, o CENP-Meios, que mede o investimento publicitário no Brasil”. RECH, Marcelo. O 

modelo e a democracia. In: CENP em Revista, Ano 15, nº 58, Março/Abril/Maio de 2019, p. 32. 
130  “Vale lembrar que os métodos e acervos do IAP foram doados ao CENP e este pode ser uma quinta 

ferramenta”. Painel do Tribunal de Contas da União debate critérios para publicidade. In: CENP em Revista, 

Ano 16, nº 64, pp. 12/13. 



 
 

Sampaio Ferraz Júnior, dentre as vantagens de autorregulação estariam justamente evitar a 

concorrência predatória e manter a imagem institucional de determinado setor 131 . Assim, 

segundo argumentos do setor, o preço deixaria de ser o principal fator de disputa e permitiria 

que o mercado publicitário se concentrasse na qualidade das campanhas produzidas. Isso 

evitaria a comoditização da atividade132, enquanto a livre negociação simplesmente destruiria 

todo o mercado133.  

Assim, apesar de único no mundo, tal modelo seria visto como referência, inclusive 

internacional134, e responsável, também segundo o professor Tércio Sampaio Ferraz Junior, 

pelo sucesso da publicidade brasileira135.  

 

1.2.4.1.2. Problemas associados à autorregulação: a dificuldade em lidar com interesses 

públicos  

As vantagens, relacionadas ao conhecimento técnico específico que os agentes 

possuem, alertam para as desvantagens correlatas: utilizar tal conhecimento em seu 

próprio favor ou de poucas empresas, deixando de lado outros interesses mais gerais.  

A expertise significa que o setor sabe mais que a própria Administração 

Pública136. Isso resulta um conflito de interesses quando se trata de elaborar e aplicar uma 

norma que lhe é prejudicial137. Para Coglianese, autorregulação dependeria do entendimento 

 
131 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A nova lei de licitação e a concorrência no mercado publicitário. In: CENP 

em Revista. Ano 6, nº 23, Junho de 2010, p. 33. 
132 A esquizofrenia digital está no seu limite. In: CENP em Revista. Ano 13, nº 50, p. 32. Depoimentos de quem 

ajudou e está ajudando a escrever a história da autorregulação. In: CENP em Revista. Ano 10, nº 37, dezembro 

de 2013, p. 12, p. 66. 
133 MARCONDES, Pyr. As regras de negócio que você desconhece e que pagam a sua grana todo dia. Blog do 

Pyr. Proxxima. 20 de dezembro de 2017. Disponível em: <https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-

do-pyr/2017/12/20/as-regras-de-negocio-que-voce-desconhece-e-que-pagam-a-sua-grana-todo-dia.html>. 
134O modelo de publicidade, que nasceu e se consolidou naqueles mesmos anos 60, quando da fundação do 

Grupo de Mídia São Paulo, é agora uma sólida referência internacional para líderes estrangeiros, que 

reconhecem no modelo brasileiro do negócio da propaganda, auto regulamentado e pautado em melhores 

práticas comerciais e técnicas, o melhor modelo, mais adequado e produtivo, não importa quão competitivo seja 

o mercado consumidor. 45 anos em defesa da mídia brasileira. In: CENP em Revista. Ano 9º, nº 36, setembro 

de 2013, p. 34. 
135 O mercado brasileiro de publicidade nasceu, cresceu e se tornou de qualidade mundial desde que adotou o 

modelo full service (ou pleno atendimento) para o funcionamento das  agências  de  publicidade,  que  

integradamente  planejam,  criam  anúncios  e  executam  a  veiculacão  destes  nos meios de comunicação, de 

maneira a atender às necessidades dos seus clientes-anunciantes, conforme a Lei 4.680/65 e a Lei 12.232/10. 

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Autorregulação do mercado publicitário. In: CENP em Revista. Ano 10, nº 37, 

dezembro de 2013, p. 66. 
136 OGUS, op. cit., p. 596. 
137 “Todavia, a elaboração de regras pelos próprios regulados traz também riscos consistentes no conflito de 

interesse, ou seja, corporativismo tendente a reduzir o grau de excelência e rigidez dos comandos ou de sua 

aplicação, bem como o conteúdo da regulação voltado à satisfação dos fins pretendidos pelos regulados e não ao 

bem-estar da coletividade. DIAS et al., op. cit., p. 7369. Também: “But if they are more capable, they are not 

necessarily more willing to regulate effectively.  This is the fundamental weakness of voluntary self-regulation. 

AYRES et al., op. cit., p. 106”. MOREIRA et al, op. cit., p. 200 
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do setor que é mais vantajoso se autorregular e seguir tais regras138. O risco seria um quadro 

de “absolutismo industrial”, em que as normas e interesses do setor são predominantes139. A 

indústria ainda poderia embutir os custos das suas normas no serviço ou produto final, bem 

como se preocupava com um “absolutismo industrial”, em que setores teriam grandes 

poderes. Para os autores, porém, as regras simples das empresas ainda seriam melhores que a 

complexidade estatal.  

Interesses públicos, de consumidores e trabalhadores ficariam, assim, sem regulação 

adequada140 ou, para Floriano de Azevedo Marques Neto, seriam buscados apenas de forma 

reflexa141. No caso de conselhos profissionais, Vital Moreira bem aponta essa dualidade: ao 

mesmo tempo em que se preocupam com os interesses do setor, eles também devem se ocupar 

de um interesse público, da sociedade, de forma mais ampla142.  

Um interesse público muitas vezes renegado é aquele referente à livre concorrência. 

Há o risco de as normas serem utilizadas para a previsão de condutas anticompetitivas, com o 

intuito de eliminar concorrentes, por exemplo143. Além disso, em especial na autorregulação 

profissional, as regras poderiam ser utilizadas indevidamente para determinar preços144, com o 

 
138 “After all, self-regulation’s primary weakness is its inability to realign significantly targets’ incentives and 

interests. Self-regulation succeeds when targets decide that it is in their best interest not to defect from the self-

imposed (or sectorally-imposed) standards”. COGLIANESE et al, op. cit., p. 24.  
139 AYRES et al., p. 132 e ss.  
140MOREIRA, op. cit., p. 94. 
141 A autorregulação tem caráter quase exclusivamente de regulação econômica. Seu caráter de regulação social é 

nulo ou meramente residual. Ela é bastante ineficiente para coibir externalidades ou para implementar políticas 

públicas. (...) Primeiro, pela natureza dos interesses tutelados. A regulação estatal objetiva a combinação entre o 

funcionamento ideal dos mercados e objetivos de interesse público, representados pela consecução de políticas 

setoriais compatíveis com os princípios da ordem econômica. A regulação autônoma, por seu turno, se 

estabelece e é operada a partir dos interesses dos atores envolvidos. Apenas reflexamente pode atingir a 

consecução de interesses difusos. Naquela há fatores externos ao sistema a balizar o padrão regulatório (imputs 

advindos de pautas de políticas públicas). Nesta os móveis da regulação são quase exclusivamente internos ao 

sistema regulado. MARQUES NETO, Regulação estatal e autorregulação..., pp. 8/9. No mesmo sentido: 

“Despite the formal overlay of agency authority and observance of legal procedures, the role that private 

standard-setting plays in ostensibly public standard-setting might raise doubts about the legitimacy of the 

resulting regulations. Standard-setting organizations tend to be technically expert, industry-dominated and 

secretive. They regularly fail to include adequate consumer, small business and labor interests  on  their  

technical committees”. FREEMAN, Jody. Private parties, public functions and the new administrative law. 

Administrative Law Review, vol. 52, nº 3, verão de 2000, p. 830. 
142 Este ponto revela a dualidade inerente a toda a estrutura de auto-regulação profissional: enquanto organismos 

corporativos, elas visam a satisfação dos interesses específicos dos seus associados; enquanto organismos 

públicos, eles devem prosseguir o interesse público. MOREIRA, op. cit., p. 102. 
143 Segundo PAGE, op. cit., p. 143, também citado por MOREIRA, op. cit., p. 94. E também OGUS, op. cit., pp. 

591/592. 
144 “162.  In relation to some aspects of industry or professional conduct the coverage of self-regulation has been 

reduced overtime. This is particularly in relation to pricing of services where there has been a tendency to 

remove recommended prices for professional services and abolish price fixing arrangements”.  HEPBURN, op. 

cit., p. 37. No mesmo sentido: OGUS, p. 594. 



 
 

estabelecimento de cartéis e a imposição de barreiras à entrada de novos competidores145. 

Nesses casos, a legislação concorrencial seria chamada a intervir146.  

Assim, como já apontado, a atuação deve considerar a questão concorrencial. 

Conquanto a entidade possa se conformar num espaço dos melhores, estabelecer padrões de 

qualidade e fiscalizá-los, isso não pode significar a dominação de todo um setor, impedindo 

novos entrantes e alternativas de organização, como alerta MARQUES NETO147.  

 

1.2.4.2.Questões concorrenciais associadas à autorregulação publicitária  

Além da juridicidade da autorregulação em si, as Normas-Padrão também suscitam 

problemas quanto aos seus efeitos concorrenciais.  

Assim, a grande questão é que parte considerável dos benefícios da 

autorregulação publicitária só é alcançada graças à limitação da livre-concorrência. 

Como os próprios membros do setor por vezes admitem, o CENP e o modelo brasileiro de 

publicidade constituem um sistema que desafia a lógica, ao promover a aproximação de 

diferentes, atores que deveriam concorrer, segundo interesses diversos148.  

Isso ocorre de várias formas. O CADE enfrentou essas questões e conseguiu controlar 

o ímpeto do CENP em algumas delas, mas se deteve diante da Lei 12.232/2010 e das 

limitações inerentes ao controle.  

 

1.2.4.2.1. Definição de um modelo de remuneração  

Por todo o exposto no item anterior, tais riscos estão materializados no setor 

publicitário. Isso ocorre na conformação do setor publicitário com a tentativa de definição de 

um modelo de agência de publicidade, e na adoção de forma de remuneração específica, com 

 
145 OGUS, op. cit., p. 587. 
146 MOREIRA, op. cit., p. 73. 
147 “Uma última nota deve ser dita a respeito dos mecanismos de autorregulação. Para que atividade regulatória 

por eles exercida seja efetiva, estas entidades devem ser de algum modo centralizadas e dotadas de alguma 

unicidade no sistema regulado. A pluralidade de instâncias regulatórias autônomas, quando exacerbada, tende a 

tornar ineficaz a autorregulação. Porém, a excessiva concentração de poderes em um ente de autorregulação 

pode ensejar o desvio da autorregulação para práticas anticoncorrenciais. Nem sempre são claros os limites entre 

a regulação autônoma e as práticas colusivas. Porém, não se pode descurar do fato de que, muita vez, 

mecanismos de autorregulação tipo soft regulation constituem fortes elementos a favorecer uma maior 

efetividade da regulação antitruste. É o caso da generalização, via associações empresariais, de mecanismos de 

compliance vinculando todos os partícipes de uma dada estrutura autorregulatória”. MARQUES NETO, 

Regulação estatal e autorregulação..., p. 11.  
148  FARIA NETTO, João Luiz. Depoimentos de quem ajudou e está ajudando a escrever a história da 

autorregulação: uma jabuticaba publicitária. CENP em Revista. Ano 10, nº 37, dezembro de 2013, p. 52 
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patamar percentual pré-definido, além de várias regras que definem os limites da negociação 

possível. Em seu doutoramento, OLIVEIRA aponta149:  

O lado positivo deste tipo de atuação auto-regulamentada, sem dúvida, é que 

o setor não sofre interferência de órgãos controladores do governo, podendo 

agir com a liberdade e sem censura prévia, obviamente agindo de maneira 

profissional, preservando os padrões morais da sociedade e atuando de forma 

ética. Por outro lado, parece que o setor estabelece mecanismos entre os seus 

agentes econômicos, com interesse em preservar a situação das práticas em 

vigor, não permitindo que outros agentes ou outras modalidades possam 

atuar neste setor.  

Óbvio que cada setor econômico tenta se preservar de ameaças representadas 

por agentes até então externos ao setor, e estão corretos em sua estratégia. 

Entretanto, a livre concorrência também é uma condição extremamente 

poderosa para aumentar a produtividade, a qualidade e a eficiência de 

qualquer atividade econômica. Ao colocar essas barreiras de entrada ou 

estabelecer certos vínculos entre as áreas, talvez, as consequências possam 

não ser tão satisfatórias no longo prazo. 

Ao fixar o percentual da comissão sobre a produção que a agência deve ser 

remunerada em 15%, por exemplo, ou estabelecer o desconto-padrão 

mínimo de 20% como comissão do investimento de mídia, conforme a 

norma-padrão estipula, parece uma imposição cujo critério é, no mínimo, 

controverso. Em alguns casos, essas comissões podem estar demasiadamente 

altas e, em outros, muito abaixo do empenho necessário para a execução 

daquela intermediação. 

Talvez a livre negociação entre as partes, ou pelo menos uma maior 

flexibilização, contando com um órgão que pudesse fazer alguma mediação 

em casos de abusos de poder de alguma das partes, seria mais adequado. 

É certo que a norma vem sofrendo algumas atualizações ao longo do tempo e 

os anunciantes estão se movendo para outras formas de remuneração, 

aparentemente mais criteriosas na sua metodologia de cálculo. Por exemplo, 

permitiu como alternativa à remuneração através da comissão, a contratação 

dos serviços das agências de publicidade mediante a honorários ou fee de 

valor fixo mensal, podendo ainda ser cumulativo ou alternativo à comissão. 

Entretanto, pontua que a remuneração deve ser em valor aproximado ao que 

seria o valor da prática de comissão sobre a veiculação. 

 

OLIVEIRA também destaca como a compra de pesquisas, como requisito para a 

certificação e a remuneração por desconto-padrão, é um fator que interfere na liberdade de 

organização das agências de publicidade150. 

Ao adotar o desconto-padrão, o CENP também busca definir os preços praticados no 

mercado, em prejuízo da livre negociação. As Normas-Padrão preveem, no item 2.5.1., que a 

agência certificada é remunerada pelo desconto-padrão a 20%151, e mesmo alternativas de 

 
149 OLIVEIRA, op. cit., pp. 247/248. 
150 OLIVEIRA, op. cit., p. 249. 
151 2.5.1. Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas pelo CENP, comprometendo-se com os 

custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-á ao recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, 

conforme o art. 17, inciso I alínea “f” do Decreto nº 57.690/66 [sobre a proibição de contratação de propaganda 



 
 

remuneração, como os fees, devem seguir esse mesmo padrão de remuneração – o que resulta 

numa remuneração estritamente definida152. No início dos anos 2000, logo após sua criação, 

esse vetor de controle de preços ficava evidente em suas comunicações, que traziam 

estatísticas de quantos casos foram analisados e explicava a fiscalização realizada nas 

agências153.  

No setor, há argumentos de que o modelo brasileiro de publicidade não seria tão rígido 

assim, mas permitiria a livre-negociação, definindo no máximo parâmetros percentuais, com a 

liberdade de o preço em si ser definido154. No entanto, as recorrentes menções a se evitar a 

concorrência desleal, segundo seus defensores155, também sugerem que a livre concorrência é 

um empecilho, a ser combatido, e não um valor a ser defendido.  

No setor público, se existente essa livre negociação, ela não parece ser utilizada, eis 

que os contratos seguem sempre as formas analisadas no capítulo seguinte, com pouco ou 

nenhum espaço para alternativas.   

Outro exemplo de norma anticoncorrencial é a previsão de que o desconto-padrão 

pertence à agência. Isso significa que a agência não pode, portanto, conceder descontos, ou 

negociá-lo com seus clientes, diminuindo sua margem de remuneração156. Ou seja, além de 

 
em condições antieconômicas], e fará jus ao “desconto padrão de agência” não inferior a 20% (vinte por cento) 

sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e conta de seus Clientes. 

3.10.2. Em qualquer situação ou modalidade de aplicação do “fee”, a Agência deverá ser remunerada em valor 

igual ou aproximado ao que ela receberia caso fosse remunerada na forma do item 2.5.1, sempre de comum 

acordo entre as partes, contanto que os serviços contratados por esse sistema sejam os abrangidos no item 3.1 e 

preservados os princípios definidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4. 
152 SILVA, Análise da postura..., pp.23/24. 
153 Para atingir este objetivo, o Cenp dispõe de um grupo de “vistores” (auditores profissionais) que visitam 

periodicamente as agências certificadas, preocupando-se exclusivamente em verificar as relações entre as 

agências e seus clientes, de forma a poder comprovar se o “Anexo B” das Normas-Padrão está sendo obedecido. 

CÔRREA, Petrônio. Editorial. In: CENP em Revista, Ano 2, nº 8. Outubro de 2006, p. 4. 
154 O professor Fábio Nusdeo afirma que a grande virtude das Normas-Padrão reside na sua flexibilidade, de tal 

sorte que a agência de propaganda não disposta a segui-las pode, livremente,  contratar  com  os  seus  clientes-

anunciantes  a forma  de  remuneração  que  bem  lhe  aprouver  e  realizar  a intermediação da publicidade, 

negociando caso a caso com os  veículos  de  comunicação,  sem,  portanto  nenhum  cerceamento a sua 

liberdade de contratar. FARIA NETTO, João Luiz. Reafirmada a legitimidade do CENP e das Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária. In: CENP em Revista, ano 2, nº 6, 1º trimestre de 2006, p. 7. 
155  É livre a negociação contratual entre agência e anunciante.  No entanto, para assegurar  o  equilíbrio 

contratual, a relação deve evitar práticas antieconômicas  e  anticoncorrenciais  e,  no  caso  do desconto-padrão,  

respeitar  as  disposições  legais e vedar sua transferência a terceiros, por mais importantes que sejam na 

transação que deu origem àquela remuneração. Regulação, autorregulação e compliance. In: CENP em Revista. 

Ano 10, nº 38, março/2014, p. 22. 

é decisivo que o mercado tenha como se defender da concorrência predatória,  que  exista um ambiente em que 

as melhores práticas possam vicejar, para que siga existindo liberdade de escolha e pluralidade de opções para 

todos os elos do mercado, anunciantes  à  frente,  que  são  quem mais se beneficiam de um mercado organizado 

e em pleno funcionamento. BARSOTTI, Caio. A qualidade da praça é responsabilidade de todos. In: CENP in 

Revista. Ano 10, nº 40, setembro de 2014, p. 4. 
156 Antes, como depois da lei, o desconto remunerador era e é exclusividade da agência e não podia como não 

pode ser concedido ao anunciante direto, isto é, aquele que compra diretamente o espaço/tempo e que fornece o 
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definir o patamar de remuneração, há uma tentativa inclusive de definir o que a agência faz 

com essa remuneração. No mais, ao definir seu pertencimento à agência, também indica que 

outras empresas, que não sejam agência, não podem recebê-lo.   

Outro mecanismo de manutenção desse modelo é que a agência só pode agir por 

ordem e conta de seu cliente. Isso significa que a agência não pode negociar espaço 

publicitário sozinha, comprando e revendendo-o a seus clientes, conforme a demanda157. Por 

meio dessa regra, bureaux de mídia, já apontados, também ficariam impedidos de atuar no 

mercado brasileiro.  

Enfim, por ora, destacamos que isso não significa que todo o modelo esteja errado, 

vide o importante papel de referência havido, e a troca de informações realizada no âmbito do 

CENP, sendo seu maior defeito a falta de atualização158.  

No setor privado algumas dessas questões já foram enfrentadas, com maior espaço 

para negociação de preços, bem como a adoção de outras formas de remuneração. Nas 

contratações administrativas, porém, a menção à certificação na Lei 12.232/2010 promoveu, 

em maior grau, a adoção de um modelo muito mais rígido, com todos os problemas 

específicos que ainda veremos no capítulo seguinte.  

 

1.2.4.2.2. Adoção de um modelo específico de agência de publicidade e a certificação 

 
conteúdo para a divulgação, ou a qualquer outro tipo de organização que não seja uma agência de publicidade ou 

agenciador de publicidade legalmente reconhecido. 

Foi o mercado publicitário, quase uma década antes do legislador, quem optou por este caminho. 

(...) No começo dos anos 40, registra-se a primeira tentativa de se estabelecer uma legislação balizando o 

relacionamento comercial do mercado publicitário, definindo 20% como desconto concedido pelos veículos às 

agências, percentual derivado da experiência dos americanos.  O projeto de lei, porém, não prosperou. O mesmo 

aconteceu com iniciativa encabeçada pelo publicitário Almério Ramos. 

(...) E citando parecer do prof. Vicente Ráo: “Através desses textos, verifica-se que o legislador não quis que os 

anunciantes tivessem suas próprias agências e, ao mesmo tempo, estabeleceu normas no sentido de assegurar às 

agências autônomas o privilégio do desconto sobre a tabela, a que o anunciante não tem acesso. 

(...) O mercado publicitário, desde o Convênio de 1949, tem a exata consciência da importância de  equilíbrio 

entre as partes que nele atuam. FARIA NETTO, João Luiz. As bases jurídicas e de autorregulação da atividade. 

In: CENP em Revista. Ano 11, nº 44, p. 39. No mesmo sentido, PETRONIO, op. cit., p. 25. 
157 “A agência DEVE adquirir espaço ou tempo especificamente para seu cliente. O veículo NÃO PODE, 

portanto, vender espaço ou tempo sem a indicação expressa do nome/produto do anunciante”. A autorregulação 

da publicidade no Brasil. In: CENP em Revista. Ano 10, nº 38, março/2014, p. 28. 
158  Otaviano visitando CENP - É evidente que a SECOM/PR, maior anunciante do mercado brasileiro, 

considerando as verbas que estão sob sua responsabilidade,  está  sempre  em  busca  do  que  melhor atenda ao 

interesse público, e vê que, de fato, faz-se necessário um estudo para revisão das Normas-Padrão, por outro lado, 

reconhecendo sua  importância para o setor, é defensor do cumprimento das Normas-Padrão, refletindo a 

legislação vigente.  

Otaviano Pereira vê com preocupação a possibilidade de que o mercado, inclusive a administração pública, fique 

sem parâmetro de regulamentação, mesmo que momentaneamente. O governo federal é cumpridor das Normas-

Padrão e da legislação, no entanto, sabe que existem anunciantes que buscam nivelar a remuneração a zero ou 

próximo de zero, nesse contexto, é um incômodo e é preocupante ficar sem  regulamentação por qualquer 

período que seja. Diálogo, sempre diálogo. In: CENP em Revista, Ano 12, nº 45. Dezembro/2015, p. 26. 



 
 

Uma questão é a definição estrita de agência de publicidade full service, inclusive com 

a exigência de uma estrutura mínima por parte das agências certificadas159. Isso dificulta, e 

mesmo impede, que novos modelos sejam explorados, ainda que mais eficientes ou 

inovadores, com estruturas mais enxutas, outro tipo de prestação de serviço ou outra forma de 

remuneração.  

Sobre a certificação pelo CENP, Agra aponta seu papel como reserva de mercado, na 

medida em que se torna uma obrigação, e deixa de ser uma indicação livre de maior qualidade 

das agências, além de representar um custo para as agências 160 .  Apoiando-se na Lei 

12.232/2010, o CENP garante que não é reserva de mercado, mas uma forma de “preservar o 

interesse público” 161. 

E isso tem uma razão de ser: a criação do CENP estava associada, na origem, à 

tentativa de evitar a entrada de novos modelos de negócios no mercado brasileiro de 

publicidade. Um deles é o bureaux de mídia, espécie de empresa que ficaria responsável 

apenas pela compra e venda de grandes volumes de espaço publicitário, lucrando com essa 

intermediação162.  

Essa visão está associada ainda a uma interpretação extensiva e imutável da Lei 

4.680/65, a ser aplicada no Brasil, de forma a impedir outras formas de remuneração ou 

modelos de negócios163.  

Assim, como exploraremos ainda no capítulo 3, para além do modelo brasileiro de 

publicidade, em outros países, as últimas décadas desenvolveram a separação entre criação e 

mídia, com novos tipos de empresas e remuneração – o que ainda está longe de significar uma 

solução para todos os problemas. Com a atuação do CENP, essas inovações foram barradas 

 
159 “As razões mais comuns para o indeferimento do pedido do certificado são três: não ter na agência de 

propaganda atividade principal, ter atividades não correlatas a uma agência de propaganda, como, por exemplo, 

representação comercial ou vínculo com veículo de comunicação, e não possuir estrutura profissional 

permanente em todas as áreas técnicas da agência”. Pergunte ao CENP – O que você gostaria de saber sobre o 

CENP e as Normas-Padrão e não tinha a quem perguntar. In: CENP em Revista. Ano 3, nº 12, outubro de 2007, 

p. 37. 
160  AGRA, Liza Fernanda F. R. V. Análise Econômica da Contratação do Serviço de Publicidade pela 

Administração Pública Federal brasileira. Revista Jurídica Luso-Brasileira. Ano 6 (2020), nº 3, pp. 1148/1149.  
161 Publicidade pública só através de agência. In: CENP em Revista. Ano 8, nº 30, p. 44. 
162 “E o grande objetivo do Cenp é evitar, porque não pode proibir. Se eu sou dono de uma agência de mídia em 

Paris ou em Nova Iorque, eu venho para cá, me instalo. Só que agências de mídia não recebem os 20% nem a 

bonificação do veículo, pelo acordo do Cenp. Então, coloca uma dificuldade enorme. E foi isso que nós fizemos, 

resumidamente”. PETRONIO, op. cit., p. 28 No mesmo sentido: SILVA, Análise da postura..., pp.23/26. 
163 “Aí, o Paulo Brossard fez esse parecer, dizendo o seguinte: não, a lei brasileira precisa ser usada aqui. Não 

adianta você ter contratado a publicidade em Londres, aqui você tem que aplicar a Lei 4.680. A grande 

resistência foi e está sendo de determinados anunciantes internacionais. E nós estamos fazendo através de 

convencimento, de  argumentar,  argumentar  e  argumentar.  Para  vocês  terem  idéia,  no  ano  de  2002  nós 

fizemos uma auditoria nessas agências dos grupos 1, 2 e 3 e atingimos 650 anunciantes.  

Desses 650, tinha 203 que estavam fora das normas-padrão. Desses 203, nós já fizemos 142 acordos”. 

PETRONIO, op. cit., p. 31. 
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no mercado brasileiro, principalmente quando a Lei 12.232/2010 e as contratações do setor 

público seguiram consagrando esse modelo brasileiro.  

Sobre a certificação, ela seria uma forma de, voluntariamente, disseminar valores e 

padrões de qualidade junto ao mercado publicitário164. Assim, a submissão a seus critérios 

seria uma sinalização importante de que a certificada seria uma empresa destacada das 

demais, a que se poderia recorrer pela sua qualidade e seriedade. Esse o raciocínio subjacente 

ao art. 4º da Lei 12.232/2010, que veio a exigir a certificação pelo CENP, ou por entidade 

equivalente (hoje inexistente), como condição para a contratação pela Administração Pública.  

No entanto, tal como colocada, a certificação significa a observância de normas 

estritas de funcionamento da agência, com a previsão de uma estrutura específica, bem como 

obrigações quanto à compra de pesquisas de mídia, conforme o tipo de agência e a submissão 

a condições específicas de remuneração. Portanto, não se trata apenas de uma certificação, ou 

um selo de qualidade honorífico, mas uma forma de definir a configuração do setor, e até 

mesmo impedir a atuação no mercado publicitário. No setor privado, isso foi 

progressivamente sendo percebido ao longo dos últimos 20 anos, com a diminuição do 

número de agências certificadas, diferentemente do que ocorreu no setor público, em que a 

previsão legal subsiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com poderes públicos. Coimbra: Almedina, 2005, p. 212 APUD 

SCHWIND, Rafael Wallbach. Considerações acerca da nova lei de licitações e contratos administrativos de 

serviços de publicidade (Lei nº 12.232/2010). Fórum de Contratação e Gestão Pública - FCGP, Belo Horizonte, 

ano 9, n. 106, out. 2010. 



 
 

 

 

Tabela 1 – Evolução do total de agências certificadas pelo CENP (2000-2020) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de CENP em Revista 

Assim, é clara a tendência de como esse modelo vem sendo questionado, conforme 

aponta o gráfico acima.  

 

1.2.4.3.Soluções possíveis para tais problemas: a regulação da autorregulação 

O enfrentamento dos problemas da autorregulação passa, assim, pela possibilidade de 

o Estado obrigar que os interesses externos sejam considerados nos processos decisórios e 

normativos das entidades de autorregulação165. Daí a importância de mecanismos que evitem 

uma captura pelo próprio setor autorregulado, principalmente no caso de grandes empresas.  

Para entender essa solução, necessário recorrer a aportes da sociologia do direito, 

como faz parte da doutrina. Uma contribuição fundamental é entender a presença de 

subsistemas, em sociedades complexas e especializadas. A partir de Luhmann e Teubner, 

Black aponta que seriam exemplos de subsistemas o direito, a economia, a política, a religião, 

campos com regras e dinâmicas próprias. Ainda que pudessem ser afetados uns pelos outros, 

cada subsistema apenas reconheceria normas segundo suas próprias regras 166 . Mais 

 
165BLACK, Constitutionalising…, p. 30.  
166 Ibidem, p. 44. 
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especificamente, MARQUES NETO aponta, assim, a existência de ordenamentos setoriais, 

com regras e dinâmicas próprias167.  

A grande questão se torna, então, entender qual o papel do direito diante disso. 

MARQUES NETO questiona em que medida o direito seria capaz de intervir na economia, 

por exemplo 168 , enquanto Black investiga esse cenário especificamente no caso da 

autorregulação169. A partir de Teubner, Black aponta que seria possível realizar apenas uma 

regulação indireta, sob pena de cair em um trilema regulatório: o direito é ignorado pelo 

subsistema, o direito destrói as normas tradicionais de comportamento do subsistema ou o 

próprio direito pode ser desintegrado, por pressões políticas ou sociais170.  

A resposta aponta, assim, para o desafio de o direito realizar a comunicação entre os 

diversos subsistemas, e seus conflitos, dando origem inclusive a um novo tipo de direito, para 

alguns, o direito reflexivo 171 . Segundo ele, seria apenas possível atuar nos processos de 

decisão e elaboração de normas das entidades de autorregulação, inserindo atores e valores 

que deveriam ser levados em conta, no sentido de publificação do regime jurídico de tais 

entidades não governamentais172. Para tanto, o fortalecimento da transparência e de medidas 

de monitoramento são essenciais173.  

 
167 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Interesses públicos e privados na atividade estatal de regulação. In: 

MARRARA, T. (org.). Princípios de Direito Administrativo: legalidade, segurança jurídica, impessoalidade, 

publicidade, motivação, eficiência, moralidade, razoabilidade, interesse público.. São Paulo: Atlas, 2012, p. 436. 

Também em: MARQUES NETO, Regulação estatal e autorregulação..., pp. 2/3. 
168 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Limites à abrangência e à intensidade da Regulação 

Estatal. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, jan./mar. 2003, nota de 

rodapé 15.  
169 SRAs [Self-Regulatory Associations] represent at once a privatisation of public policy and an absorption into 

the state of intermediate associations.124 4 On this view, the aim of law and of regulation should  be  to  ensure  

that  they  perform  this  intermediating  role  effectively, integrating competing discourses, and more 

specifically, designing processes and organisational structures to  ensure that  an  SRA takes into account other,  

wider interests in its decisions. BLACK, Constitutionalising..., p. 43.  
170 BLACK, Constitutionalising…, p. 44/47. Segundo o próprio TEUBNER: “The function of law cannot be 

reduced to the mere preservation of self-regulating structures. (…) As alternative solutions going beyond the 

formalization and materialization of law, strategies are today being discussed which tend towards more abstract, 

indirect regulation by law.  (…) in short: instead of directly regulating social behavior, law confines itself to the 

regulation of organization, procedures and the redistribution of competences”. TEUBNER, Gunther. 

Juridification – Concepts, aspects, limits, solutions. In: TEUBNER (org.). Juridification of Social Spheres. 

Berlin: Walter de Gruyter, 1987, p. 32 e ss. 
171 Cf. explica GARDELLA, op. cit., p. 451. E, de novo, TEUBNER: The law's contribution in this respect is the 

resolution of inter-system-conflicts. Helmut Willke (1983) has developed a concept of a legal program aiming at 

this function: the "relational program". As opposed to the typical programs of formal law (conditional program) 

and of instrumental law (purpose program), the function of relationalprograms is to make compatible different 

purposes and rationalities of social sub-systems by committing political and social actors to discursive 

procedures of decision-making. TEUBNER, Gunther. After legal instrumentalism: strategic models of post-

regulatory law. EUI working paper nº 100. Florence: European University Institute, 1984, p. 50. 
172  Autopoietic theory thus has several implications for law. First, the function of law is to ensure social 

integration, not to control or legitimise power or protect the private from the public sphere. Second, it sees 

autonomy as an inescapable social fact,  not  as  an  optional  characteristic  which  may  be  more  or  less  

politically desirable and  varied  by  legislative or judicial  intervention. Third, it  affects the strategies law can 



 
 

Esse quadro da sociologia jurídica resume do que esse trabalho trata: como o 

direito pode intervir na remuneração das agências de publicidade, conformadas em 

parte pela autorregulação, de maneira que não signifique o fim do setor ou uma 

intervenção inútil? Ao que nos parece, as respostas, até agora, têm alternado entre 

intervenções exageradas, que não se sustentam, e intervenções conservadoras, que apenas 

trazem para o direito exatamente o que o setor já pratica. Exemplos de intervenções 

insustentáveis teriam sido o Decreto 2.262/1997, que pretendeu abrir o setor para a livre 

negociação ou o acórdão 2.062/2006, do TCU, que pretendeu colocar todo o setor publicitário 

dentro da Lei 8.666/1993. Como vimos, o decreto acabou revogado e o acórdão revisto em 

pedido de reexame, a partir da Lei 12.232/2010. Já dentre as intervenções conservadoras 

temos a própria Lei 12.232/2010, que simplesmente positivou várias práticas do setor, bem 

como a decisão do CADE no processo CENP, reconhecendo que haveria problemas, mas ele 

CADE não teria condições de intervir. Até hoje, como veremos adiante, faltaram iniciativas 

capazes de mudar a dinâmica de poder do setor, ou capazes de introduzir interesses públicos 

relevantes na sua organização.  

 

1.2.4.3.1. Exame pelo CADE e a indicação da advocacia da concorrência  

A criação do Conselho Executivo das Normas-Padrão foi submetida ao CADE em 

1998, como um ato de concentração e suscitou diversas questões174. Ao longo da tramitação, o 

processo foi transformado numa consulta175, que decidiu pela possibilidade da criação do 

CENP, desde que suas normas não violassem a legislação anticoncorrencial176. 

No Caso, o CADE buscou verificar (i) a ocorrência de práticas tendentes a 

uniformizar condutas comerciais, bem como (ii) práticas de imposição de barreiras à entrada e 

ao funcionamento de empresas. Basicamente, a preocupação foi quanto aos valores cobrados 

pelas agências, o “desconto-padrão”, a margem de negociação permitida, e em que medida 

 
adopt to regulate other systems (p. 45). (…) if we are to take the empirical aspect of  reflexive law  seriously we  

have to accept that indirect legal strategies are the only form of regulation which is likely to be effective. 

BLACK, Constitutionalising…, p. 53. Também GARDELLA, op. Cit., p. 25 e 556. 
173 As medidas de defesa do interesse púbico que a experiência revela são as seguintes: publicidade dos actos da 

organização de auto-regulação; presença de membros leigos nos organismos da organização; estabelecimento de 

comissões independentes de vigilância do ponto de vista dos interesses que podem ser afectados e de apreciação 

de queixas contra o funcionamento do sistema; poderes de tutela do Governo. MOREIRA, op. cit., p. 102. No 

mesmo sentido: HEPBURN, op. cit., p. 60. 
174 Originalmente, Ato de Concentração 08012.010080/98-52, submetido ao CADE em 16 de dezembro de 1998.  
175 Por meio do Despacho 31/00, a Conselheira-Relatora Hebe Romano narra a realização de audiência pública 

em São Paulo para instrução do feito, e transforma-o em Consulta, sob o argumento de que, considerá-lo ato de 

concentração poderia absolver o CENP ou condená-lo logo no início, prejudicando o direito à livre associação. 

Cf. Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, fls. 606 e ss.   
176 Decisão da Consulta 60/00 cf. consta Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, fls. 863/882. 
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um certificado de funcionamento emitido pelo CENP estaria restringindo o mercado e 

impondo essa forma de remuneração, em violação à legislação anticoncorrencial, art. 20 e 21 

da então Lei 8.884/94 177 . Como já mencionado, em sua análise, o CADE partiu de 

procedimentos de fiscalização instaurados pelo CENP sobre agências e anunciantes e os 

percentuais de remuneração cobrados.  

Ao final, a Nota Técnica concluiu que, apesar de potencialmente anticompetitivas, as 

práticas adotadas pelo CENP estariam cobertas pela legislação, em especial o Decreto 

4.563/2002 e a Lei 12.232/2010, e pela prática histórica do setor publicitário. A Lei 

12.232/2010 foi promulgada em abril de 2010, durante a tramitação do processo e, em um de 

seus dispositivos, passou a prever a exigência do certificado de qualificação técnica, emitido 

pelo CENP, das licitantes (art. 4º, § 1º) 178 . A promulgação da Lei 12.232/2010, com a 

exigência da certificação pelo CENP como requisito para contratação pela Administração 

Pública, consolidou o modelo e a autorregulação 179 . Assim, seria possível apenas punir 

práticas ocorridas entre 2000 e 2002, o que o CADE considerou indevido, também pela 

fragilidade das provas relativas especificamente a esse período. 

Embora o CADE não tenha decidido pela punição de nenhum dos envolvidos, é 

preciso deixar claro que as práticas não foram elogiadas pela Autoridade da 

Concorrência, que não se convenceu dos argumentos econômicos trazidos pelo CENP, 

bem como apontou para um caso de advocacia da concorrência, ao entender que não 

 
177 “As condutas investigadas por meio do presente Processo Administrativo dizem respeito à suposta atuação do 

CENP em: a) interferir sobre o sistema de livre formação de preços; b) impor o percentual dos descontos e o 

limite de repasses aos agentes atuantes no mercado (fixação do Desconto-Padrão e fixação do limite de repasse 

do Desconto de Agência); c) regular as relações comerciais das empresas; d) estimular a adoção de conduta 

comercial uniforme; e) limitar ou impedir o acesso de novas empresas no mercado; f) criar dificuldades à 

constituição de empresas concorrentes ou fornecedores”.  Nota Técnica nº 11/2016/CGAA4/SGA1/SG/CADE, 

Processo Administrativo nº 08012.008602/2005-09. 
178 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 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. 
179 “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”. BARSOTTI, Caio. O passado garantiu o 

futuro. In: CENP em Revista. Ano 6, nº 23, p. 11. No mesmo sentido: Lula sanciona lei que regulamenta 

licitação de publicidade. Propmark, 29 de abril de 2012. Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/lula-

sanciona-lei-que-regulamenta-licitacao-de-publicidade/>. A lei também era uma demanda do setor: “As 

licitações públicas para contratação de serviços de propaganda estão reguladas por lei, mas acho necessário 

alguma coisa mais apropriada para a nossa atividade. Nosso trabalho é muito diferente de uma obra civil”. Por 

uma publicidade ética e profissional. In: CENP em Revista, Ano 1, nº 4, 3º trimestre/2005, p. 20. 



 
 

caberia ao CADE questionar a constitucionalidade da Lei 12.232/2010 e a previsão legal 

do modelo brasileiro de publicidade.  

Por isso, o CADE decidiu pelo arquivamento do caso e envio dos pareceres exarados à 

Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, em caso de advocacia 

da concorrência180.  

Eduardo Jordão ajuda a entender a advocacia da concorrência181. O autor a define 

como uma “atividade de cooperação institucional de natureza persuasiva”, com duplo 

objetivo: difundir os valores da concorrência e persuadir entidades governamentais, o que 

ocorre por meio da troca de informações, e é adicional ao contencioso e menos custosa que 

esse182. O autor explica que, embora a defesa da concorrência se centre na atuação privada, a 

atuação estatal pode trazer diversas questões concorrenciais, como a imposição de barreiras à 

entrada em setores, estabelecimento de vantagens competitivas, assimetrias informacionais, 

imposição de custos, dentre outras. Ainda que a Administração Pública possa vir a limitar a 

concorrência, para defender certos fins, e no limite destes, não é isso que costuma ocorrer.  

Dentre as vantagens, estaria sua maior repercussão, com a possibilidade de atuar antes 

da elaboração de uma regulação, influindo no lobby, e um potencial efeito anticaptura183. 

Além disso, a advocacia da concorrência não depende de atribuição legislativa e mesmo 

sujeitos privados poderiam realizá-la, por meio de ONGs, por exemplo. Uma lei, porém, 

poderia promover uma coordenação com a autoridade concorrencial. A advocacia da 

concorrência seria ainda uma solução diante da impossibilidade de o CADE realizar controle 

de constitucionalidade ou de legalidade184.  

De fato, parece que esse é o caso do setor publicitário e da legislação correlata. 

JORDÃO aponta como, na Europa, a partir de 2004 e até 2009, quando escreve, haveria um 

 
180 Ainda sobre a legalidade das práticas setoriais, em parecer, o Ministério Público Federal junto ao CADE 

chegou a suscitar a inconstitucionalidade da Lei 12.232/2010, mas entendeu que seria polêmica a declaração de 

inconstitucionalidade pelo CADE. Parecer nº 43/2016/LJP/MPF/CADE, p. 5, do Processo Administrativo nº 

08012.008602/2005-09. 
181  JORDÃO, Eduardo Ferreira. A advocacia da concorrência como estratégia para redução do impacto 

anticompetitivo da regulação estatal. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 7, n. 

24, p. 127-153, jan./mar. 2009. 
182 A advocacia da concorrência também é mecanismo que caminha junto com o enforcement das normas 

anticoncorrenciais. De um lado, um enforcement sério fortalece a advocacia da concorrência, na medida aumenta 

a credibilidade quanto à aplicação da lei, bem como identifica falhas regulatórias; de outro lado, o enforcement 

pode ser facilitado quando a advocacia da concorrência conseguir atuar para a elaboração de normas mais 

adequadas. É o que afirma: REIS JÚNIOR, Alexandre Jorge dos. Advocacia da concorrência: propostas com 

base nas experiências brasileira e internacional. São Paulo: Editora Singular, 2016, p. 29/30. No mesmo sentido: 

SILVA, Carlos Eduardo Tobias da.  A Advocacia da Concorrência na reforma do SBDC: a atuação da SEAE 

para a construção de uma cultura da concorrência no Brasil. Revista de Defesa da Concorrência. Vol. 3, nº 2. 

Novembro 2015, pp. 192/193. 
183 JORDÃO, op. cit., p. 132 e ss.  
184 Ibidem, p. 140 e ss. 
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movimento para se defender a concorrência nas profissões, além de casos envolvendo 

questões complexas ou diante de recentes reformas de estado185. Manual recentemente editado 

pela Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitivdade, do Ministério da Economia, 

baseado nas normas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), indica vários casos que em muito lembram a situação do setor publicitário186. Por 

exemplo, a exigência de um conjunto mínimo de serviços, custos desnecessários de 

qualificação técnica, limite à capacidade das empresas em definir preços, fixação de padrões 

de qualidade que beneficiam algumas empresas e estabelecimento de normas de 

autorregulação com características anticompetitivas187. A definição do modelo de negócios 

publicitário, como agência full service, sujeita à certificação e remunerada por desconto-

padrão a 20%, segundo normas de autorregulação, são todas características que tornam 

imprescindível a aplicação da advocacia da concorrência.  

Apesar de interessante, a decisão do CADE deixou uma sensação de 

incompletude ao indicar a advocacia da concorrência, a justificar esse trabalho. Em 

primeiro lugar, ao admitir que as condutas praticadas teriam efeitos deletérios, mas que 

somente poderiam ser combatidos por alteração normativa188. Em segundo lugar, sob um viés 

de eficiência do mercado, o CADE discute estudo trazido pelo CENP e a importância que tais 

práticas teriam na organização do mercado. Aqui, também, o CADE discorda de tal 

importância e, como decorrência, suscita a advocacia da concorrência189: 

464. Conclui-se, portanto, que as eficiências alegadas, ao não serem 

inequívocas, não necessariamente superam o efeito anticoncorrencial 

apontado, sugerindo-se também em relação a este ponto que seja 

encaminhada a presente Nota Técnica ao Ministério da Fazenda para fins de 

advocacia da concorrência. 

465. Ressalve-se que o que esta Nota Técnica sugere não é necessariamente 

o fim da comissão de veiculação, instrumento previsto em lei que tem por 

fim a remuneração devida pelos veículos de comunicação às agências de 

 
185 Ibidem, op. cit., p. 137. 
186  OCDE. Guia para Avaliação de Concorrência: Volume 1 – Princípios. 2017. Disponível em: 

<www.oecd.org/competition/toolkit>. 
187 BRASIL. Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade – Ministério da Economia. Guia 

de advocacia da concorrência. Brasília, 2020, p. 12/21. 
188 “372. O que se denota é que a condenação do CENP neste momento não seria a medida mais adequada e 

tampouco a mais efetiva, tendo em vista que os efeitos deletérios das condutas praticadas só seriam efetivamente 

eliminados com a alteração legislativa que tornasse livre a negociação entre os agentes do mercado ou mesmo 

com uma alteração na regulamentação e na autorregulamentação que buscasse um modelo mais eficiente e mais 

pró-competitivo. Nota-se que as disposições das Normas Padrão que regem a atuação do CENP e que estariam 

em desacordo com a Lei nº 12.529/2011 possuem incentivo e respaldo legal. Logo o problema maior 

encontrado no mercado de publicidade seria normativo, o que indica que se faz necessário o exercício da 

advocacia da concorrência”. Nota técnica nº 11/2016/CGA4/SGA1/SG/CADE, do Processo Administrativo nº 

08012.008602/2005-09. 
189 Ibidem, p. 79. 



 
 

publicidade. O que se está a atacar é a fixação de seu valor por uma entidade 

centralizada, impossibilitando sua livre fixação por parte dos veículos, o que 

obedeceria aos fins descritos em lei e possibilitaria que os veículos pudessem 

regular a qualidade da propaganda veiculada a partir do montante pago como 

comissão às agências. 

466. Da mesma forma, o as regras de repasse representam injustificado 

limite de negociação de remuneração entre agências de publicidade e 

anunciantes. 

Optamos por destacar esse ponto porque a decisão do CADE no caso bem indica os 

desafios a se enfrentar. Embora reconheça a atuação do CENP, e seu amparo na legislação, 

ela indica que mais atenção precisa ser dada ao tema. Ademais, também é interessante 

destacar a existência de tal mecanismo, que subverte a lógica punitivista e permite uma 

terceira via: não se trata de punir ou absolver, mas de buscar estudos sobre o tema.  

Por fim, apesar da decisão, outro elemento importante para se entender o deslinde do 

caso é o quanto o CENP foi se autocontrolando ao longo dessas quase duas décadas. Isso 

se verifica em especial na revogação, com efeitos retroativos, de duas Comunicações 

Normativas (CN) 190 . Na CN 3/2001, o CENP recomendava que apenas as agências 

certificadas deveriam ser remuneradas por desconto-padrão de 20%, sendo que as outras 

agências poderiam atuar no mercado, desde que recebendo remuneração “substancialmente 

inferior aos 20%”. Já segundo a CN 7/2003, “recomenda-se e estabelece-se” que as agências 

recebam apenas 5% de desconto-padrão, no máximo 10% de forma transitória, e que apenas 

as agências certificadas pelo CENP possam receber remuneração de 20% dos veículos.  

Assim, a decisão do CADE foi importante por analisar o setor publicitário, ouvir seus 

principais membros, questionar as condutas praticadas, as formas de remuneração possíveis e 

a legislação envolvida. No entanto, a decisão conservadora, elogiável por observar a 

legalidade e a tradição do setor, deixou a impressão de que nada foi feito.  

 

1.2.5. A normatização da Secom 

Ainda tratando das normas aplicáveis, cumpre lembrar o papel regulador da Secom, 

em âmbito federal. Esse papel é exercido de diversas formas, por meio de Portarias, Manuais, 

e, especialmente, por meio das Instruções Normativas.  

 
190  CENP. Resolução nº 03/2012 – revogação CNs 03 e 07. Disponível em: 

<https://cenp.com.br/PDF/Comunicados/resolucao003-12.pdf>. Reconhecida pelo CADE: “Além disso, nesta 

conduta específica, vale pontuar que o CENP, de maneira espontânea buscou diminuir os efeitos 

anticompetitivos da conduta. Uma indicação disso é a Resolução n° 03/2012, citada acima, que revoga as 

Comunicações que tratavam da diferenciação de tratamento para agências não certificadas, o que é positivo”. Cf. 

Nota Técnica 11/2016/CGA4/SGA1/SG/CADE, do Processo Administrativo nº 08012.008602/2005-09. 



55 
 

 
 

Além disso, vale lembrar que a Secom acompanha a publicidade exercida por toda a 

Administração pública Federal. Assim, além dos normativos em si, a Secom também conta 

com modelos de documentos, disseminados pelos entes.  

O detalhamento de tal normatização, construído ao longo das últimas três décadas, 

motivou o recorte desse trabalho para o âmbito federal. Ademais, embora restrito a âmbito 

federal, entende-se que serve de inspiração para Estados e Municípios que dificilmente 

possuem a mesma estrutura.  

 

1.2.5.1.Instruções Normativas 

O uso de instruções normativas data do começo dos anos 1990, ao menos, com a 

Instrução Normativa 1, de 27 de abril de 1993, que tratava do planejamento da publicidade e 

da promoção191. À época, ao invés da Secom, havia ainda uma Assessoria de Comunicação 

Institucional.  

As instruções normativas tratam de diversos temas, e não apenas da contratação de 

agências de publicidade. Por exemplo, a IN 1/2018 trata da publicidade realizada em ano 

eleitoral 192 , a IN 4/2018 trata da licitação e dos contratos de serviços de comunicação 

corporativa, a IN 2/2019 trata do patrocínio, além de outras.  

Na ausência da Lei 12.232/2010, eram tais normas que previam a forma de 

contratação das agências de publicidade pelo governo federal. Tal era o caso desde a IN 

4/1993, que previa a necessidade de licitação, o formato do edital, a existência de um briefing 

e o que deveria constar na proposta, muito próximo ao que prevê a legislação atualmente. 

Assim, por meio de tais Instruções Normativas, muitos dos mecanismos hoje existentes e 

previstos em lei foram pela primeira vez adotados.  

Se tal solução pode ser elogiada pela capacidade de trazer regras e conferir 

previsibilidade aos gestores, também era questionada por se tratar de solução infralegal, 

insuficiente para aqueles que adotam uma visão de legalidade estrita – daí a necessidade da 

Lei 12.232/2010 para conferir maior segurança jurídica.  

Para os fins desse trabalho, interessam em especial a instrução normativa 2/2018, que 

disciplina a publicidade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; e a IN 3/2018, 

que disciplina a licitações e os contratos de serviços de publicidade prestados por intermédio 

 
191 Disponível em: <https://www.janela.com.br/textos/Normas_Secom-Instrucao_Normativa_01.html>. 
192 Para mais informações: FAGALI, Bruno; PEDROSO, Lucas. A publicidade estatal em época de eleições: 

considerações sobre a IN 01/18 e normas relacionadas. Migalhas, 14 de maio de 2018. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/depeso/279985/a-publicidade-estatal-em-epoca-de-eleicoes--consideracoes-

sobre-a-in-01-18-e-normas-relacionadas>. 



 
 

de agências de publicidade. Seguindo a legislação, as Instruções Normativas descem a 

detalhes da execução.  

 

1.2.5.2. O modelo de edital e sua minuta padrão de contrato 

A Secom também elabora e divulga para toda a Administração Pública Federal 

modelos de edital para a contratação de agências de publicidade. A Secom conta com modelos 

para a contratação de agências de publicidade, de comunicação corporativa, comunicação 

digital e promoção, nas versões por melhor técnica e por técnica e preço. No caso de 

contratação de publicidade, constam ainda versões para a contratação de apenas uma agência 

de publicidade, ou mais de uma – peculiaridade das contratações do tipo, e que será analisada 

no capítulo seguinte.  

No capítulo seguinte, utiliza-se tal modelo de contrato para tratar das formas de 

remuneração existentes na contratação de publicidade.  

Cada um dos modelos contém um modelo de edital e uma minuta de contrato, com as 

cláusulas aplicáveis. Enquanto modelo, ele deve ser adaptado pelo órgão que deseje contratar 

uma agência de publicidade e, para tanto, conta com explicações e cláusulas que podem ser 

dispensadas conforme o caso. Por exemplo, desde as disposições iniciais, há explicações 

sobre as modalidades de licitações previstas na legislação (convite, tomada de preços e 

concorrência) e os valores respectivos, de forma a orientar os gestores.  

Além do modelo de edital, a Secom também conta com modelos de documentos, que 

auxiliam os órgãos a planejar e executar a publicidade que realizam, e que também são 

utilizados pela própria Secom.  

 

1.2.5.3. Outros regramentos: notas técnicas e portarias 

Além das Instruções Normativas e do modelo de contrato, a Secom também conta com 

Notas Técnicas e Portarias que tratam de questões específicas. Destaque, por ora, para a 

Portaria 98, de 21 de julho de 2016, que aprova o Manual de Procedimento das Ações de 

Publicidade. Tal Manual estabelece uma espécie de roteiro, que indica ao gestor como o 

contrato deve ser executado, como campanhas devem ser elaborados, segundo valores e tipos.  
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2. Formas de remuneração, condições contratuais, problemas e soluções na 

minuta padrão da Secom 

 

Nesse capítulo, as formas de remuneração são analisadas a partir do já mencionado 

modelo de edital e sua minuta-padrão disponibilizados pela SECOM193. Basicamente, três 

cláusulas tratam das formas de remuneração: a cláusula quinta, de obrigações da contratada; a 

cláusula oitava, de remuneração; e a cláusula nona, especificamente do desconto-padrão.  

Na análise segue-se a ordem de representatividade da remuneração para as agências 

conforme os valores envolvidos, com desconto-padrão, planos de incentivo, honorários e 

demais. Essa escolha contraria duas opções por vezes encontradas na doutrina. A primeira 

opção é não estudar as formas de remuneração, seja pela sua complexidade, seja porque 

seriam acertos privados194. A segunda opção por vezes adotada é restringir a remuneração da 

agência apenas àquela por honorários, única modalidade que seria paga diretamente do 

anunciante para a agência195.  Adota-se aqui o entendimento de que é preciso entender a 

remuneração de forma ampla, em toda sua complexidade.  

Assim, aqui, cada espécie de remuneração é transcrita, comparada com a legislação 

(Lei 12.232/2010 e Instruções Normativas da SECOM), com as Normas-Padrão do CENP, 

bem como eventual controle pelo qual já passaram, em especial Tribunal de Contas da União, 

com apontamentos da doutrina, se o caso. 

Em visão panorâmica, as formas de remuneração adotadas são as seguintes, 

influenciadas por um critério de veiculação. A depender da existência de veiculação, pode 

haver seu pagamento ou não:  

 

 

 

 

 
193  Disponível em: <http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/arquivos-de-modelo-

de-editais/modelo-edital-de-publicidade-tecnica-e-preco-1-agencia.docx/view>. 
194 Por exemplo, caso de MOTTA, op. cit.  
195 Caso de FORTES, op. cit. 



 
 

Figura 3 – Formas de remuneração das agências 

 

Fonte: elaboração própria 

A veiculação tende a estar sempre presente, enquanto as outras formas de remuneração 

representam porção diminuta da receita das agências. Veja-se cada uma delas.  

 

2.1.Formas de remuneração  

2.1.1. A remuneração por Desconto padrão: a tradicional remuneração fixada em 20% sobre 

o valor de veiculação 

A remuneração por desconto-padrão é prevista na cláusula 9 da minuta-padrão 

utilizada pela Secom:  

 
9.1 Além da remuneração prevista na Cláusula Oitava, a CONTRATADA 

fará jus ao desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, em 

conformidade com o art. 11 da Lei nº 4.680/1965 e com o art. 7º do 

Regulamento para Execução da Lei nº 4.680/1965, aprovado pelo Decreto nº 

57.690/1966. 

9.1.1 O desconto de que trata o subitem precedente é concedido à 

CONTRATADA pela concepção, execução e distribuição de publicidade, 

por ordem e conta da CONTRATANTE, nos termos do art. 19 da Lei nº 

12.232/2010. 

9.2 A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE 1/4 (um quarto) do 

valor correspondente ao desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o 

valor acertado para cada veiculação. 

NOTA EXPLICATIVA – Alínea ‘a’ do subitem 3.11.2 das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária – CENP, observado o disposto nos subitens 3.11. 

Remuneração das 
agências

Há veiculação

Desconto-padrão

BV de Mídia

Não há veiculação

Ressarcimento por 
custos internos

Honorários

Deslocamento de 
profissionais
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<quando for o caso, acrescentar os subitens 9.2.1 e 9.2.1.1> 

9.2.1 Nas veiculações realizadas no exterior, a CONTRATADA 

apresentará, juntamente com as tabelas de preços dos veículos de divulgação 

programados, declaração expressa desses veículos nas quais seja explicitada 

sua política de preços no que diz respeito à remuneração da agência. 

9.2.1.1 Se a CONTRATADA fizer jus a benefício similar ao desconto de 

agência de que trata o subitem 9.1, repassará à CONTRATANTE o 

equivalente a 1/4 (um quarto) do desconto que obtiver de cada veículo de 

divulgação. 

 

O desconto-padrão é a remuneração tradicional196 da agência, e que garante grande 

parte de suas receitas. O seu nome decorre do fato de que a agência recebe uma parte do valor 

devido ao veículo de comunicação (por isso desconto), e padrão porque esse valor usualmente 

era estabelecido num patamar único, de 20%197. Basicamente: 

 

Figura 4 – Remuneração por Desconto-padrão a 20% 

 

Fonte: elaboração própria 

 
196 A Nota Técnica nº 11/2016/CGAA4/SGA1/SG/CADE do caso CENP explica, no §256, a origem dessa 

remuneração no Brasil, ainda na década de 1910. Fora do Brasil, a pesquisa revelou duas origens de sua 

utilização, ambas nos Estados Unidos. Ainda no século XIX, a agência NW Ayers & Son ficaria responsável 

pelo conteúdo, por meio de um contrato aberto, cujo percentual variava entre 8,5 e 15%, até que em 1909 teria se 

disseminado como 15%. Outra versão é que Albert Lasker, um jovem de 18 anos, trabalhando como vendedor de 

espaços em Chicago, em 1898, propõs ao anunciante reescrever os anúncios, em sendo remunerado a 15%, ao 

invés dos 10% apenas pela intermediação, garantindo melhores resultados ou o dinheiro de volta. 

Respectivamente, HOWER, Ralph M. The history of an advertising agency: N. W. Ayer & Sons at Work, 1869-

1949. Cambridge: Harvard University Press, 1978. Apud ROCHA, Everardo P. G. et al.. A publicidade como 

ação coletiva: agências, modelos de negócios e campos profissionais. In: Revista Brasileira de História da 

Mídia. Vol. 8, nº 1, jan/jun. 2019, p. 13. E a revista francesa: PETIT, Bernard. Rémunération des agences: 

choisir la valeur créée? In: La revue des marques, nº 98, avril 2017, Prodimarques, Paris, p. 29 
197 Segundo as Normas-Padrão: 2.5. O “Desconto-Padrão de Agência” de que trata o art. 11 da Lei nº 4.680/65 e 

art. 11 do Decreto 57.690/66, bem como o art. 19 da Lei 12.232/10, é a remuneração destinada à Agência de 

Publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes. 

2.5.1. Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas pelo CENP, comprometendo-se com os 

custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-á ao recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, 

conforme o art. 17, inciso I alínea “f” do Decreto nº 57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de agência” não 

inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e conta de 

seus Clientes. 

Anunciante 
(Administração 

Pública)
Paga 100%

Agência de 
publicidade 

(desconta 20%)
Paga 80%

Veículo de 
comunicação



 
 

Tais transações, porém, são feitas diretamente, inclusive por uma questão de 

faturamento prevista no art. 19 da Lei 12.232/2010. Assim, o veículo emite uma nota fiscal de 

80% do valor, e a agência, dos outros 20%198. 

Os valores do desconto-padrão são calculados a partir de valor previsto em tabela dos 

veículos. Por exemplo, o canal de televisão X estipula que 30 segundos199 do intervalo do 

jornal Y custam R$ 100 mil. Com um desconto-padrão de 20%, a agência é remunerada em 

R$ 20 mil e o canal fica com R$ 80 mil.  

No Brasil, o desconto-padrão é remuneração exclusiva das agências e não será 

devido quando a publicidade for encaminhada diretamente ou por meio de outras empresas, 

que não agências (art. 11 da Lei 4.680/65200, e NPAP, itens 6.5 e 8.5201).  

Como se percebe, portanto, a agência de publicidade não é remunerada propriamente 

pelos trabalhos que realiza, mas por um valor associado à veiculação realizada. Na origem, 

segundo SILK, analisando os contratos de publicidade norte-americanos a partir da Economia, 

a remuneração por comissão, caso do desconto-padrão, teria se construído como uma solução 

para o risco moral 202 . A ideia era que campanhas de publicidade de qualidade seriam 

veiculadas em canais melhores e, portanto, com espaços publicitários mais caros. Ao 

contrário, a agência de publicidade não conseguiria distribuir uma campanha fraca por meio 

de um veículo excelente. Logo, colocar o veículo e o preço do seu espaço seria uma forma de 

o anunciante controlar a qualidade das campanhas.  

O desconto-padrão tem como principal vantagem a simplicidade, eis que resume a 

remuneração a um percentual, não envolvendo um conhecimento profundo sobre as atividades 

 
198  Regra muda repasse do desconto-padrão. Propmark, 23 de maio de 2011. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/mercado/regra-muda-repasse-do-desconto-padrao/>. 
199 A depender do tipo de veículo, o valor pode ser determinado ainda por páginas, área e, se mídia exterior 

(outdoors e afins), também localização cf. SANT’ANNA, op. cit., p. 244. 
200 Art 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de Propaganda, bem como o desconto 

devido às Agências de Propaganda serão fixados pelos veículos de divulgação sôbre os preços estabelecidos em 

tabela. Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou desconto sôbre a propaganda encaminhada 

diretamente aos veículos de divulgação por qualquer pessoa física ou jurídica que não se enquadre na 

classificação de Agenciador de Propaganda ou Agências de Propaganda, como definidos na presente Lei. 

Disposição reproduzida no art. 19 da Lei 12.232/2010. 
201 Segundo as Normas-Padrão: 6.5. O “desconto padrão de agência” não será concedido: 

a Anunciantes diretamente ou a “Departamentos de Propaganda” de Anunciantes ou Agências Próprias (“House 

Agencies’’) que não se conformarem ao disposto no item 2.5 e subitens; e item 8.5 destas Normas-Padrão; 

8.5. As empresas referidas no item 6.5 letra “a” (“House Agencies’’) destas Normas-Padrão que estiverem em 

atividade, de maneira ininterrupta, nos 24 (vinte e quatro) meses que precederam à edição deste instrumento, 

farão jus ao “desconto padrão de agência” estritamente em relação aos Clientes que estejam atendendo no 

presente, em conformidade com o regime especial de habilitação e certificação que será estabelecido pelo CENP. 
202 It initially served to alleviate a moral hazard problem. It is hard to write contracts on the quality of work 

going into the creation and production of ads, but if the advertiser chooses to run good ads more than bad ads, 

the qualities of creation and production are indirectly measured by media billings. SILK, Alvin et al. 

Internalization of advertising services: testing a theory of the firm. Marketing Science, pp. 11/12. 
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prestadas e/ou negociação específica203. Essa opção teria sido uma saída encontrada para 

cuidar da publicidade quando ainda era uma atividade muito mais singela, baseada apenas na 

intermediação204. Com a prestação de outras atividades, no entanto, que podem ser medidas e 

remuneradas, essa opção perderia sentido. Também é de se pensar o quanto a extrapolação da 

dimensão criativa da publicidade manteve essa remuneração. A dificuldade de se avaliar o 

preço de uma ideia genial teria privilegiado essa forma de remuneração, em percentual fixo e 

atrelado à veiculação, diminuindo os custos de transação.  

 

2.1.1.1.Adoção de patamares menores conforme os valores envolvidos  

Nos últimos anos, essa remuneração em 20% foi progressivamente 

flexibilizada205. Isso ocorreu primeiro em dezembro de 1998 com o Anexo B das NPAP e, em 

julho de 2019, com a aprovação de um Adendo ao referido Anexo, de forma a permitir que 

esses 20% se tornem até 10% dependendo dos valores envolvidos.  

 

 

Figura 5 - Remuneração por desconto-padrão a 20% com percentual negociável de 5% 

 

Fonte: elaboração própria  

 

 
203 SILVA, Análise da postura…, p. 50. E também ASSOCIATION OF NATIONAL ADVERTISERS. Media 

Agency Compensation Practices. Setembro, 2019, p. 5. 
204 COSTA et al., op. cit., 25. 
205 De acordo com os itens 2.7, 3.5 e 6.4 das Normas-Padrão: 2.7. É facultado à Agência negociar parcela do 

“desconto padrão de agência” com o respectivo Anunciante, observados os preceitos estabelecidos nos itens 3.5 

e 6.4 destas Normas-Padrão. 3.5. Nas transações entre Anunciantes e Agências tendo por objeto a parcela 

negociável do “desconto padrão de Agência”, adotar-se-ão como referência de melhor prática os parâmetros 

contidos no ANEXO “B” a estas Normas-Padrão.6.4. É facultado à Agência negociar parcela do “desconto 

padrão de agência” a que fizer jus com o respectivo Anunciante, observados os parâmetros contidos no ANEXO 

“B” – SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS, os quais poderão ser revistos pelo Conselho 

Superior das Normas-Padrão. 

Anunciante 
(Administração 

Pública) Paga 100%

Agência de 
publicidade 

desconta 20%
Paga 80%

Veículo de 
comunicação

5% 



 
 

A recente aprovação do Adendo, transformando os 5% em 10%, trouxe uma questão 

interessante: seria ele aplicável ao setor público? Ao mesmo tempo em que a redação do art. 

7º do Decreto 57.690/66 é extremamente específica, ela prevê sua utilização apenas como 

“referência”. Ao considerar a menção à Lei 12.232/2010 no Adendo e os benefícios que ele 

pode trazer, entende-se que ele deve ser aplicado, desde que observados seus critérios de 

valores, sob pena de incorrer na inexequibilidade do contrato. Isso produziria uma remissão 

dinâmica, no âmbito da autorregulação, segundo GARDELLA, quando a remissão a normas 

de autorregulação é feita de forma genérica, permitindo a atualização destas e sua aplicação 

também pela Administração Pública206. 

Diante disso, dentre outros fatores a serem examinados, é impreciso afirmar que as 

agências de publicidade ganhem fortunas com os contratos de publicidade com a 

Administração Pública, ainda que os valores totais envolvidos sejam consideráveis. Os altos 

valores estariam associados à veiculação, cabendo à agência apenas um percentual, cada vez 

menor, desses valores.  

 

 

2.1.2. A remuneração por planos de incentivos, ou bônus de volume 

Outra forma de remuneração é aquela prevista na cláusula quinta do modelo de edital 

da Secom:  

 

5.1.5.1 Pertencem à CONTRATANTE todas as vantagens obtidas em 

negociação de compra de mídia diretamente ou por intermédio da 

CONTRATADA, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na 

forma de espaço, tempo ou reaplicações que tenham sido concedidos por 

veículo de divulgação. 

 

5.1.5.1.1 O disposto no subitem 5.1.5.1 não abrange os planos de incentivo 

concedidos por veículos de divulgação à CONTRATADA, nos termos do 

art. 18 da Lei nº 12.232/2010. 

 

5.1.5.2  O desconto de antecipação de pagamento será igualmente 

transferido à CONTRATANTE, caso esta venha a saldar compromisso antes 

do prazo estipulado. 

 

5.1.5.3 A CONTRATADA não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos 

de incentivo aos interesses da CONTRATANTE, preterindo veículos de 

divulgação que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, 

devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de 

acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados. 

 
206 “La capacidad de decisión de la Administración, en  suma,  parece  limitarse  a  la atribución de efectos 

vinculantes a unas referencias que le parecen seguras, en las que confía porque confía también en la capacidad 

técnica o profesional de los sujetos que las elaboran”. GARDELLA, op. Cit. p. 603 
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5.1.5.3.1 O desrespeito ao disposto no subitem 5.1.5.3 constituirá grave 

violação aos deveres contratuais por parte da CONTRATADA e a submeterá 

a processo administrativo em que, comprovado o comportamento 

injustificado, implicará a aplicação das sanções previstas neste contrato. 

 

Trata-se dos planos de incentivo, usualmente chamados de bônus de volume, ou 

simplesmente BV. Em sua forma mais tradicional, o Bônus de Volume (BV) de Mídia, 

segundo o nome sugere, é uma remuneração paga pelos veículos às agências geralmente pelo 

volume207 de mídia encaminhado, em periodicidade semestral ou anual208. Uma definição 

simples é209:  

“Quanto mais uma agência compra espaço ou tempo publicitário em 

determinado veículo – usando para tais compras os recursos de diferentes 

clientes – maior será a quantia em dinheiro que, a título de bônus de volume, 

a agência receberá do veículo de comunicação”. 
 

Ou seja, o relacionamento constante entre a agência e alguns veículos de comunicação, 

com maior poder econômico, resulta na possibilidade de fidelização entre eles, com a agência 

recebendo bônus pelo volume de publicidade encaminhada. Esquematicamente: 

 

Figura 6 - Relacionamento Administração, agência e veículo 

 

 
207 Isso porque em outros mercados, como o norte-americano, o crescimento anual também poderia ser utilizado 

como critério, adaptado para cada agência. K2 INTELLIGENCE. An independent study for media 

transparency in the US advertising industry. Prepared for: the Association of Nacional Advertisers. Jun3 7, 

2016, pp. 15/16. 
208 COSTA et al., op.cit., p. 31  
209 FREDDO, op. cit., p. 303. 
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*Tabela de valor do preço do espaço publicitário, definida pelo veículo e sujeita a negociação 



 
 

Fonte: elaboração própria  

 

Apesar de se tratar de uma relação eminentemente privada, entre agência e veículos, 

seu estudo se justifica por ao menos dois grandes motivos. Primeiro, os contratos 

administrativos, bem como a legislação específica, reconhecem e preveem sua destinação, eis 

que importante fonte de renda das agências, talvez a principal hoje210. Segundo, a falta de 

reconhecimento dessa realidade suscita dúvidas sobre a quem pertencem tais valores e a 

regularidade da sua conformação, resultando inclusive em condenações criminais nos casos 

do Mensalão e na Operação Lava-Jato.  

A base legal para essa forma de remuneração se encontra na Lei 12.232/2010, no 

art. 18211. O dispositivo basicamente repete a previsão contratual transcrita, admitindo tal 

forma de remuneração, que pertence, portanto, à agência.  

Uma distinção se refere ao art. 15. Esse artigo prevê que todas as vantagens, descontos 

e bonificações devem ser repassadas à Administração Pública contratante. O artigo 18, porém, 

exclui dessa regra geral os planos de incentivos, admitindo-os como pertencentes à agências.  

No Brasil, assim, a distinção se construiu para que descontos de negociação 

beneficiem os anunciantes, como a Administração Pública, em oposição aos planos de 

incentivo, pertencentes à agência212. Fora do Brasil, consta que essa distinção nem sempre 

seria observada, devendo tais valores ser repassados ao cliente anunciante213. 

 

2.1.2.1. Bônus de volume de produção: a espécie não prevista pela legislação 

Na prática, porém, também há relatos de BV de produção. Tal forma de remuneração 

estaria relacionada à aproximação da agência a seus fornecedores. Da mesma forma como 

ocorre no caso da veiculação, a agência apenas indica a contratação dos fornecedores, 

cabendo à Administração Pública pagar pelos serviços prestados. 

Assim, os fornecedores pagariam à agência um percentual, como retribuição a cada 

contratação ou indicação, e não por volume. Ele teria se desenvolvido como forma de 

 
210 Ibidem. E também: OLIVEIRA, op. cit., p. 217 e ss. E MARCONDES, op. cit. 
211 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. Tais 

disposições se repetem na IN SECOM 3/18 (art. 39 e 44) e nas Normas-Padrão (item 4.1 e Anexo C). 
212 DI PIETRO. Maria Sylvia Z. Direito Administrativo. 28ª edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 382. 
213 Cf. estudo mencionado NR 98.  
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remuneração, na medida em que os anunciantes, pressionando a remuneração das agências, 

deixou de pagar-lhes por esse tipo de intermediação214. Esquematicamente: 

 

 

Figura 7 - Relacionamento entre anunciante, agência e fornecedor 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Em ambos os casos, trata-se de remuneração que não ocorre entre a Administração 

Pública e a agência contratada – por isso, há posicionamentos de que o BV seria fruto de uma 

relação exclusivamente privada, não relacionada com os contratos administrativos215.  

 

2.1.2.2.Peculiaridades nos contratos administrativos, a partir do caso do Mensalão tal como 

analisado pelo Supremo Tribunal Federal  

 

A atual conformação dos planos de incentivos está relacionada à atuação do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 470 (“Mensalão”). Uma das condutas 

analisadas foi a apropriação dos BVs pelas agências e seus diretores, com a condenação pelo 

crime de peculato. Para além da condenação, a análise dos fundamentos revela uma questão 

maior de como funcionam os BVs nos contratos públicos e qual o sentido de sua existência.   

A condenação se baseou no entendimento de que a Lei 12.232/2010, no art. 18, 

regularizou apenas o BV de Mídia, sendo que as agências recebiam vantagens durante a fase 

 
214 TURLAO, Felipe. BV de produção: a perigosa relação paralela. Meio & Mensagem. 29 de abril de 2015. 

Disponível em: <https://dev.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2015/04/29/bv-de-produ-o-os-perigos-

da-rela-o-paralela.html>. E também: FAGALI, A ética e as agências de publicidade... 
215 Cf. explicava o então Secretário José Vicentine, em 2012 no caso CENP. CADE. Processo Administrativo 

08012.008602/2005-09, fl. 5060/5061. 



 
 

de produção, não repassadas para a Administração Pública contratante, não previstas na 

legislação216, e em violação ao contrato217, que previa à época:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 

2.7.4.6. Envidar esforços para obter as melhores condições nas negociações 

junto a terceiros e transferir, integralmente, ao BANCO os descontos 

especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, 

reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens. 
  

Apesar dos méritos do acordão, merece uma ressalva o fundamento de que houve 

violação contratual. Isso porque ele desconsidera a realidade do setor publicitário, em que 

BVs entre agência e veículos, e inclusive fornecedores, são negociados à margem da 

Administração Pública. São, em regra, acordos que envolvem a agência, deixando de fora 

seus clientes. Assim, não estariam incluídas na previsão contratual. Parte dos Ministros 

alertou para o fato de que o contrato não seria tão claro assim218. Além disso, não parece ser o 

caso de se aventar uma oposição entre contrato e costumes, eis que o contrato simplesmente 

não tratou da hipótese219.  

Além desses fundamentos, outras questões foram levantadas, trazendo a reflexão de 

até que ponto a lógica do setor privado e sua organização fazem sentido nos contratos 

administrativos. 

 

2.1.2.2.1. A noção de volume 

Um fundamento aventado no acórdão trata de questionar o “volume” envolvido 

no BV quando se trata de um cliente público. No setor privado, o volume envolvido é o da 

agência como um todo, considerando seus diversos clientes, ou, como parte da doutrina 

sucintamente menciona, o “portfólio das agências”220.  

No caso do setor público, porém, segundo o STF, todo o volume estaria relacionado 

apenas a um cliente, o Banco do Brasil, situação em que a bonificação estaria atrelada em 

 
216 Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 470 - Minas Gerais. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Rev. Min. Ricardo 

Lewandowski, data do acórdão 17/12/2012. Assim, os Ministros Joaquim Barbosa, relator, fls. 52.328/9, Min. 

Lewandowski, revisor, fls. 52.526 e 52.640; Min. Rosa Weber, fls. 52.768/9; Min. Luiz Fux, fls. 53.183/4 e fls. 

53.201/2; Min. Toffoli fls. 53.319/20, Min. Gilmar Mendes, fls. 53.990/991; Min. Ayres Britto, fl. 54.097 e ss. 
217 Esse o fundamento utilizados pelos Ministros Joaquim Barbosa, relator, Fl. 52.327 e fl. 52.331; Min. Luiz 

Fux, fl. 53.183/4, fl. 53.200, 53.217, Min. Toffoli fl. 53.319/20; Min. Carmen Lúcia, fls. 53.446/7; Min. Peluso, 

fls. 53.789/90, 53.847; Min. Gilmar Mendes, fls. 53.986; Min. Marco Aurélio, fl. 54.037/8; Min. Ayres Britto, fl. 

54.097 e ss.  
218 Cf. Min. Lewandowski, revisor, fl. 52.523. 
219 Cf. Min. Peluso, fls. 53.789/90, 53.847 
220 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 419. 
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maior grau ao cliente, e não à agência221. O volume relevante seria do setor público e não da 

agência como grande intermediadora. 

Nessa hipótese em específico, de agência privada, que trabalha apenas para um único 

anunciante público, não atuando no setor privado, faz sentido reconhecer que a lógica do 

setor privado pode não explicar o funcionamento do setor público.  

No entanto, não há algo específico na legislação ou em normas do setor que autorize 

essa reinterpretação da remuneração.  

Em teoria, a ideia é boa, principalmente ao se considerar que há várias agências 

especializadas em publicidade governamental, algumas delas praticamente exclusivas de uma 

estatal ou de um grande cliente público, ministério, etc. De fato seria descabido pagar uma 

remuneração por volume à agência quando toda sua atuação se deve ao volume de um único 

cliente, público. Não haveria a mesma variabilidade ou mesmo volume encontrado no setor 

privado. O sentido desse volume público seria diverso do volume privado.  

A solução, porém, traz dificuldades de fiscalização. Haveria um controle 

proporcional, com repartição dos valores? Seria um controle tudo ou nada, representando 

incentivos para toda agência ter um cliente privado mínimo, apenas para garantir o 

recebimento do BV? Haveria patamares de proporcionalidade? Destaca-se tal raciocínio pelo 

fato de que insistir nele pode representar ainda mais dificuldades.  

 

2.1.2.2.2. A distribuição de tarefas entre Administração Pública e agência contratada 

Para alguns Ministros, ao considerar que a Administração Pública negocia a 

veiculação de mídia, o BV deveria ser-lhe destinado222. No setor privado, o pagamento de 

BV está relacionado à atuação da agência, que em regra indica a veiculação, negocia em nome 

do cliente e acompanha sua execução. O pagamento do BV, assim, seria uma forma de o 

veículo se aproximar da agência. Essa atuação apresenta algumas peculiaridades nos contratos 

administrativos, o que pode levar a confusões. 

Além de ser uma criação dos ministros, que não encontra amparo na legislação, no 

contrato, ou nas normas do setor, o problema é que esse raciocínio simplifica a atuação das 

agências. Ao considerar que o BV de mídia está relacionado tão somente ao serviço que 

prestam como negociadoras de mídia, o Supremo ignora que a elaboração do plano de mídia é 

uma tarefa sofisticada e que a agência não atua sozinha, mas junto com o anunciante, mesmo 

 
221 Cf. Min. Joaquim Barbosa, relator, fls. 52.331 e ss.  
222 Cf. Min. Joaquim Barbosa, relator, fl. 52.327; Min. Marco Aurélio fls. 54.037/8; Min. Ayres Britto, fl. 54.097 

e ss. 



 
 

no setor privado223. Essa visão é corroborada dentro do setor publicitário, que destaca outras 

funções desempenhadas pela agência, como planejamento, implementação, controle e 

avaliação224. Também as Normas-Padrão, em especial no novo Adendo ao Anexo B, destacam 

que várias atividades estão envolvidas, além da negociação de mídia225. Em seu Manual de 

Procedimentos, a própria Secom reconhece que o papel da agência é muito maior do que 

apenas negociar mídia e envolve acompanhar a veiculação (item 9.5.1), apontar a checagem 

(item 9.6.1) e preparar a liquidação de despesas (item 9.8). O Manual ainda aponta que a 

agência será avaliada pela iniciativa na prospecção de novos meios, “competência para 

simular alternativas de mix de mídia e indicar a melhor cobertura”226.  

Por tudo isso, é impreciso afirmar que a Administração Pública, como eventual 

negociadora de mídia, deva receber valores dos veículos. Adotar essa posição é desconsiderar 

o funcionamento de todo o setor, o trabalho das agências e supervalorizar as atividades 

desempenhadas pela Secom.   

 

2.1.2.2.3. A remuneração por BV: o lucro privado a partir de recursos públicos 

Outro fundamento levantado, e espécie de premissa que perpassa a análise da 

regularidade dos BVs, é o fato de a agência contratada lucrar a partir de um contrato 

público. Para o Ministro Relator, em se tratando de um contrato público, todos os valores nele 

envolvidos são públicos, e não se tornariam privados apenas pela intermediação da 

agência227. O raciocínio decorreria do princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou 

seja, a agência estaria usando um contrato público, e recursos públicos, para obter um ganho 

privado. Esse argumento repercute ainda em parte da doutrina228. 

O Ministro relator e o Ministro Gilmar Mendes também entendem que ao não repassar 

os valores como a cláusula contratual suscita, a agência seria remunerada duas vezes, 

provocando a cobrança de uma comissão, que elevaria os preços229.  

 
223 D’ANDREA, Mario. Além da lenda. In: Uma ligação direta com a liberdade de expressão. CENP em 

Revista, Ano 15, nº 58. Março/abril/maio/2019, pp. 35 e ss. 
224 SANT’ANNA, op. cit., p. 215.  
225 CENP – Adendo ao Anexo B, item 1.3 
226 Secretaria Especial de Comunicação Social. Portaria nº 98, de 21 de julho de 2016. Aprova o Manual de 

Procedimento das Ações de Publicidade, p.33, item 4. 
227 Min. Joaquim Barbosa, relator, fl. 52.332 e fls. 54.068/9. Em outros votos, encontra-se ainda o fundamento de 

que todo o BV seria repassado no contrato com a Câmara, afirmação frágil diante da prática do setor publicitário, 

e do fato que se basearia apenas em depoimento de um servidor da Câmara. Cf. Min. Joaquim Barbosa, relator, 

fl. 52.333, Min. Luiz Fux, fl. 53.217, Min. Ayres Britto, fl. 54.097 e ss. 
228  “O que, nas contratações da Administração Pública, significa usar recursos públicos privilegiando os 

interesses da própria agência em detrimento do interesse público em flagrante lesão ao princípio da moralidade 

administrativa”. FREDDO, op. cit., p. 310. 
229 Cf. Min. Joaquim Barbosa, relator, fl. 52.339 e Min. Gilmar Mendes, fls. 53.991. 
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Como premissa, aparece que a agência de publicidade não poderia ter lucro em 

razão da sua atuação. Em outros termos, sendo a agência contratada para prestar o contrato, 

ela deve ser remunerada apenas pelo valor pago a ela pela Administração Pública. Não seria 

possível que a agência conseguisse condições melhores junto a um veículo de comunicação, 

outra parte da cadeia, e ganhasse dinheiro com isso. Basicamente, sendo o contrato público, 

todas as relações são públicas, bem como os recursos.  

Adotar tal visão significa punir ainda mais a contratada, que não teria incentivos para 

economizar recursos e favorecer a Administração Pública, atuando a um valor fixo. Ao 

contrário, ganhos de eficiência obtidos pela agência deveriam ser estimulados, podendo ser 

por ela apropriados. Por exemplo, se uma empresa é contratada para construir uma ponte por 

R$ 100 milhões, o fato de ela gastar apenas R$ 90 milhões para construí-la não significa que 

esses R$ 10 milhões de diferença sejam resultado de corrupção. 

A preocupação do STF é pertinente, mas por outro fundamento: esse ganho pode 

significar o prejuízo aos interesses da Administração. Não se trata apenas de um particular 

buscando a eficiência na execução, mas em que medida sua atuação pode significar a má 

execução do serviço? Como examinado abaixo, a remuneração por BV pode significar a 

indicação de um veículo ou de uma produtora que não atende aos interesses da Administração 

Pública, mas apenas ao interesse da agência em ser mais bem remunerada, ou seja, em 

prejuízo à Administração – e esse sim o problema.  

Por isso é que, embora os fundamentos para questionar tal forma de 

remuneração sejam aparentemente frágeis, eles revelam os problemas associados a esse 

tipo de remuneração. Todas essas peculiaridades levantadas no acórdão indicam que se trata 

de forma de remuneração anacrônica, que é desafiada nos contratos administrativos e na 

atualidade de forma geral.  

A manutenção dos planos de incentivo, se historicamente promoveu o 

desenvolvimento de veículos e até da liberdade de expressão, também parece estar 

relacionada a efeitos anticoncorrenciais, com concentração de publicidade e de verbas em 

poucos veículos, justamente aqueles que já detêm maior poder econômico.  

Além disso, ela pode estar relacionada a um modelo específico de prestação de 

serviços de publicidade que não mais se sustenta. À medida que a agência de publicidade full 

service vai sendo questionada, com atividades redistribuídas com o anunciante, deixa de fazer 

sentido que ela seja remunerada por meio de tais planos de incentivo. Daí a necessidade de 

uma revisita a esse modelo e às formas de remuneração praticadas.  



 
 

  

2.1.2.3.A cambiante jurisprudência do TCU sobre o tema 

A decisão do STF foi, portanto, no sentido de que apenas o BV de Mídia poderia ser 

destinado às agências de publicidade, conforme previsto no art. 18 da Lei 12.232/2010. No 

entanto, a apropriação do BV de produção configuraria peculato. Apesar de todas as 

problematizações, a distinção encontra amparo legal. 

Mas, além disso, o STF também indicou a inconstitucionalidade do art. 20 da Lei 

12.232/2010, que pretendia sua aplicação para casos anteriores a ela e ainda não decididos. 

Segundo o artigo: “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”. 

Os fundamentos trazidos pelos Ministros quanto a esse ponto confundem-se com a 

própria fundamentação a respeito dos bônus de volume: o Banco do Brasil negociava tais 

valores, apenas uma parte se referia à veiculação (e não a fornecedores) e o art. 15 repete o 

que contrato previa à época230, bem como deveria ser observado o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato – que seria perdido caso a agência fosse remunerada por formas não 

previstas, ou contrárias a ele231.  

Um fundamento recorrente é de que o contrato não retroage, em razão da previsão 

constitucional do art. 5º, XXXVI232. O Ministro Gilmar Mendes também cita doutrina que 

entende a abolitio criminis como necessariamente expressa e específica 233 . Ao final, o 

pronunciamento da inconstitucionalidade de tal norma é realizado apenas em caráter 

incidental, em controle difuso.  

Conquanto esse trecho da decisão deva perder importância ao longo do tempo, com a 

resolução dos casos anteriores à Lei, ele influenciou as decisões do TCU que se seguiram. A 

inconstitucionalidade incidental do art. 20 foi um dos pretextos para o TCU mudar sua 

jurisprudência a respeito dos planos de incentivos, no que chama a atenção inclusive pelo 

fato de o então presidente do STF rejeitar expressamente a jurisprudência do TCU sobre o 

tema234. 

 
230 Min. Joaquim Barbosa, relator, fl. 52.330/52.331. 
231 Min. Ayres Britto, fl. 54.097 e ss. 
232 Min. Luiz Fux, fls. 53.183/4, 53.217, Min. Gilmar Mendes, fls. 53.991; Min. Ayres Britto, fl. 54.114. Questão 

que já havia sido aventada pela doutrina de MOTTA, op. cit., p. 197 e DI PIETRO, op. cit., 382.  
233 Min. Gilmar Mendes, fls. 53.991. 
234 Voto Min. Ayres Britto, fls. 54.109/54.110. 
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No acórdão 2.062/2006, do Plenário do TCU, o entendimento foi pela indevida 

ausência de repasse de recursos oriundos do BV para a Administração Pública. O 

entendimento era, portanto, de que a agência negociava melhores condições de veiculação e 

lucrava com a diferença de valor235. Por isso, o acórdão determinou a necessidade de um 

representante da Administração Pública a cada negociação entre a agência e os veículos (item 

9.1.3.7.1). 

Em 2010, porém, no acórdão que examinou o pedido de reexame do acórdão 

2.062/2006, a decisão foi no sentido de que a Lei 12.232/2010 teria regularizado diversas 

situações, não mais se mantendo tal exigência. A partir desse acórdão, em 2012, o TCU reviu 

seu posicionamento, discordando da Unidade Técnica, e concordando com o Ministério 

Público especializado, no sentido de que a partir da Lei 12.232/2010, não haveria mais que se 

discutir a questão dos planos de incentivo e seu repasse, sendo todos regularizados pela Lei 

nova236.  

Essa decisão foi reproduzida nos acórdãos seguintes e foi discutida pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal 470, caso em que este decidiu que o art. 20 

não permitira a retroação da Lei 12.232/2010 e, ademais, sinalizou pela distinção entre BV de 

mídia e BV de produção, como já apontado.  

De fato, como já afirmado no capítulo 1, a decisão do TCU no acórdão 3.233/2010 foi 

problemática, deixando de enfrentar e aprofundar diversas questões, na medida em que 

interpretou a Lei 12.232/2010 como um salvo-conduto para o setor.  

O resultado é que, após o julgamento pelo STF, o TCU mais uma vez revisitou sua 

jurisprudência e, num movimento processual mais do que questionável, decidiu rejulgar os 

casos a partir de 2015. Para tanto, o TCU interpretou que o recurso de revisão previsto na sua 

Lei Orgânica deveria ser entendido como uma ação rescisória, entendendo-se como fato novo, 

de forma ampla, a nova interpretação incidental de inconstitucionalidade do art. 20 da Lei 

12.232/2010237. Nesse novo cenário, o TCU observou a decisão do STF, negou validade ao 

 
235 Item 4.4 do trabalho presente no relatório, realizado pela 6ª Secretaria de Controle Externo. TCU, Acórdão 

2.062/2006.  
236 TCU. Acórdão 638/2012 - Plenário, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, dj. 21/3/2012. Solução adotada 

também nos: Acórdão 1.342/2012 – Plenário, rel. Min. Ana Arraes, dj. 30/5/2012; Acórdão 1.715/2012 – 

Plenário, rel. Min. Ana Arraes, dj. 4/7/2012; e Acórdão 1.716/2012, rel. Min. Ana Arraes, dj. 4/7/2012. 
237 TCU. Acórdão 2304/2015 - Plenário, rel. Min. Ana Arraes, redator o Min. Walton Alencar Rodrigues, dj. 

16/9/2015, pp. 4 e ss.  



 
 

art. 20, passou a diferenciar os BVs e, sobretudo, julgou as contas irregulares, aplicou multa e 

condenou à devolução do montante, conforme o caso238.  

Evidentemente, o art. 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(Decreto-Lei 4.567/1942) não foi aplicado: 

 

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, 

quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 

cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais 

da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação 

geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído 

pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e 

especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em 

jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por 

prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído 

pela Lei nº 13.655, de 2018) 
 

Esse histórico se presta a mostrar três pontos: a insegurança jurídica em relação ao 

tema; as sucessivas confusões proporcionadas pelo TCU, opondo Unidade Técnica, 

Ministério Público e Ministros; e como, após cerca de 15 anos e algumas reviravoltas, parece 

se encaminhar uma jurisprudência um pouco mais sólida sobre o tema, com a distinção entre 

BV de mídia e BV de produção, este último não atingido pela Lei 12.232/2010.  

 

2.1.3. Remuneração a título de ressarcimento dos custos internos a partir de tabela 

referencial de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do estado 

As agências de publicidade ainda podem vir a ser remuneradas por outras três formas, 

não relacionadas à veiculação: ressarcimento de custos internos, a partir de valores 

referenciais da Tabela do Sindicato de cada região; por honorários, calculados sobre o valor 

do serviço prestado, em 15% pelas Normas-Padrão, ou de apenas 5% caso a agência 

simplesmente faça a intermediação do valor; e pelo deslocamento de profissionais.  

A começar pela remuneração a título de ressarcimento de custos internos, prevista na 

cláusula 8.1.1 do modelo de edital adotado pela Secom:  

8.1.1  .........% (................ por cento) dos valores previstos na tabela 

referencial de preços do Sindicato das Agências de Propaganda de estado, a 

título de ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela 

CONTRATADA, referentes a peça e ou material cuja distribuição não lhe 

proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, 

nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965.<sindicato ao qual a contratada 

está filiada> 

 
238 Isso ocorreu no já citado Acórdão 2.304/2015 – Plenário, mas também em: Acórdão 3.349/2015 – rel. Min. 

Vital do Rêgo, dj. 9/12/2015; Acórdão 1184/2017 - Plenário, rel. Min. José Múcio Monteiro, dj. 7/6/2017; e 

Acórdão 895/2019 - Plenário, rel. Min. Vital do Rêgo, dj. 16/4/2019. 
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Da leitura da cláusula, percebe-se que a agência é remunerada apenas por percentual 

do valor da tabela. A depender do valor total do contrato, é possível que a agência conceda 

100% de desconto ao órgão contratante, renunciando a tal forma de remuneração. Isso ocorre 

atualmente nas contratações do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Liquigás 

Distribuidora SA, do Ministério da Saúde e da Petrobras, sendo que a regra é os descontos 

superarem 50% do valor previsto na tabela239.  

A tabela referencial utilizada é aquela do Sindicato do local onde a contratação se 

realiza. Em se tratando de contratos federais, costuma-se utilizar a tabela aprovada pelo 

Sindicato das Agências de Propaganda, do Distrito Federal (Sinapro-DF): “Valores 

Referenciais de Custos Internos Recomendados pelo Sinapro-DF”240.  

A tabela é extensa, conta com 32 páginas e, na verdade, trata-se de diversas tabelas 

para mais de 30 tipos de serviços, segundo a edição de 2019, prorrogada até setembro de 

2020. Por exemplo:  

Figura 8 – Tabela de ressarcimento de Custos Internos, item 17 – Mídia Interior 

 

Fonte: Valores Referenciais de Custos Internos recomendados pelo Sinapro-DF – 2019 

 

 
239  Disponível em: < http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-

contratos/anunciantes_do_poder_executivo_federal___remuneracao_de_agencias_de_propaganda.xlsx/view>. 
240  SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA – DISTRITO FEDERAL. Valores referenciais de 

custos internos recomendados pelo Sinapro-DF, 2019. Disponível em: <https://sinaprodf.com.br/wp-

content/uploads/2020/07/Referencial_de_Custos_Internos_SinaproDF_2019-prorrogado.pdf>. 



 
 

Tais tabelas são elaboradas conforme pesquisa de preço realizada junto ao mercado 

publicitário e conferem previsibilidade para os valores envolvidos, especialmente num setor 

complexo. Ausente a tabela, seria impossível esperar que cada um dos valores fosse 

negociado individualmente numa concorrência, num contrato de longo prazo. A tabela é, 

assim, importante instrumento de referência de valores.  

Apesar disso, os valores sugerem que não é possível à agência extrair toda sua 

remuneração dos valores ali previstos, funcionando apenas de forma complementar às receitas 

advindas da veiculação. AGRA também lembra que a previsão de ressarcimento por custos 

internos não inclui todos os custos241. Não são incluídos custos de relatórios de checagem de 

veiculação, custos com estrutura interna da agência ou com núcleo de mídia, por exemplo, 

atividades previstas no contrato.  

 

2.1.4. Remuneração por honorários 

Outra remuneração da agência é a remuneração por honorários. Ela está relacionada à 

atuação da agência de propaganda como intermediária, junto a fornecedores. Existe o 

posicionamento de que ela seria a remuneração por excelência das agências, eis que a única 

paga diretamente do anunciante para a agência contratada242.  

Em oitiva no âmbito do caso CENP, há a afirmação que a agência poderia sobreviver 

apenas com honorários243. Se tal situação pode de fato ocorrer no setor privado, a realidade no 

setor público é que 90% dos valores envolvidos vêm da veiculação. Ademais, a agência não é 

sempre mera intermediária, mas desempenha outras tarefas. Assim, as remunerações 

anteriores, em especial o desconto-padrão, apesar de sua conformação peculiar, são mais 

importantes.  

Apesar disso, os contratos administrativos de publicidade chamam a atenção pelo fato 

de que a contratada realiza diversas outras contratações, tanto de mídia, quanto de produção. 

FREDDO bem aponta que nas contratações de publicidade, a subcontratação é a regra, e 

sempre ocorrerá, diferente de outras licitações, em que a subcontratação é a exceção244. Isso 

produz uma disputa a respeito da natureza dessas contratações, se subcontratações245. 

 
241 AGRA, op. cit., pp. 1154/1155. 
242 FORTE, op. cit. 
243  Cf. afirmava o publicitário Sr. Luís Lara, nas oitivas do Caso CENP. CADE. Processo Administrativo 

08012.008602/2005-09, fl. 5.025.  
244 “À diferença das usuais licitações onde pode ou não haver subcontratação ou terceirização a depender do 

objeto de licitação, nas licitações de publicidade sempre haverá subcontratação, em valores correspondentes a 

significativa parcela do montante despendido pela Administração”. FREDDO, p. 271. 
245 Cf. explicada a organizada por JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 378 e 

ss. 
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Sem entrar na disputa da natureza específica, fato é que a agência atua como 

intermediária de duas formas distintas. Na primeira, a agência apenas seleciona a 

contratação do fornecedor e/ou a aquisição do serviço específico, de forma instantânea. Na 

segunda, além dessa seleção, a agência atua no acompanhamento e na coordenação dos 

serviços prestados. É por isso que as Normas-Padrão preveem dois patamares de remuneração 

– em 15%, ou de apenas 5%, caso a Agência apenas contrate ou repasse o pagamento ao 

fornecedor (itens 3.6.1 e 3.6.2), valores que vêm sendo pressionados para baixo, inclusive 

pelo TCU e que podem ser suprimidos caso haja veiculação (item 3.11.2). 

Apesar de realizar a seleção, é sempre a Administração Pública a pagar pelos serviços 

prestados pelos fornecedores – e não a agência.  

Por fim, apesar de inspiradas nas Normas-Padrão, tal remuneração não pode ser 

explicada apenas segundo a lógica e os patamares de 5% e 15% das normas de 

autorregulação, havendo geralmente disputa na licitação, dentro de limites máximos previstos 

no edital.   

Vejamos tais remunerações.  

 

2.1.4.1.Remuneração por honorários, referentes à produção e à execução técnica, prestados 

por fornecedores, desde que não haja o pagamento de desconto-padrão 

 

Uma das formas de remuneração por honorários é aquela prevista na cláusula 8.1.2 do 

modelo de edital elaborado pela Secom:  

 

8.1.2  Honorários de .........% (................ por cento), incidentes sobre 

os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, 

com a intermediação e supervisão da CONTRATADA, referentes à 

produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não 

lhe proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de 

comunicação e divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965. 

 

Trata-se da hipótese do inciso II da Lei 12.232/2010. Apesar da menção à execução 

técnica, o conceito não é exatamente encontrado entre os publicitários, conforme anota 

FREDDO, mas se trata da etapa de produção da ideia vislumbrada246. Entrevista realizada pelo 

mesmo autor, com o publicitário Oscar Alves, também é interessante por deixar claro algo 

 
246 Segundo FREDDO: “É possível dividir a produção em três etapas, como já citado, mas não há diferença 

semântica entre produção e execução técnica. As etapas, na publicidade, seriam: (i) briefing, (ii) criação, (iii) 

produção e (iv) veiculação. Não há, tecnicamente, etapa de execução técnica”. FREDDO, op. cit., p. 77. 



 
 

que os profissionais da área bem sabem: apesar de todo alarde em relação à criação e à 

genialidade das ideias, na prática essa fronteira é pouco nítida e quem produz, ou executa, 

acaba tendo um enorme papel de criação, conferindo um “tratamento” à ideia, definindo, no 

exemplo, como serão a cena, os personagens, modo de filmagem, etc., o que pode ter um 

impacto significativo no valor da produção, caso se opte por contratar atores famosos, por 

exemplo247.  

Seguindo a entrevista, a produção conta ainda com três etapas, de pré-produção, 

produção e pós-produção248. Na pré-produção, a agência detalha sua ideia criativa, apresenta 

opções de locação, atores, ideias de filmagem e trilha sonora. Isso tudo se materializa na 

produção, com a efetiva seleção das opções e prática, e finaliza na pós-produção, com a 

edição.  

Conforme a previsão, a agência não recebe os honorários quando há remuneração por 

desconto-padrão, o qual deve ser suficiente para definir sua contratação. Assim, é de se pensar 

se tal conformação representa um incentivo para haver fornecedores e para não haver 

veiculação. No entanto, o valor da veiculação tende a ser sempre muito atrativo para a 

agência, caso em que, havendo a possibilidade, será a opção preferida, preteridos os 

honorários.  

 

2.1.4.2.Remuneração por honorários, referentes a pesquisas, renovação do direito de autor e 

reimpressão de peças publicitárias prestados por fornecedores, desde que não haja o 

pagamento de desconto-padrão 

Outras formas de remuneração por honorários são aquelas previstas na cláusula 8.1.3: 

8.1.3  Honorários de .........% (................ por cento), incidentes sobre 

os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, 

com a intermediação e supervisão da CONTRATADA, referentes: 

I) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e de geração de conhecimento pertinentes ao objeto do presente 

contrato;<complementar o texto, se for o caso, com:> exceto no tocante a 

pesquisas de pré-teste. 

II) à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de 

peça ou material publicitário, exclusivamente quando sua 

distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de agência 

concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 

4.680/1965; 

III) à reimpressão de peças publicitárias. 

 
247 Ibidem, p. 378. 
248 Ibidem, p. 377. 
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8.1.3.1  Para fins do disposto no inciso III do subitem anterior, 

entende-se por reimpressão a nova tiragem de peça publicitária que não 

apresente modificações no conteúdo ou na apresentação, em relação à edição 

anterior, exceto eventuais correções tipográficas ou pequenas atualizações de 

marcas e datas. 

Esse grupo de atividades aproxima-se do inciso I do art. 2º, §1º da Lei 12.232/2010 e 

suscita dúvidas sobre seu conteúdo. 

Nos incisos I e III não há menção à veiculação. Uma interpretação possível é que tais 

pesquisas seriam mais gerais do contrato, não específicas de uma campanha. No caso de 

reimpressão de peças publicitárias, sequer faria sentido falar em veiculação, eis que não 

seriam distribuídas por meio de veículos.  

Sobre as pesquisas mencionadas, a Lei 12.232/2010 evidencia um componente 

estratégico durante a elaboração, bem como uma avaliação posterior, além de que devem 

tratar do objeto do contrato (art. 3º)249. Além disso, a minuta da Secom prevê250: 

 

2.1.1.4 As pesquisas e os outros instrumentos de avaliação previstos na 

alínea ‘a’ do subitem 2.1.1 terão a finalidade de: 

a) gerar conhecimento sobre o mercado, o público-alvo e os meios para 

divulgação das peças ou campanhas publicitárias; 

b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação, a veiculação e a 

adequação das mensagens a serem divulgadas; e 

c) possibilitar o acompanhamento, a readequação de estratégias, a 

mensuração de desempenho e a avaliação dos resultados das campanhas 

publicitárias, vedada a inclusão de matéria estranha ou sem pertinência 

temática com a ação de publicidade. 

 

A limitação do objeto da pesquisa parece se relacionar a usos indevidos para 

finalidades eleitoreiras. Embora a publicidade seja vista como a criação, o anúncio, ela 

também conta com uma importante dimensão de pesquisas, utilizadas para entender os 

anseios da população, posicionamentos, e também hábitos de consumo. Assim, a publicidade 

se baseia no entendimento de cenários e na possibilidade de trazer tendências.  

Chama a atenção, na cláusula remuneratória, a menção expressa à pesquisa de pré-

teste. O Manual da Secom de Procedimento das Ações de Publicidade (Portaria 98/2016) 

 
249 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 possibilitar a mensuração dos resultados 

das campanhas publicitárias realizadas em decorrência da execução do contrato.  

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. 
250 A minuta de contrato conta com uma definição de planejamento, relacionada à mídia, que não deve ser 

confundida com o planejamento específico das pesquisas, aí mencionado, cláusula 2.1.1.2. 



 
 

prevê a possibilidade de pesquisas pré-teste (item 6.1 e 14.1), as quais não serão remuneradas 

à agência (item 11.2 alínea a). Nas ações de com valor superior a R$ 10 milhões, o pré-teste 

será obrigatório, para verificar eficácia e eficiência e realização de ajustes (item 14.2). Nas 

ações acima de R$ 20 milhões, a realização de pesquisa pós-teste será obrigatória, realizada 

pela agência ou por instituto de pesquisa contratado (item 14.4).  

OLIVEIRA, em doutoramento, explica que os pré-testes seriam uma forma de 

avaliação da propaganda, anterior à sua existência, ocorrida na fase de desenvolvimento. 

Seriam pesquisas referentes a ideias, testes de conceito, de esboço de arte, texto e filme, e até 

mesmo de anúncios finalizados, impressos ou eletrônicos251. Quanto ao pós-teste, o autor 

menciona que podem ocorrer assim que se inicia a veiculação, e buscam verificar se as 

pessoas lembram-se do anúncio, associam-no a marca, se a mensagem foi transmitida. 

Também seriam possíveis testes de persuasão, sobre o quanto determinado anúncio 

convenceu o público a fazer algo ou mesmo testes de reações emocionais e fisiológicas252. Em 

entrevistas com profissionais do setor, OLIVEIRA apresenta que os pré-testes seriam 

malvistos pela dificuldade de conseguir um público adequado ou pela dificuldade de explorar 

ideias novas253. Por isso, pesquisas pós-teste seriam mais desejadas, permitindo avaliar como 

o público lidou com a propaganda e trazendo ensinamentos para o futuro254.  

Além das pesquisas de pré-teste e pós-teste, é importante não as confundir com 

pesquisas regulares de audiência, cujos custos devem ser absorvidos pela agência, segundo as 

Normas-Padrão255. Também há indicação de que as agências certificadas, via CENP, teriam 

pesquisas colocadas à sua disposição (anexo A). No recente Adendo ao Anexo B, fica claro 

que a agência pode utilizar a remuneração por desconto-padrão, quando há veiculação, para 

pagar pesquisas – o que explicaria a não remuneração de pesquisas pré-teste256. 

Na sequência, o inciso II trata basicamente dos direitos autorais.  Os direitos autorais 

não recebem um tratamento mais extenso na doutrina provavelmente devido ao fato de que 

está incluso nas outras formas de remuneração. Isto é, devem ser remunerados por meio de 

 
251 OLIVEIRA, op. cit., p. 127. 
252 Ibidem, p. 127. No mesmo sentido: SANT’ANNA, op. cit., p. 133. 
253 OLIVEIRA, op. cit., p. 196. 
254 Ibidem, p. 197. 
255 “3.4. Salvo prévia e expressa estipulação em contrário, a Agência deverá absorver o custo dos serviços 

internos e/ou externos de pesquisas regulares de audiência, auditoria de circulação e controle de mídia, 

disponíveis no mercado, necessários à prestação de serviços de controle da verba do Anunciante”. 
256 1.4 Os serviços prestados diretamente pela agência, que sejam ligados ou resultem em investimentos em 

mídia, poderão ser remunerados pelo desconto-padrão, desde que tenham sido previamente ajustados entre 

agência e anunciante, conforme rol abaixo: 

(...) d) Pesquisas relacionadas à concepção de peças e campanhas, desde que tenham relação direta com a 

geração de investimentos em mídia; 
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honorários, sendo que já devem estar incluídos nos orçamentos obtidos pelas agências257. A 

cláusula décima, geralmente prevista nos contratos, prevê apenas percentuais no caso de 

reutilização das peças.  

Tais direitos autorais não se confundem com aqueles relativos à concepção da 

campanha e ao trabalho desenvolvido pela agência de publicidade. Buscando evitar que ideias 

sejam utilizadas indevidamente, as Normas-Padrão preveem que estes se presumem da 

agência que criou a campanha os direitos autorais (item 3.7).  

É possível enxergar também um modesto incentivo para a reimpressão, eis que seria 

mais econômico reimprimir peças do que realizar uma nova campanha, eis que contam com a 

previsão de pagamento de honorários, em inciso próprio. Outra interpretação é reconhecer o 

trabalho que a agência teria para acompanhar e coordenar a reimpressão, junto às gráficas.  

Nos anunciantes do âmbito federal, os valores variam entre 0 e 5%, sendo comum não 

constar a previsão de remuneração por renovação do direito de autor ou pela reimpressão de 

peças publicitárias258.  

 

2.1.4.3.Remuneração por honorários, referentes à criação, a implementação e ao 

desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitárias, prestados por 

fornecedores, desde que não haja o pagamento de desconto-padrão 

A remuneração por honorários que mais suscita dúvidas é aquela da cláusula 8.1.4: 

8.1.4  Honorários de ........% (................ por cento), incidentes sobre 

os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, 

com a intermediação e supervisão da CONTRATADA, referentes à criação, 

à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de 

comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e 

das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias, <se for o 

caso> cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência concedido 

pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965. 

A previsão se baseia no inciso III do art. 2º, §1º da Lei 12.232/2010, que pouco 

ajudam a esclarecer seu conteúdo. As Instruções Normativas da SECOM apenas repetem a 

previsão, no caso do art. 3º, XV da IN Secom 3/18. Difícil entender o que seriam essas formas 

 
257 10.1.1   A remuneração dos direitos patrimoniais mencionados no subitem precedente é 

considerada incluída nas modalidades de remuneração definidas nas Cláusulas Oitava e Nona deste contrato. 

10.2  Com vistas às contratações relacionadas a bens e serviços especializados que envolvam direitos de 

autor e conexos, nos termos da Lei nº 9.610/1998, a CONTRATADA solicitará, dos fornecedores, orçamentos 

que prevejam a cessão dos respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE. 

10.3  Qualquer remuneração, devida em decorrência da cessão dos direitos patrimoniais de autor e 

conexos, será sempre considerada como já incluída no custo de produção. 
258  Disponível em: < http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-

contratos/anunciantes_do_poder_executivo_federal___remuneracao_de_agencias_de_propaganda.xlsx/view>. 



 
 

inovadoras de comunicação e em que medida qualquer forma inovadora justificaria a inclusão 

e remuneração aqui.  

Cogita-se que a previsão viria de um contexto analógico da publicidade, e da 

expectativa do que a internet poderia fazer pela publicidade, ainda que a Lei 12.232/2010 

tenha apenas uma década de existência. Se esse foi o intuito, concordamos com Marçal Justen 

Filho, que não cabe falar em formas inovadoras quando a forma já se tornou disseminada 

junto ao mercado259.  

Uma dificuldade adicional é o fato de que a contratação de comunicação digital 

acabou ficando sob a regência da Lei 8.666/1993, em uma fronteira de definição pouco fácil e 

que mereceria um trabalho próprio.  

No entanto, no segundo semestre de 2019, houve tentativa de definição do tema em 

minuta da SECOM colocado primeiro em consulta e, em seguida, audiência públicas 260 . 

Segundo ela, tais formas inovadoras estariam vinculadas “às tecnologias de gestão, análise, 

monitoramento, avaliação, otimização e impulsionamento das ações publicitárias”, e ainda 

incluiriam a produção de conteúdos para as redes sociais do ente contratante, bem como 

moderação de comentários.  

Assim, houve ainda a tentativa de usar a previsão para remunerar a publicidade 

veiculada em meios digitais, com a agência recebendo honorários de 3,5%. A solução foi 

tratada como inadequada por parte do setor, enquanto outra parte passou a defender uma 

remuneração por honorários de 15%261. O resultado é que tanto a junção com a comunicação 

digital quanto a definição dessas formas inovadoras acabaram retiradas da versão 

disponibilizada em seguida 262 . Em âmbito federal, todos os anunciantes remuneram tais 

 
259 “Sou plenamente favorável à concepção da autorregulação” – Entrevista Marçal Justen Filho. CENP em 

Revista, Ano 17, nº 66, outubro/2020, p. 11. 
260  “2.1.1.1 Para fins do disposto na alínea ‘c’ do subitem anterior, entende-se por formas inovadoras de 

comunicação os serviços vinculados às tecnologias de gestão, análise, monitoramento, avaliação, otimização e 

impulsionamento das ações publicitárias, com a finalidade de potencializar os efeitos e a visibilidade das 

mensagens, bem como o atingimento de objetivos e públicos/usuários, fornecidos por redes, canais, emissoras, 

plataformas e ferramentas que envolvam sistemáticas automatizadas para esse fim, dentre outros serviços que 

vierem a surgir”. 

2.1.1.1.1 Os serviços descritos no subitem anterior compreendem, ainda, a produção de conteúdos publicitários 

para os perfis da contratante em redes sociais e a moderação de comentários postados por terceiros, vinculados 

às temáticas publicitárias. 
261 MACEDO, Paulo. Secom rejeita argumentos sobre concorrência de publicidade. Propmark, 27 de fevereiro 

de 2020. Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/secom-rejeita-argumentos-sobre-concorrencia-de-

publicidade/>. 
262 “A redação da alínea “c” do subitem 2.1.1 da minuta do edital obedeceu à descrição contida no inciso III, § 

1º, Art. 2º, da Lei nº 12.232, de 2010. Lembramos que a conceituação de formas inovadoras proposta pela 

SECOM no edital disponibilizado no âmbito da Consulta Pública (20/09/2019 a 11/10/2019) foi objeto de vários 

questionamentos.  



81 
 

 
 

serviços com valores entre 0 e 5%, sendo a única exceção o Banco do Brasil, que o remunera 

a 13%, a indicar sua utilização para a comunicação digital263.  

Chamamos a atenção, nesse momento, para o risco de se retomar uma situação 

anterior à Lei 12.232/2010, em que a falta de definição do objeto, ou sua definição muito 

ampla, permitia que a agência contratada desempenhasse tarefas as mais variadas, sendo 

remuneradas por honorários. Há um risco considerável de esse cenário se repetir, agora com a 

comunicação digital, o que deve demandar mais estudos nos próximos anos.  

 

2.1.5. Remuneração por despesas com deslocamento  

Por fim, outra forma de remuneração é aquela com o deslocamento de profissionais, 

prevista na cláusula 8.4 da minuta: 

8.4  Despesas com deslocamento e diárias de profissionais da 

CONTRATADA, de seus representantes ou de fornecedores de bens e de 

serviços especializados por ela contratados são de sua exclusiva 

responsabilidade. 

8.4.1  Quando houver a autorização excepcional da 

CONTRATANTE para o ressarcimento dessas despesas, deverão ser 

apresentados todos os comprovantes de pagamento dos deslocamentos e 

diárias, a fim de aferir a execução e assegurar o reembolso pelo valor 

líquido, sem a incidência de honorários. 

8.5  As formas de remuneração estabelecidas nesta cláusula 

poderão ser renegociadas, no interesse da CONTRATANTE, quando da 

renovação ou da prorrogação deste contrato. 

Ela indica a necessidade de a Administração Pública contar com profissionais das 

agências para lidar com as demandas em reuniões, bem como na solução de demandas, muitas 

vezes urgentes.  

Esse quadro já vinha sendo questionado com novas tecnologias, que permitem 

reuniões simultâneas, mesmo à distância. Minuta colocada sob consulta pública previa a 

possibilidade de videoconferência264. O contexto recente de pandemia do Coronavírus, com 

 
Dessa forma, considerando que a própria Lei nº 12.232, de 2010, não estabelece o conjunto de serviços  que 

podem ser classificados como formas inovadoras, a SECOM entendeu pertinente também não definir o universo 

desses serviços em seu edital”. SECOM, Audiência Pública nº 1/2020, pp. 17/18. 
263  Disponível em: < http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-

contratos/anunciantes_do_poder_executivo_federal___remuneracao_de_agencias_de_propaganda.xlsx/view>. 
264 5.1.3.3 Nos casos em que for imprescindível a presença de outros profissionais da CONTRATADA na 

reunião de briefing, ou em qualquer outra do interesse da CONTRATANTE, que estejam lotados na matriz ou 

filial localizadas fora de Brasília-DF, a participação poderá ser feita, a critério da CONTRATANTE, por meio de 

videoconferência. 

5.1.3.3.1 Caso haja necessidade de deslocamento de profissionais a pedido da CONTRATANTE, deverão ser 

observados os critérios estabelecidos nos subitens 8.6 a 8.7 deste contrato . 



 
 

restrição a circulação de pessoas e desempenho de atividades à distância deve aprofundar as 

mudanças.  

Por fim, no art. 47 da IN SECOM 3/18, consta apenas a previsão de que no caso de 

ressarcimento de despesas deverão ser exigidos comprovantes de passagens, diárias, locação 

de veículos, entre outros. Além disso, o pagamento será realizado pelo valor líquido, sem 

incidência de honorários.  

Apenas um artigo, em instrução normativa, é pouco para reger o processo de 

pagamento. Seria interessante que houvesse uma maior definição de quais despesas poderão 

ser reembolsadas e parâmetros para tanto, como “segundo valor de mercado”.  

Ainda que possa haver uma maior processualização para essa espécie de remuneração, 

ele deve ser utilizado em situações excepcionais, diante das exigências de pessoal realizadas.  

De um lado, são razões que justificam essa autorização a necessidade de um 

profissional examinar pessoalmente características como qualidade da publicidade produzida, 

em termos de cores, tipo de papel, impressões e outras especificações sensoriais que apenas 

pessoalmente é possível averiguar. Considerando que as agências muitas vezes contam com 

filiais e estruturas dedicadas especificamente a determinado cliente, por imposição contratual, 

a possibilidade de deslocamento deveria vir de forma ainda mais excepcional, por exemplo na 

resolução de conflitos, ou na supervisão específica para uma campanha de maior importância.   

De outro lado, não são razões aptas a justificar esse deslocamento a necessidade de 

realizar uma reunião presencial, levar toda uma equipe para discutir algum ponto em 

específico, tarefas que podem muito bem ser resolvidas com soluções tecnológicas hoje 

disponíveis. Considerações de sigilo, estratégia também estariam resguardadas, apesar da 

reunião remota.  

Apesar dos cuidados, vislumbram-se poucos problemas, seja por representar valores 

ínfimos diante do valor do contrato, seja por ser desde já uma hipótese excepcional.  

2.1.5.1. Exigências quanto à estrutura da agência e seus profissionais 

A remuneração por despesas com deslocamento suscita ainda uma das condições 

peculiares dos contratos administrativos de publicidade: a previsão minudente da estrutura 

de funcionamento requerida. No edital, constam exigências de profissionais disponíveis 

para a Administração Pública, inclusive sua formação e experiência, cf. cláusula 5.1.2.1, por 

exemplo:  

5.1.2.1 A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo máximo de 

XX (por extenso) dias corridos, a contar da data da assinatura deste 

instrumento, que possui, no estado, estrutura de atendimento compatível com 

o volume e a característica dos serviços a serem prestados à 
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CONTRATANTE, representada, no mínimo, pelos seguintes profissionais e 

respectivas qualificações:<prazo máximo recomendado: 30 dias corridos> 

<as quantificações e qualificações a seguir devem estar adequadas às 

necessidades de comunicação publicitária do anunciante, como por 

exemplo:> 

(...) 

j) 01 (um) Diretor de Mídia: possuir formação acadêmica e experiência 

comprovada, de no mínimo 03 (três) anos, em planejamento e execução de 

mídia;  

k) 02 (dois) profissionais de mídia: possuir formação acadêmica e 

experiência comprovada em planejamento e execução de mídia 

 

Além disso, em muitos casos a agência vencedora da licitação é obrigada a manter um 

núcleo de mídia em Brasília, no caso das contratações federais 265. Isso pode restringir a 

competitividade das licitações apenas a agências que já tenham escritório em Brasília ou que 

tenham condições de realizar um investimento do tipo266.  

AGRA aponta que essa é uma forma de a Administração garantir uma boa execução 

do contrato, com qualidade, ainda que a Administração não remunere ou garanta tamanha 

segurança para a contratada267. De fato, problemático que a Administração intervenha na 

organização da agência, impedindo ganhos de eficiência na prestação do serviço. 

 

2.2.Condições contratuais  

Além da remuneração em si, há ao menos quatro condições dos contratos 

administrativos de publicidade que afetam sua remuneração.  

 

2.2.1. Não obrigatoriedade da execução do valor total do contrato 

Uma condição peculiar dos contratos de publicidade é que a Administração se reserva 

o direito de não executar o valor nele previsto. Segundo a cláusula 4.4: “A CONTRATANTE 

se reserva o direito de, a seu juízo, executar ou não a totalidade do valor contratual”.  O valor 

é tido como uma mera estimativa, que pode ser observada ou não. Numa hipótese extrema, é 

possível a Administração não executar nenhuma campanha, situação que indica a disparidade 

entre contratante e contratada, ficando esta última à mercê da primeira. 

 
265 Possibilidade cf. Cláusula 5.1.2.2. da minuta de edital: “5.1.2.2 Constituir e manter, em parceria com as 

outras agências contratadas em decorrência da concorrência que deu origem a este instrumento, a suas expensas, 

um <Núcleo de Mídia>, sem personalidade civil ou jurídica e sem fins lucrativos”.  
266 Também nas oitivas do caso CENP, o então secretário Sr. José Vicentine apontava como a remuneração seria 

pressionado, dentre outros fatores, pela obrigação de manter um núcleo de mídia. Processo Administrativo 

CADE nº 08012.008602/2005-09, fl. 5.063. 
267 AGRA, op. cit., p. 1148. 



 
 

A base legal citada, de forma a sustentar tal condição, varia. Uma opção é o art. 13 da 

Lei 12.232/2010. Segundo ele, a execução ocorrerá conforme previsto no edital e no contrato, 

o qual, por sua vez, reserva à Administração o direito de não o executar. Segundo a IN Secom 

2/18, no art. 29, a execução fica a cargo dos órgãos, portanto.  

Questionada em audiência pública sobre essa possibilidade de não execução do 

contrato, a Secom apontou que se trata de faculdade prevista no art. 65, §1º da Lei 8.666/93268. 

Também aqui indevida a menção: tal artigo prevê a possibilidade de a Administração realizar 

acréscimos ou supressões de até 25% do valor do contrato – mas não simplesmente deixar de 

executá-lo. 

Apenas situações opostas a essa teriam sido questionadas pelo controle: quando a 

execução supera o valor originalmente previsto. Assim, o TCU já teria se manifestado com 

críticas à contratação de mais de uma agência e a garantia de patamares mínimos de 

contratação, bem como críticas à utilização de aditivos superiores a 25%269. Nos anos 2000, 

por exemplo, era muito mais comum ver contratos que ultrapassavam o valor previsto para a 

contratação, alcançando valores astronômicos – e não o contrário. 

A hipótese de não-execução, no entanto, não é meramente teórica. Diante de críticas 

recorrentes aos gastos com publicidade, bem como de um cenário fiscal pressionado, surgem 

notícias de redução de verbas gastas com publicidade270.  

Um problema desse cenário, no extremo, pode se dar com a garantia oferecida 

durante a contratação. Após o impeachment da Presidente Dilma e a crise econômica da 

época, entidades públicas diminuíram sensivelmente os valores dos respectivos contratos. 

Assim, era possível que o custo da manutenção da garantia, calculada a partir do valor 

integral, estimado no edital, fosse maior do que o novo valor do contrato. Ausente qualquer 

previsão contratual, demandaria uma readequação com o ente contratante.  

A minuta contratual disponibilizada pela Secom define o tema das garantias de forma 

extensa, mas sem tratar da possibilidade de diminuição. Assim, na cláusula 12 da minuta, 

prevê prazo e valor para prestar garantia, indicando até rescisão se não apresentar, casos de 

 
268 “A utilização ou não da totalidade da verba durante a execução contratual (ou até seu acréscimo) é uma 

faculdade garantida pelo § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, e independe do tipo de objeto contratual. As 

supressões ou os acréscimos a serem efetuados em contratos comuns da iniciativa privada (onde, na maioria dos 

casos é possível detalhar o objeto na sua integralidade), vão depender de situações supervenientes que fogem ao 

planejamento realizado no início da instrução do procedimento licitatório”. SECOM, Audiência Pública nº 

1/2020, p. 9.  
269 Por exemplo, no caso do Acórdão 2.062/2006, p. 33.  
270 MACEDO, Paulo. Governo reduz orçamento de publicidade em 60%, diz Secom. Propmark, 16 de abril de 

2019. Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/governo-reduz-orcamento-de-publicidade-em-60-diz-

secom/>. 
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reposição, complementação, e apresentação de nova garantia em caso de prorrogação, com 

prazo de comprovação, além de casos de substituição. A apresentação inadequada pode 

resultar ainda em multa ou rescisão do contrato, conforme cláusulas 13 e 14. No caso de 

prorrogação, a Administração também se reserva o direito de negociar a remuneração das 

agências, mas sem qualquer previsão quanto a garantias271. 

 Questionada, a Secom afirmou que as garantias, previstas em 5% na legislação, 

seriam exigidas em 1%, caso em que não haveria pressão sobre as contratadas272.  

No final das contas, a Administração Pública se vê diante de uma relação unilateral, 

em que possui um poder desmesurado de decidir pela execução do contrato ou não, apesar de 

todas as exigências feitas às agências contratadas para sua contratação.  

 

2.2.2. Adjudicação do contrato a mais de uma agência  

Uma das peculiaridades dos contratos de publicidade é que mais de uma agência pode 

ser contratada, caso em que se estabelece uma seleção interna entre as contratadas. 

Anteriormente questionada pelo controle, a hipótese passou a ser admitida na Lei 

12.232/2010.  

A previsão remonta aos anos 1990. Segundo a IN 7/95, a possibilidade era devida à 

existência de várias linhas de atuação, a demandarem agências específicas (item 4).  A 

questão é que tal previsão foi feita em outro contexto, em que o objeto das contratações era 

muito mais amplo, e uma agência poderia ser contratada para cuidar da publicidade, outra de 

patrocínio, outra de assessoria de imprensa, etc. Ao longo do tempo, porém, o objeto das 

contratações de publicidade foi sendo restringido e, mesmo assim, a previsão permaneceu. 

O TCU já examinou essa questão. Num primeiro momento, a conclusão foi pela 

violação à Lei 8.666/93 (art. 15, IV e 23, §1º), que prevê a seleção da proposta mais vantajosa 

e o parcelamento do objeto. Por isso determinou a adequação dos editais273. Em recurso, a 

Secom, via AGU, sustentava que todas as agências eram consultadas diante de uma demanda, 

com a possibilidade de apresentar uma ideia e serem escolhidas. Também defendeu que 

haveria a contratação das condições mais vantajosas, conforme o sentido da Lei 8.666/93, e 

não apenas a “proposta mais vantajosa”, no singular, sendo que, de acordo com o art. 64, §2º, 

 
271 Cf. cláusulas 4.3, 8.5 e 12.12. 
272 Cf. SECOM, Audiência Pública nº 1/2020, p. 9. 
273 “A contratação de mais de uma licitante para um mesmo item não encontra respaldo na Lei nº 8.666/93. A 

etapa para definição das contratadas que executarão o percentual restante dos serviços (25% no exemplo acima) 

não é prevista na lei de licitações e não está disciplinada por procedimentos subordinados aos princípios da 

publicidade e impessoalidade”. TCU. Acórdão 2.062/2006, p. 27. E que resultou na determinação: “9.1.3.5. os 

procedimentos licitatórios resultem na adjudicação de cada item ou conta publicitária a um único licitante”. 



 
 

qualquer empresa habilitada pode ser contratada, se aceitas as condições da proposta da 

vencedora274.  

Assim, há posicionamentos contrários e favoráveis à questão. Como argumentos a 

favor dessa contratação de mais de uma agência estaria a necessidade de juntar ideias, 

promover o desenvolvimento do mercado, com sua abertura, a maior geração de empregos, 

privilegiando a concorrência e a formação de mais profissionais275. Também AGRA bem 

aponta que a contratação de mais de uma agência favorece a Administração Pública, eis que 

as agências passam a se esforçar para efetivamente prestarem o objeto do contrato. Essa 

vantagem, porém, poderia ser mitigada pelo fato de ser possível a dispensa da seleção interna, 

conforme o caso276.  

Em qualquer caso, é preciso cuidado com argumentos que sobrevalorizam a dimensão 

criativa das agências, como já apontado. Em sentido contrário, MACHADO critica o que 

chama de consórcio compulsório, eis que nem sempre há clareza de como será a disputa 

interna pela prestação do contrato, em desrespeito à autonomia da vontade e sem definição de 

responsabilidades. Essas questões são suficientemente previsíveis em âmbito federal, não 

sendo caso propriamente de consórcio, eis que as partes não necessariamente trabalham juntas 

e submetidas umas às outras. Além disso, de se concordar com a crítica específica do autor: 

qual o sentido de defender um modelo de agência full service, avantajada e supostamente 

qualificada para prestar todas as tarefas, e precisar dividir os trabalhos com outra agência, que 

segue a mesma configuração277? 

Na doutrina, Marçal Justen Filho critica a possibilidade de obrigar as outras colocadas 

a seguirem a proposta de preços mais vantajosa, eis que cada uma das agências elaboraria sua 

proposta conforme suas peculiaridades. A preocupação é válida, mas deve ser atenuada 

conforme o caso, pelo fato de que a maior parte da remuneração da agência decorre da 

veiculação, com o desconto-padrão previsto em 15% na maior parte dos casos, em razão das 

Normas-Padrão – assim a negociação seria marginal na maior parte dos casos. Minuta mais 

recente, colocada sob audiência pública, prevê a negociação a ser entabulada com as demais 

colocadas (cf. cláusula 15.4 do edital), nos termos do art. 46, §1º, II da Lei 8.666/93. 

Outros argumentos presentes no acórdão tratavam da criação de um saudável ambiente 

de competição entre as contratadas e uma forma de cumprir com a urgência e a boa execução 

 
274 TCU. Acórdão 3.233/2010, p. 35 e ss.  
275 Caso do então secretário Sr. José Vicentine, no caso CENP, fl. 5.064 e também de SINAPRO-SP, Licitações 

públicas..., p. 19. 
276 AGRA, op. cit., pp. 1138/1140. 
277 MACHADO, op. cit. 
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envolvidas, com a necessidade de contar com estrutura de prontidão, não sendo caso de 

favorecimento278. 

Enquanto a discussão ocorria no TCU, a Lei 12.232/2010 foi promulgada e veio a 

solucionar a questão no seu art. 2º, §3º, permitindo a contratação de mais de uma agência. A 

questão hoje parece pacificada, mas é evidente seu impacto na remuneração das agências. Ao 

mesmo tempo em que promoveria maior competitividade para as agências, também pode 

significar um alto grau de incerteza sobre vir a executar o objeto do contrato em parte 

moderada.  

 

 

2.2.2.1.Previsão de um procedimento de seleção interna 

Em decorrência da contratação de mais de uma agência, surge a questão de como 

escolher qual agência efetivamente realizará as campanhas, daí outra peculiaridade dos 

contratos de publicidade: a realização de uma seleção interna, prevista na Lei 12.232, art. 2, 

§4º. A agência, mesmo vencedora da licitação, ainda precisará disputar com as outras se 

realizará qualquer campanha. MOTTA defende que as regras para a seleção interna devem 

estar presentes desde a publicação do edital279. No caso da Secom isso ocorre na cláusula 

5.1.33.3 da minuta do contrato, que prevê a utilização do Manual de Procedimentos da 

Secom, Portaria Secom 98/2016280. 

Até a época dos acórdãos do Mensalão, junto ao TCU, ao menos, havia a previsão de 

um mínimo a ser executado para cada agência. Esses, no entanto, eram criticados por 

restringir a competitividade entre as contratadas281, bem como permitir a concentração em 

apenas uma delas282. A partir do argumento da maior competitividade a justificar mais de uma 

contratada, esse mínimo deixou de existir em nível federal283.  

 
278 Ibidem, p. 35 e p. 110.   
279 MOTTA, op. cit., p. 84. 
280 5.1.33.3 Para a distribuição da execução dos serviços será realizada Seleção Interna, em observância ao 

disposto no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.232/2010. Para tanto, a CONTRATANTE observará normativo que trata do 

procedimento e o Manual de Procedimento das Ações de Publicidade, aprovado pela Secretaria Especial de 

Comunicação Social, disponível na internet no endereço http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/manuais 
281 Os patamares de contratação eram criticados pela Unidade Técnica: “214. Segundo análise da 6ª Secex, ao 

apresentar avaliação da contratação múltipla na Caixa Econômica Federal, cada agência já celebra contrato com 

direito de executar 25% da verba publicitária, sendo que os 25% restantes são rateados por meio de consulta. 

Dessa forma, não há o salutar ambiente de competitividade que o AGU afirma existir”. TCU. Acórdão 

3.233/2010, p. 36.  
282 E também pelo MP/TCU, ibidem, p. 27.  
283 SINAPRO-SP, Licitações públicas..., p. 62. 



 
 

Segundo o Manual, no item 5, a seleção interna ocorre conforme o investimento, em 

três níveis: até R$ 1 milhão, entre R$ 1 e 5 milhões; e acima de R$ 5 milhões. No processo de 

nível 1, são critérios a experiência da agência com campanhas similares, suas condições, caso 

em que haverá escolha direta, devidamente justificada. No caso do nível 2, é feita solicitação 

às agências para determinada data, a qual pode ser dispensada em caso de urgência, iniciativa 

da própria agência, doação dos direitos de autor, reaproveitamento ou adaptação. No caso do 

nível 3, é elaborado briefing (resumo do que se vislumbra para campanha), entregue às 

agências e a avaliação deve considerar o planejamento, solução criativa e estratégias de mídia 

e não mídia, como se fosse uma licitação da Lei 12.232/2010. Em qualquer dos casos, a 

Secom poderá sugerir a junção de ideias de várias agências, bem como a execução conjunta.  

Apesar da previsão dos procedimentos a serem seguidos, é de se questionar o quanto a 

falta de um percentual mínimo ou máximo para cada agência pode levar a um cenário de 

incertezas, indevidamente explorado284. 

 

2.2.3. Cláusula de não competição no caso da administração pública indireta  

Por fim, destaque para a possibilidade de incluir uma cláusula de não competição285. 

Prevista para empresas estatais, uma vez contratada, a agência ficaria impossibilitada de atuar 

para suas concorrentes no mercado, inclusive outras empresas estatais, caso de bancos 

públicos. Sua previsão demandaria uma remuneração adequada, o que pode nem sempre ser o 

caso.   

A impossibilidade de uma agência prestar serviços para empresas concorrentes em um 

mesmo setor seria uma especificidade ainda mantida no Brasil em certos casos, tendo deixado 

de existir, por exemplo, nos Estados Unidos, ao longo do tempo286. 

Se a cláusula busca garantir maior credibilidade e comprometimento da agência, 

também pode significar menor atratividade, com a impossibilidade de atender outros clientes 

do mesmo setor, o que deve resultar numa remuneração adequada e na maior previsibilidade 

quanto à execução do contrato.  

 
284 FREDDO, op. cit., p. 91. 
285  5.1.29.2 Não manter, durante a vigência deste contrato, nenhuma forma de prestação de serviços de 

publicidade ou relação negocial com pessoa jurídica ou física, nos moldes do que consta a “Declaração de 

Inexistência de Conflito de Interesses” assinada pela CONTRATADA. 
286 CÔRREA, Depoimento, p. 16. Sobre a investigação do tema: SILK, Alvin J. Conflict policy and advertising 

agency-client relations: the problem of competing clients sharing a common agency. Foundations and Trends 

in Marketing. Vol. 6, nº 2, pp. 63-149, 2011.  
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Considerando a limitação de empresas estatais ou mesmo de entes que possam a vir 

utilizar a previsão, bem como os valores elevados dos contratos, o impacto da cláusula tende a 

ser limitado.  

 

2.2.4. Prazos de pagamento diferidos na prática 

A execução dos contratos administrativos de publicidade, tal como colocada, não 

ocorre segundo uma periodicidade definida, com campanhas mensais ou trimestrais, mas está 

sujeita à disponibilidade orçamentária, à vontade política, à necessidade de alguma 

comunicação premente, etc. O resultado é que, realizada a campanha, ainda cabe à agência 

enviar a documentação devida à Administração Pública e cobrar seu pagamento. No entanto, 

nem sempre o pagamento ocorre no prazo previsto contratualmente.  

Tais questões estão previstas na cláusula 11 da minuta-padrão do contrato. Segundo 

ela, a Administração Pública deve observar o prazo de pagamento de 30 dias, uma vez 

apresentados os documentos exigidos. Tais documentos podem ser a nota fiscal da agência, o 

documento fiscal do fornecedor e a comprovação de veiculação ou entrega, a depender do 

serviço. O pagamento ainda depende da consulta às regularidades fiscal e trabalhista da 

contratada. Contratualmente, cabe à Administração reter os tributos devidos e pagar os 

fornecedores.  

Apesar da previsão do prazo de 30 dias e de incidência de encargos moratórios em 

caso de atraso, eles ocorrem.  

Assim, na prática, um problema recorrente é que a agência, para manter seu bom 

relacionamento com os veículos de comunicação, e receber os planos de incentivo, muitas 

vezes pague, ela mesma, o valor da veiculação, vindo a exigi-lo em seguida da 

Administração287.  

Mesmo no setor privado, condições de pagamento extemporâneas são uma questão 

relevante. Nesses casos, talvez por o anunciante depender de resultados, tais como vendas, 

também é comum que agências esperem até 90 dias para serem pagas. No caso de 

fornecedores, produtoras em especial, o efeito cascata pode ser ainda pior, com pagamentos 

levando até 180 dias, no setor privado. Em pesquisa realizada em 2017, mais da metade dos 

 
287 Lembrando que o pagamento em dia é justamente um dos efeitos do oferecimento de BVs de Mídia, como 

lembra FREDDO, op. cit., p. 309. 



 
 

profissionais de produtoras afirmaram que o prazo de pagamento mínimo seria de 45 dias288. 

Além disso, em abril de 2020, a Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais 

(APRO) apresentou carta aberta ao mercado afirmando que 95% das produtoras estavam com 

pagamentos atrasados ou haviam recebido pedidos de prorrogação de prazo289. 

Também fora do Brasil é recorrente a reclamação sobre a extensão do pagamento, para 

90 e até 120 dias. Ela seria forçada pelas áreas de compras e finanças, com impactos sobre a 

rentabilidade das agências e até mesmo a criação realizada290. Segundo pesquisa da ANA, 

anunciantes usariam esses prazos maiores para adequar o fluxo de caixa, e o prazo médio teria 

aumentado de 46 dias, em 2013, para 58, em 2020291.  

Enfim, o resultado dessa dinâmica de pagamentos é que a agência financia campanhas 

para seu cliente, o que pode representar uma oportunidade para pagamentos “por fora” ou 

relacionamentos indevidos.  

Em esclarecimentos prestados em audiência pública, em fevereiro de 2020, a Secom 

afirmou que sempre busca seguir o prazo de 30 dias292. 

 

2.3.Problemas associados à configuração contratual  

 

A análise de cada uma das formas de remuneração das agências de publicidade em 

contratos administrativos revela a complexidade dos atores e respectivos interesses 

envolvidos. Para lidar com esse cenário, uma noção de supremacia do interesse público é 

francamente insuficiente. Defender o interesse público, a moralidade, os princípios 

administrativos, supor que a Administração Pública sempre é prejudicada e pressionar a 

remuneração das agências são soluções que pouco ajudam a entender as questões presentes. 

 
288 Pagamento atrasado: o drama das produtoras. Meio & Mensagem, 23 de maio de 2017. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/05/23/pagamento-atrasado-o-drama-das-

produtoras.html>. 
289 JULIO, Karina Balan. Atrasos no pagamento a produtoras passam de R$ 25 mi. Meio & Mensagem, 23 de 

abril de 2020. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2020/04/23/apos-

atrasos-no-pagamento-a-produtoras-apro-lanca-carta-a-anunciantes.html>.  
290 BLUM, T. A. Opinion: how advertisers’ long payment schedules are hurting the creative process. AdAge, 28 

de fevereiro de 2020. Disponível em: <https://adage.com/article/opinion/opinion-how-advertisers-long-payment-

schedules-are-hurting-creative-process/2241116>. 
291 WILLIAMS, Robert. Ana: Advertisers extend time to pay agencies for marketing services. Marketing dive, 

11 de março de 2020. Disponível: <https://www.marketingdive.com/news/ana-advertisers-extend-time-to-pay-

agencies-for-marketing-services/573883/>. 
292 “No que concerne aos contratos sob gestão da SECOM, esta Secretaria busca sempre seguir os prazos de 

pagamento previstos em contrato que, no caso em tela (a exemplo dos contratos vigentes), é de 30 (trinta) dias, 

fora o mês de produção ou veiculação, após a apresentação da documentação fiscal e comprobatória dos serviços 

prestados, pelas agências contratadas”. Secretaria Especial de Comunicação Social. Audiência Pública nº 1/2020, 

p. 16. Disponível em: <http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/arquivos-de-

audiencias-publicas/esclarecimentosaud_publica_no-1-2020_definitivo_21-02-20x.pdf>. 
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Ao contrário, dois aportes podem ajudar nessa empreitada: a adoção de um paradigma 

multipolar do direito administrativo, capaz de enxergar os diversos interesses envolvidos e as 

respostas possíveis; e aportes da análise econômica do direito, a ajudar entender como o 

contrato está estruturado em termos de incentivos.  

Sobre o primeiro, em artigo, Floriano de Azevedo Marques Neto reconstrói a 

trajetória do direito administrativo e, com base na doutrina italiana, aponta a passagem de um 

cenário de bipolaridade, fundado na oposição Estado e súdito, para multipolaridade, em que 

vários interesses e agentes coexistem293.  

Para o autor, desde a origem, o direito administrativo teria surgido para limitar a 

atuação da Administração Pública, e não para lhe dispensar de deveres e obrigações, em 

posição sobranceira294. Assim, não faria sentido defender um interesse público supremo e 

uno 295 , mas os deveres impostos à Administração exigem cada vez mais o manejo de 

interesses múltiplos, bem como a atuação concertada com particulares296. Esses aparecem na 

posição de súditos, mas também na de beneficiários, de clientes e inclusive de parceiros, a 

depender da situação 297 . Nesse cenário, o direito desempenha diversas funções, desde a 

ablatória, tradicionalmente lembrada, passando também pela de efetivar direitos, até a de 

compor interesses 298 . É esse quadro muito mais complexo que revela a insuficiência da 

bipolaridade, da distinção superficial entre dois polos, ao se analisar o direito administrativo, 

e leva à adoção da multipolaridade299.  

 
293  MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. A Bipolaridade do Direito Administrativo e sua 

Superação. In: Carlos Ari Sundfeld; Guilherme Jardim Jurksaitis. (Org.). Contratos Públicos e Direito 

Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 353-415.  
294 Ao contrário de outra corrente, adotada por nomes como Paulo Otero e Gustavo Binenbojm, que defende o 

surgimento do direito administrativo com base no poder extroverso da Administração. Ibidem, p. 361. 
295 Ibidem, pp. 380 e 385 e ss. 
296  “(...) ou seja: o modelo teórico baseado no paradigma do direito administrativo bipolar acaba por ser 

confrontado, desde sempre, com a necessidade de se manejar interesses múltiplos enredados em torno da atuação 

administrativa. E a realidade que demanda, crescentemente, o envolvimento de particulares na consecução de 

finalidades públicas”. Ibidem, p. 390. 
297 “Temos, então, que a atividade administrativa se mostra intimamente relacionada com os privados. Nem é 

neutra em relação a eles, nem é deles independente. Embora possa ter objetivos distintos, em certa medida 

coincide com os interesses de parcela dos particulares.  

Daí podermos dizer que em face de qualquer provimento estatal haverá antagonismos e convergências com 

interesses privados. Antagonismos em face dos direitos ou interesses dos particulares que de alguma maneira 

sofram interferência por parte da ação estatal Convergências com aqueles que se beneficiam do provimento ou 

que sejam dele instrumento (como agentes, delegados ou colaboradores)”. Ibidem, p. 398. Multiplicidade de 

papeis que remete ao capítulo anterior e as relações possíveis do Estado diante da autorregulação por exemplo.  
298 Ibidem, pp. 398 e ss.  
299  Ibidem, p. 405 Também sobre a pluralidade na sociedade, por vezes com base na doutrina italiana: 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do Direito Administrativo Pós-Moderno: 

legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 54  



 
 

A partir de tal perspectiva é que, nesse capítulo, analisamos cada uma das formas de 

remuneração prevista para as agências de publicidade em contratos com a Administração 

Pública Federal, quais os agentes e os respectivos interesses envolvidos e como a legislação e 

a jurisprudência têm lidado com eles.  

Esse tipo de raciocínio envolvendo interesses já é aventado ao se tratar dos contratos 

administrativos de publicidade, vislumbrando a complexidade do setor, das partes envolvidas 

e os desafios decorrentes, no caso do Tribunal de Contas da União, por exemplo.  

Já o segundo paradigma, uma análise econômica ajuda a entender como a 

contratação de publicidade se configura em termos de incentivos, conforme alguns autores já 

vêm apontando, caso de AGRA e SILVA300. Como sistematiza AGRA, a teoria dos incentivos 

aponta como a remuneração estimula ou inibe comportamentos entre as partes de um 

contrato301.  

Ainda no âmbito de uma análise econômica, outra teoria importante é a principal 

agente, segundo a qual o contrato consiste de uma parte que contrata e outra que realiza o 

objetivo contratado. A grande questão é entender como a contratada realiza seus próprios 

interesses ou os do principal, e em que medida 302 . Utilizando a teoria agente-principal, 

FERREIRA aponta duas principais questões: a necessidade de alinhamentos dos interesses 

envolvidos e a assimetria de informação, na medida em que as partes possuem informações 

diversas sobre o contrato e tudo que circunda o relacionamento303. 

Um problema desse tipo de relacionamento é o risco moral. Ele ocorre quando a 

decisão do agente se concentra em seu interesse, ao invés daquele do principal304. Para se 

evitar isso, seriam necessárias cláusulas adequadas, bem como monitoramento. 

Por todo o apresentado até agora, identificam-se ao menos cinco grandes problemas 

quanto ao modelo de remuneração das agências de publicidade em contratos administrativos: 

a assimetria de informação e a incerteza da motivação das partes; o incentivo para a agência 

aumentar sua remuneração; a atuação da agência dissociada de resultados; a atuação da 

 
300  AGRA, Liza Fernanda F. R. V. Análise Econômica da Contratação do Serviço de Publicidade pela 

Administração Pública Federal brasileira. Revista Jurídica Luso-Brasileira. Ano 6 (2020), nº 3, pp. 1148/1149. 

SILVA, Cristina Ponte de Andrade e. Análise da postura de anunciantes brasileiros com relação à 

remuneração de agências de propaganda. 2005, 105 f. Dissertação (mestrado) – Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2005.  
301 AGRA, op. cit., p. 1123. 
302 AGRA, op. cit., p. 1124. 
303 FERREIRA, Fernanda Meirelles. Regulação por Contrato no Setor de Saneamento: o caso de Ribeirão 

Preto. 2005, 129 f. Dissertação (mestrado). Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fundação 

Getúlio Vargas, São Paulo, 2005, p. 73. 
304 FERREIRA, p. 75.  
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agência dissociada de seus custos; e a prevalência de um modelo de remuneração com efeitos 

anticoncorrenciais.  

Todos esses problemas são potencializados num cenário em que se promove a 

insegurança da agência de publicidade, segundo condições que não lhe garantem a certeza do 

valor que lhe será destinado, sujeita a processo de seleção interna com outras contratadas para 

vir de fato a executar o objeto. Exigências estritas de estrutura de funcionamento, com 

demanda por profissionais específicos, bem como condições de pagamento diferidas, 

pressionam ainda mais as agências de publicidade.  

Além desses grandes problemas, pode-se ainda citar questões secundárias de 

institucionalização e procedimentalização. Relativamente recente, cerca de três décadas, ainda 

são poucas as normas instituídas em relação às licitações e contratações de publicidade, sendo 

que a legislação específica conta com uma década apenas. Além disso, diversos mecanismos 

contam com parca normatização e transparência, em sendo desenvolvidos.  

A presença dos problemas está longe de significar que as partes sempre agirão de má-

fé ou que os riscos serão materializados em eventos ilegais.  

 

2.3.1. Assimetria de informação e a incerteza quanto à real motivação da agência nas 

decisões sugeridas para compra de espaço publicitário 

 

A assimetria de informação se verifica quando, numa determinada relação, uma das 

partes possui mais informações que a outra305. Assim, é possível que uma delas se valha da 

sua posição para tomar vantagem. Ou, sob outro ângulo, a diferença faz com que uma delas 

tome decisões que para a outra parece indevida, ou em que há mesmo uma dificuldade em 

entender sua real motivação.  

Os contratos administrativos de publicidade são um ambiente ótimo para a aplicação 

desse conceito, uma vez que a tomada de decisões depende do uso de pesquisas e informações 

comerciais, sendo difícil saber se as recomendações são as mais adequadas ou quais as reais 

intenções de cada uma das partes. Assim, verifica-se uma oposição de interesses de difícil 

controle. De um lado, a Administração Pública tem pouca informação a respeito dos 

relacionamentos mantidos pelas agências com veículos e produtoras e como isso a afeta. De 

 
305 Nesse sentido, George Akerlof, que se vale do mercado de carros usados para expor sua teoria. AKERLOF, 

George A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of 

Economics. Vol. 84, n. 3, agosto de 1970. Oxford University Press, pp. 488-500. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/1879431?seq=1>. 



 
 

outro lado, a agência tem que lidar com apontamentos feitos pela Administração Pública que 

nem sempre são feitos com a melhor das intenções.   

 

2.3.1.1.As sugestões no âmbito da remuneração por desconto-padrão 

Essa assimetria se verifica no caso da remuneração por desconto-padrão. De um lado, 

a agência contratada possui uma quantidade de informações, pesquisas e relacionamentos, 

nem sempre acessíveis ou transparentes para a Administração Pública. De outro lado, a 

Administração Pública também possui outra ordem de relacionamento com veículos de 

comunicação, muitas vezes pertencentes a famílias de políticos, ou possuir um viés editorial 

mais favorável ou mais crítico ao governo de plantão. O resultado, em qualquer dos casos, é 

que cada uma das partes tem dificuldade em entender a indicação dos veículos.  

A decisão tomada afeta, indiretamente, a própria sobrevivência de veículos de 

comunicação e a realização de direitos como liberdade de expressão e de imprensa (art. 

5º, IX da Constituição). Ao mesmo tempo que as verbas de publicidade estatal ajudaram e 

ajudam os veículos que as recebem Brasil afora a sobreviver e crescer,306, elas também podem 

proporcionar uma “censura sutil”, caso reduzidas (soft censorship)307. Segundo as palavras do 

então presidente do CENP, Petrônio Côrrea308: 

 

Quando um governo estadual ou prefeitura direciona seus investimentos 

publicitários para veículos de baixa audiência ou sem penetração no mercado 

em detrimento de outros, comprovadamente mais populares e eficientes, ou 

então discrimina determinado veículo em benefício de outro, de porte 

semelhante, o que temos é pura e simples malversação dos recursos públicos.  

É um bem da sociedade usado de forma leviana, com intuitos condenáveis e 

sem cumprir o objetivo primordial da publicidade:  levar informação aos 

cidadãos. 

De forma geral, o uso político das verbas publicitárias governamentais busca 

premiar determinados grupos e asfixiar outros. Quando essa lamentável 

prática está voltada para veículos de comunicação, o que temos é um 

evidente atentado à liberdade de expressão. Numa democracia, nas saudáveis 

regras da livre-iniciativa, jornais, revistas, emissoras de rádio e TV e sites 

informam e opinam com independência quando se relacionam com o 

mercado publicitário a partir de sua eficiência junto ao público. Neste 

sentido, o uso político de verbas publicitárias de governos é também uma 

 
306  Como afirmava o Sr. Luís Lara, publicitário, nas oitivas do Caso CENP, Processo Administrativo nº 

08012.008602/2005-09, fl. 5023 e ss.  
307 Como afirma Marcelo Rech, presidente da Associação Nacional de Jornais em: Painel do Tribunal de Contas 

da União debate critérios para publicidade. In: CENP em Revista, Ano 16, nº 64, Agosto/2020, p. 10. No mesmo 

sentido SANT’ANNA, op. cit., p. 379. 

E, fora do Brasil: Una censura sutil: abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en 

Argentina. Buenos Aires: Open Society Institute, 2005.   
308  CÔRREA, Petrônio. A democracia precisa de publicidade ética. In: CENP em Revista, Ano 4, nº 14, 

Abril/2008, p. 7.  
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forma covarde e revoltante de interferência na liberdade da sociedade de 

informar e ser informada. 

 

Logo, é imenso o poder que a Administração Pública tem na destinação de tais 

verbas. A depender do veículo escolhido para distribuição da campanha, este receberá uma 

quantia considerável: a Administração Pública, como anunciante, poderá se ver motivada a 

concentrar sua publicidade no veículo que lhe é mais simpático, favorável ao governo, ou 

poderá asfixiar o veículo que se mostra crítico ao Chefe do Executivo, por exemplo, ou 

poderá incluir dentre os veículos programados também uma emissora daquele deputado da 

base de apoio do governo309. O risco estaria inclusive relacionado a um pretenso “mensalão 

constituinte” quando, durante os trabalhos para a Constituição de 1988, o então presidente 

Sarney teria premiado alguns deputados e senadores que votassem medidas de seu interesse 

com concessões de rádio e de TV Brasil afora310. Esse risco é evidente para quem cuida do 

tema, como Sant’Anna, que defende a impossibilidade de se usar tais verbas para um controle 

da informação.   

Retomando a análise econômica mencionada, fica evidente ainda um problema de 

assimetria de informação. As partes dificilmente têm certeza da recomendação de 

determinado veículo ou estratégia, bem como a Administração Pública, enquanto anunciante, 

não tem acesso a todas as informações.   

Portanto, identificam-se ao menos três interesses, de complexo equilíbrio. Primeiro, 

o interesse da agência contratada em ganhar mais dinheiro, ao mesmo tempo em que mantém 

o contrato e presta um bom serviço. O interesse da Administração Pública em ter uma boa 

campanha e conseguir a maior eficiência possível com os valores gastos. E o interesse dos 

veículos em atrair publicidade, comercializando o espaço publicitário. De forma não 

republicana, é de se considerar ainda o interesse de políticos com influência no governo para 

atrair a publicidade, e as respectivas verbas, para veículos a eles relacionados.  

Noções de impessoalidade e de desvio de finalidade deveriam ser suficientes para 

combater tais ilegalidades, no entanto, vejamos como exatamente tais decisões são tomadas e 

quais os critérios e mecanismos utilizados para promover uma tomada de decisão mais 

adequada. Destacamos abaixo a elaboração do plano de mídia e a previsão de critérios 

técnicos, apontando suas limitações.  

 
309 Cf. aponta FAGALI, A ética e as agências de publicidade... 
310 REALE JR, Miguel. Sarney cooptou a Constituinte com o mensalão de rádios e TVs. In: CARVALHO, Luiz 

Maklouf. 1988: segredos da Constituinte. Os vinte meses que agitarem a mudaram o Brasil. Rio de Janeiro: 

Record, 2017, p. 310.  



 
 

 

2.3.1.2.O sigilo comercial na remuneração por bônus de volume 

O mesmo raciocínio vale para a remuneração por planos de incentivos, potencializada 

por um sigilo comercial. A Administração Pública ignora os relacionamentos mantidos entre 

agências contratadas e veículos, as metas e os bônus associados a elas. Assim, não fica claro 

se a agência, ao recomendar a distribuição da campanha em determinado veículo está 

pensando em seu próprio interesse de sobrevivência, de forma a conseguir valores maiores, ou 

se pensa na efetividade da campanha. 

As Normas-Padrão adotam uma solução bem moderada ao prever que o cliente pode 

questionar a participação em planos de incentivo, bem como a agência e o veículo podem 

manter sigilo sobre valores e critérios, conforme seu Anexo “C”:  

6. É lícito ao cliente indagar se a agência participa ou não de planos de 

incentivo, assim como, é lícito à agência e ao veículo guardar, nos termos da 

lei, sigilo acerca de valores recebidos e pagos, e dos critérios para a 

concessão de incentivos. 

Ou seja, apenas reconhece a possibilidade de perguntar, sem obrigar a agência a 

responder. Na prática, em sendo tratadas como relações exclusivamente privadas, a 

Administração Pública afirma desconhecer sua existência.  

Fora do Brasil, em 2016, investigação conduzida por consultoria independente no 

mercado norte-americano teria apontado os planos de incentivos (na sua versão em inglês, 

“rebate”) como uma prática não transparente disseminada e não informada aos clientes311. O 

próprio estudo, porém, indicou que a falta de transparência não significaria que as decisões 

tomadas pelas agências fossem sempre ruins ou prejudiciais312. 

Autoridades concorrenciais de ao menos Espanha e França analisaram o setor 

recentemente. Não se trata, assim, de exclusividade do Brasil, mas é um problema global 

saber se as agências estariam pensando no lucro ou nos clientes ao sugerirem a distribuição da 

publicidade, com o comprometimento da imparcialidade e da qualidade dos serviços 

prestados313. Como exemplo, no Reino Unido, a agência Omnicon teria deixado de sugerir o 

 
311  K2 INTELLIGENCE, op. cit., pp. 1/2. Também nesse sentido: ARMSTRONG, Sarah et al. Truth in 

advertising: achieving transparency with medi rebates to fuel growth. McKinsey. 2 de maio de 2018. Disponível 

em: <https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/truth-in-advertising>.  
312 K2 INTELLIGENCE, op. cit., p. 9.  
313  GARSIDE, Juliet. Media buying: a flawed system? Guardian, 4 de abril de 2011. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/media/2011/apr/04/media-buying-flawed-system>. 
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Channel 5 para seus clientes porque teria conseguido um melhor acordo com a concorrente 

iTV, e não por defender os interesses de seus clientes314. 

Tais questionamentos surgiriam num cenário em que as agências são submetidas a 

pagamentos cada vez menores 315 . Sem conseguir sobreviver dos valores pagos pelos 

clientes, a aproximação entre as empresas do próprio setor seria bem-vinda. Isso seria 

viabilizado pelo fato de que, em 2011, 10 compradores representariam 80% de toda a 

publicidade televisiva, negociada por meio de 6 holdings de comunicação316. A concentração 

do mercado de comunicação já foi relatada317. Por isso, apesar de investigações, a impressão é 

de que o setor estaria equilibrado e com pouca vontade de mudar, não se vislumbrando uma 

mudança imediata, com várias agências negando tais práticas, preocupadas com sua 

sobrevivência e os ganhos a curto prazo. Alguns anos depois de denunciar esse tipo de 

relacionamento entre veículos e publicidade, o próprio jornal Guardian também assumiu 

praticá-lo318. 

Inquérito administrativo aberto pelo CADE no final de 2020 contra a principal 

emissora de tv aberta do Brasil reavivou os argumentos, de ambos os lados. Assim, a agência 

atuaria de forma transparente, junto ao cliente, sendo os incentivos um mecanismo presente 

em qualquer mercado e que pouca influência tem nas decisões recomendadas pela agência, 

além de que a atribuição de BV considera toda a estrutura e o profissionalismo das partes. Ao 

contrário, há relatos de clientes que não sabem sobre sua existência e que em nada interferem 

na relação319. 

 

2.3.2. Incentivo para a agência aumentar sua própria remuneração: um problema agente 

principal  

 
314 COOKSON, Robert et al. Channel 5 attacks Omnicom in letter to ad group’s clients. Financial Times, 28 de 

janeiro de 2015. Disponível em: <https://www.ft.com/content/19b36cda-a646-11e4-9bd3-00144feab7de>. 
315  CHRISTENSEN, Nic. Is this the most hated man in advertising? Mumbrella, 10 de maio de 2016. 

Disponível em: <https://mumbrella.com.au/the-most-hated-man-in-global-advertising-jon-mandel-on-how-

media-value-banks-are-destroying-advertising-365406>. 
316 GARSIDE, op. cit..  
317 Cf. TAVASSI, Ana Paula C. Regulação da mídia e Direito da Concorrência no Brasil: a interface entre 

democracia e concorrência no mercado televisivo brasileiro. Revista de Defesa da Concorrência, vol. 3, nº 1, 

maio/2015, pp. 206-232. E também: DRAGOMIR, Marius. Concentração de meios de comunicação na Europa: 

o jogo dos Golias. In: A mídia entre regulamentação e concentração. Cadernos Adenauer v. 8, n. 4. Rio de 

Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2008, pp. 63-81.  
318 SPANIER, Gideon. Guardian discloses it gives cash and free ad space in rebates to agencies. Campaign, 23 

de Agosto de 2016. Disponível em: <https://www.campaignlive.co.uk/article/guardian-discloses-gives-cash-free-

ad-space-rebates-agencies/1406504>. 
319 MACEDO, Paulo. BVs fazem parte do mix econômico das agências com respaldo técnico. Propmark, 15 de 

dezembro de 2020. Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/bvs-fazem-parte-do-mix-economico-das-

agencias-com-respaldo-tecnico/>. 



 
 

 

Como apontado, o problema agente principal se verifica quando uma das partes, o 

agente, no caso a agência contratada, tem incentivos para perseguir seus próprios interesses 

em detrimento do principal, o contratante320.  

No caso das contratações administrativas de publicidade, como se percebe, as 

agências, em diversos momentos e formas de remuneração, têm a possibilidade de indicar 

soluções mais caras, de forma a aumentar sua remuneração, geralmente vinculada a tais 

gastos, em prejuízo aos interesses da Administração Pública e à boa execução do contrato.   

 

 

2.3.2.1.Indicação de veiculação mais cara na remuneração percentual do desconto-padrão 

 

No caso da veiculação, verifica-se a vantajosidade para a agência contratada em 

sugerir a veiculação de campanhas em espaços cada vez mais caros, buscando aumentar sua 

própria remuneração321. Em sendo remunerada por um desconto-padrão de 20%, enquanto 

uma veiculação de R$ 1 milhão retorna R$ 200 mil à agência, uma veiculação de R$ 10 

milhões retorna R$ 2 milhões.  

A remuneração atrelada à veiculação, assim, afeta a recomendação dos veículos de 

comunicação. Veículos com espaços publicitários mais caros e com maior comissão devida às 

agências, tendem a ser preferidos por essas.  

A questão é agravada ao se considerar o reduzido número de veículos. A quantidade 

de veículos relevantes, que concentram a audiência, seria reduzida. Ou seja, não é tão simples, 

ou mesmo possível, trocar de veículo ou fazer estratégias variadas sem os veículos de maior 

audiência.  

 

2.3.2.2.Indicação de mais serviços na remuneração percentual por honorários 

Problema semelhante se verifica na remuneração por honorários. A agência possui o 

incentivo para indicar serviços mais caros, aumentado sua remuneração, calculada sobre o 

 
320  Tal como apontado por ROSS, Stephen A. The economic theory of agency: the principal’s problem. 

American Economic Review, vol. 63, n. 2, fevereiro de 1973, pp. 134-139. JENSEN, Michael C.; MECKLING, 

William H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial 

Economics, vol. 3, n. 4, outubro de 1976, pp. 305-360.  
321 Ainda na primeira metade do século XX tornou-se claro que o fato de o desconto incidir sobre o gasto total de 

veiculação fazia com que a remuneração das agências seja proporcional ao gasto que ela intermedeia. Esse fato 

faz com que as agências não tenham interesse em realizar campanhas mais baratas, o que gera um potencial 

conflito de interesse com o anunciante. COSTA et al., op. cit., p. 28. No mesmo sentido: AGRA, op. cit., p. 1159 

e SILVA, Análise da postura..., pp. 29/30. 
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valor de tais serviços – e pagos pela Administração. Além disso, em segundo lugar, na falta de 

uma definição adequada, a agência poderia usar sua criatividade para sugerir a contratação 

dos serviços mais variados, auferindo honorários em todos os casos.  

Isso era parte de um cenário problemático. No acórdão 2.062/2006, o Tribunal de 

Contas da União apontava o impacto para a licitação, com a falta de planejamento (fls. 21/23), 

bem como por uma interpretação extensa da necessidade de intermediação da agência de 

publicidade. Assim, o resultado era que a agência subcontratava as mais diversas atividades, 

sendo remunerada por honorários322: 

Em relação aos outros serviços, instala-se insuperável conflito de interesses. 

Contratualmente, a agência deve buscar o menor preço na subcontratação, 

em benefício do cliente e em detrimento do seu interesse particular, pois, 

quanto maiores os gastos que intermedeia, maiores os seus lucros.  

(...) 

A sistemática remuneratória vigente se revela duplamente onerosa para o 

anunciante em geral, não sendo o setor público exceção. De fato, as agências 

são estimuladas a subcontratarem, no todo ou em parte, até mesmo os 

serviços de criação, pela evidente razão de que, relativamente a qualquer 

subcontratação, logram receber integral ressarcimento das despesas com o 

pagamento dos subcontratados, acrescido de percentual pago a título de 

comissão.  

Nos contratos examinados, é notório o alto grau de subcontratação, havendo 

casos em que a agência executou diretamente menos de 2% do valor total do 

contrato e outros em que até o trabalho de criação foi subcontratado28. 

Além disso, uma situação identificada em 2006 era a confusão entre remunerações. 

Em meio a diversos serviços subcontratados, com dois patamares de remuneração, havia 

notícias de remuneração pelo patamar maior, ao invés do menor, previsto contratualmente, 

confundindo-se os serviços envolvidos323.   

 

2.3.3. Atuação dissociada dos resultados 

Em terceiro lugar, a remuneração da agência é dissociada dos resultados que ela traz 

à Administração Pública. Ou seja, pouco importa se as sugestões apontadas pela agência são 

adequadas ou se são boas: sua remuneração, atrelada em grande parte à veiculação e aos 

serviços que contrata junto a fornecedores, conferem-lhe a segurança de uma remuneração.  

 

 
322 Acórdão 2062/2006, p. 43 e ss. Fugindo do objeto desse trabalho, a mesma dificuldade teria se verificado na 

análise empreendida pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar das subcontratações realizadas em contrato da 

Câmara dos Deputados. A decisão foi por mais condenações por peculato, eis que a agência de publicidade teria 

subcontratado o objeto a ponto de prestar diretamente apenas 0,01% do contrato – ou 11,32% do total, excluída a 

veiculação da definição. STF. Ação Penal 470, fls. 57.967 e ss. 
323 Item 4.6.13 do Acórdão 2062/2006, p. 35. 



 
 

2.3.3.1.Remunerações associadas ao valor do espaço contratado e aos serviços de 

fornecedores 

 

Seja no caso da remuneração por desconto-padrão, seja no caso dos honorários, a 

remuneração da agência não está atrelada aos resultados que produz, mas simplesmente ao 

volume contratado. Como apontado acima, isso representa um incentivo para a agência 

sugerir maiores gastos, tendo os resultados de determinada campanha um peso bastante 

diminuto.  

 

2.3.3.2.Comprometimento às metas e resultados firmados com os veículos, ao invés da 

Administração Pública, no caso da remuneração por bônus de volume  

 

No caso da remuneração por planos de incentivos, tal remuneração aprofunda os 

problemas do desconto-padrão, aproximando os interesses da agência e do veículo, em 

oposição aos da Administração Pública anunciante. A agência possui um incentivo para 

recomendar a concentração de publicidade em um número reduzido de veículos, aqueles que 

lhe pagam tais planos 324  - ainda que representantes do setor neguem esse incentivo 325 . 

Enquanto isso, o interesse da Administração de ter uma campanha com amplo alcance de 

distribuição pode ficar renegado. Ou seja, o comprometimento da agência muitas vezes é 

quanto às metas e aos resultados que os próprios veículos estabelecem.  

A origem de tal remuneração de fato aponta para essa oposição, a partir dos 

interesses dos veículos. Segundo uma versão, ela teria surgido no jornal impresso, nos 

classificados, para incentivar os pagamentos em dia, principalmente em épocas de alta 

inflação326. Segundo outra versão, porém, ela teria surgido na década de 1960, sob o discurso 

de estimular o aprimoramento das agências e de seus profissionais 327, quando na prática 

buscava atrair publicidade para certos veículos, ainda novos, permitindo sua consolidação e 

seu crescimento.  

 
324 AGRA, op. cit., p. 1160. No mesmo sentido: MACHADO, Oscar, op. cit. 
325 MARCONDES, op. cit.  
326 VERGEIRO, Ênio. Mídia técnica ou política: uma visão de mercado. Propmark. 27 de dezembro de 2018. 

Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/midia-tecnica-ou-politica-uma-visao-de-mercado/>. 
327 A bonificação por volume (BV) surgiu no início dos anos 1960 com o objetivo de ser uma política de 

incentivo ao aperfeiçoamento das agências de propaganda, seja no que se refere ao desenvolvimento de 

profissionais, seja pela aquisição de ferramentas que contribuíssem para melhorar a qualidade técnica da criação 

publicitária e dos planos de mídia. Criado pela Rede Globo de Televisão – e logo adotado pela Editora Abril -, 

com o passar dos anos o modelo se espalhou por outas empresas e setores de mídia.  

O BV é o pagamento de um bônus às agências, proporcional ao investimento total feito pelos seus clientes em 

um determinado veículo. KITA, op. cit., p. 382. 
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Assim, verifica-se um conflito de interesses para a agência: sugerir a solução mais 

adequada para o anunciante e que atingirá o público-alvo devido, ou sugerir inserções no 

veículo que vai lhe render o pagamento do plano de incentivo? A agência, assim, possui um 

incentivo considerável para concentrar toda a publicidade em veículos que lhe concedam tais 

benefícios. Ou, colocado de outra forma, é possível interpretar que os veículos estariam 

“comprando” a sugestão das agências junto a seus clientes. E então, seria a Administração 

Pública, enquanto anunciante, e toda a sociedade, a pagar por isso328.  

Por isso, tal forma de remuneração sempre foi muito malvista pelos clientes e 

inclusive proibida pelas Normas-Padrão originais, ainda em 1957329. A previsão de tal forma 

de remuneração na Lei 12.232/2010 seria uma derrota para eles330.  Antes tido como uma 

peculiaridade brasileira, a pressão sobre os preços cobrados pelas agências estaria 

motivando-as a se aproximar dos veículos, por meio dessa remuneração331. Em trabalho de 

2005, SILVA apontava o BV como peculiaridade brasileira, considerado imoral por 81% dos 

respondentes332.  

Ademais, o conflito de interesses pode se verificar mesmo internamente na agência, 

entre o profissional que pensa no resultado, na campanha ideal, e a necessidade de sustentar a 

agência, garantir que esse profissional seja pago. 

Assim, os planos de incentivo aprofundam a questão do item anterior. O problema 

sempre é conseguir determinar em que medida a atuação da agência deixa de pensar na 

campanha e passa a pensar nos valores envolvidos.  

Sobre a produção, um caso recente ocorreu nos Estados Unidos, com a investigação 

se agências de criação estariam direcionando contratações para produtoras do mesmo grupo 

ou próximas, em prejuízo à concorrência e aos preços pagos por clientes. A investigação 

acabou concluindo pela ausência de irregularidades333. 

 

2.3.4. Atuação dissociada dos custos  

 
328 GUSHIKEN, op. cit., pp. 56/57. E também: FAGALI, A ética e as agências de publicidade... 
329 Como bem nota COSTA et al., op. cit., p. 32 ao apontar o item IV, b) 4: “IV São práticas consideradas 

condenáveis, como desleais e comprometedoras das responsabilidades das Agências de Propaganda: (...) b) para 

com os Clientes (...) 4. receber dos veículos “bonificações”, concedidas ao fim de cada ano, em função do 

volume total da propaganda autorizada por conta e ordem de seus Clientes” 
330 FREDDO, op. cit., p. 307. Em sentido contrário, KITA aponta que pode ser interpretada como apenas o 

reconhecimento de uma situação já consolidada: KITA, op. cit., p. 267. 
331 K2 INTELLIGENCE, op. cit., p. 50/51. 
332 SILVA, Análise da postura..., p. 31.   
333 BRUELL, Alexandra. DOJ concludes investigation of production practices at largest ad companies. The Wall 

Street Journal, 13 de novembro de 2018. Disponível em: <https://www.wsj.com/articles/justice-department-

concludes-investigation-of-omnicom-and-mdc-1542120811>. 



 
 

Além disso, como apontado, a remuneração é dissociada dos custos efetivamente 

incorridos pela agência, com estrutura, horas trabalhadas, pessoal contratado, etc. O resultado 

é que a agência não tem um incentivo direto para ser mais eficiente e economizar valores. Ao 

contrário, a agência pode recomendar, sugerir, criar com enorme liberdade, na expectativa de 

que a Administração irá fazer frente a tais gastos.  

 

2.3.4.1.Remuneração publicitária associada à veiculação 

A grande questão da remuneração por desconto-padrão é que ela não guarda 

correlação direta com os custos334, mas se configura num percentual fixo, que depende de 

sugestão apontada pela agência contratada e tomada pela Administração Pública 335 . A 

remuneração atrelada à veiculação e/ou produção não garante que a agência esteja sendo 

remunerada com base nos custos que tem, como estrutura, pessoal, horas trabalhadas336, ou 

com a própria criação, como aponta AGRA337. 

Em razão disso, tal forma de remuneração se relaciona apenas com a decisão de 

veiculação que é tomada – pouco importando os custos incorridos. Assim, se o veículo define 

que um espaço publicitário de 30 segundos no horário nobre custa R$ 100 mil, e a agência é 

remunerada a um desconto-padrão de 20%, isso significa que a agência receberá R$ 20 mil, 

independentemente se a campanha custou R$ 200 ou R$ 40 mil ou o acerto da escolha em 

anunciar no veículo em questão.  

Disso decorrem dois problemas. Primeiro, sem saber quais os custos reais da agência, 

ignora-se também a margem de lucro da agência e/ou a (in)suficiência da remuneração. 

 
334 “A Lei nº 4.680/65 faz menção ao desconto devido pelos veiculadores às agências, mas não vincula esse 

desconto à remuneração pelos trabalhos de criação que a agência presta aos clientes, nem fixa percentual. As 

Normas-Padrão, ao criarem esse vínculo, estabeleceram uma forma de remuneração aberrante, que não guarda 

correlação com o custo dos serviços prestados”. TCU. Acórdão 2.062/2006, p. 41. 

“As duas situações, decorrentes da intermediação da agência, padecem de falha essencial de formulação, por 

estabelecerem remuneração que não guarda correlação com o custo dos serviços prestados. Nos contratos 

examinados nas auditorias, verifica-se que as agências concedem descontos que variam de 20% a 100% sobre 

seus custos incorridos na criação e produção das peças publicitárias, auferindo seus ganhos a partir dos descontos 

obtidos junto aos veículos de divulgação (o desconto-padrão)”. TCU. Acórdão 2.062/2006, p. 43. 
335  Ao comentar sobre as agências de publicidade brasileiras e sua organização, SANT’ANNA afirma: 

“Lamentavelmente, uma das poucas questões ainda mal resolvidas é o modelo de remuneração, pautado em 

percentuais sobre o investido, o que, muitas vezes, inibe o crescimento das pequenas e médias agências, pois 

estas não conseguem cobrar o merecido preço pelo real trabalho que efetuam. Como se vê na própria história, 

para começar, o nome agência é um condicionador desse processo, por caracterizar um agente, e não uma 

consultoria, real papel que as agências vêm assumindo desde muito tempo”. SANT’ANNA, op. cit., p. 321. No 

mesmo sentido: SILVA, Análise da postura..., p. 51. 
336 Como já apontado, em parte isso se deve à suposição de que o trabalho artístico realizado pela agência 

impediria a correlação. O argumento foi ventilado inclusive no TCU: não seria possível pagar um pintor apenas 

pelo custo da tinta e da tela e o tempo gasto. Acórdão 3.233/2010, p. 100 
337 AGRA, op. cit., p. 1159. 
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Segundo, os incentivos para a agência melhorar seu desempenho se tornam incertos ou 

inexistentes.  

 

2.3.4.2.Remuneração associada aos custos de produção 

Também no caso dos honorários, a remuneração da agência não tem relação direta 

com os custos de produção. Em sendo remunerada por percentual vinculado aos custos de 

produção, a agência de publicidade não é remunerada pelos custos que realmente possui no 

acompanhamento da produção, coordenação dos serviços junto a fornecedores. Não lhe são 

pagas as horas de funcionários ou os custos efetivos que possui nessa intermediação. O valor 

pago à agência é apenas uma abstração que ajuda a tornar o contrato possível.  

 

2.3.5. Um modelo de remuneração com efeitos anticoncorrenciais 

Em quinto lugar, a remuneração tal como estruturada, preserva um modelo que 

remete em grande parte ao que é praticado desde meados do século XX. Isso significa a 

manutenção de um modelo de agência de publicidade full service, que presta todos os 

serviços, ainda que com fornecedores, e se remunera por meio do desconto-padrão, em um 

percentual imune à negociação. Assim, a Administração Pública mantém um modelo que é 

questionado no setor privado e em outros países.  

 

2.3.5.1.Desconto-padrão em valores determinados 

As contratações administrativas de publicidade geralmente ocorrem a um percentual 

fixo de 15% sobre o valor da veiculação, segundo o desconto-padrão e as normas de 

autorregulação setorial. À exceção das agências contratadas pelo Banco do Brasil, 

remuneradas a 13,5%, todas as outras são remuneradas segundo tal valor338.  

A remuneração em percentual fixo significa a diminuta negociação ou a 

impossibilidade de seleção por preço. Ou seja, o anunciante não escolhe a agência pelo preço 

oferecido, que é fixo. A questão foi aventada durante o caso CENP, e buscaria evitar uma 

concorrência predatória entre agências, diante do caráter intelectual, privilegiando a qualidade 

e diminuindo os custos de transação 339 . Como resposta, ao longo do tempo teria se 

 
338  Disponível em: <http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-

contratos/anunciantes_do_poder_executivo_federal___remuneracao_de_agencias_de_propaganda.xlsx/view>. 
339 “De outro lado, poderia ser entendido que os anunciantes, clientes das agências de publicidade, consentiram 

de forma geral às normas quanto à fixação de porcentual de comissão devido às agências e que isto se deu, 

justamente, pela natureza peculiar da própria atividade publicitária e pelo modelo de agência consagrado na 



 
 

desenvolvido apenas a diminuição do patamar de 20% conforme os valores envolvidos, como 

apontado.  

Um indicativo de que tal cenário pode mudar é a recente atualização das Normas-

Padrão, com a previsão de um Adendo ao Anexo-B. A partir disso, os valores poderiam 

alcançar até 10%, ao invés dos originais 20%. Ocorre que mesmo essa solução é marginal, e 

dependente do valor investido em mídia, não caracterizando uma verdadeira autonomia para 

negociar os valores conforme a vontade das partes.  

 

2.3.5.2.Ressarcimento por custos internos segundo tabela 

A remuneração por ressarcimento de custos internos a partir de valores previstos em 

tabela do sindicato de cada região aparentemente suscita uma questão de tabelamento de 

preços, em violação à legislação concorrencial. No entanto, o risco é atenuado por se tratar de 

preços referenciais, que acabam negociados – e até suprimidos.  

O nome “Valores Referenciais de Custos Internos Recomendados pelo Sinapro-DF” 

bem sugere os cuidados relativos à tabela em expressões como “valores referenciais” e 

“recomendados”. Isso porque tabelamento de preços é frequentemente analisado pelo CADE, 

em casos dos mais diversos setores (médico, corretores de imóveis, segurança privada, etc.)340. 

Em todos esses setores, é comum encontrar casos de Sindicatos, Conselhos Profissionais que 

realizam ou contratam estudos de valores a serem praticados, aprovam tabelas e passam a 

punir profissionais e empresas que não os observam. O cenário nos lembra da autorregulação, 

vista ao final do primeiro capítulo, e como a autorregulação pode ser utilizada indevidamente 

para moldar a concorrência a seu favor. Inclusive, no próprio setor publicitário, em 2015, o 

CADE firmou Termo de Cessação de Conduta (TCC) com a Associação Brasileira de 

Produção de Obras Audiovisuais (APRO) e duas pessoas físicas a ela vinculadas. O 

processo discutia a fixação de preços para os serviços e produtos de pós-produção de peças 

publicitárias, e a orientação de seus associados para adoção de orçamentos fechados341. As 

partes decidiram pelo pagamento de multa de R$ 45.000,00, e assumiram as obrigações de 

não praticar tais condutas, bem como orientar todos os colaboradores, além de divulgar 

 
legislação, que tornariam a qualidade o principal valor concorrencial. E, neste sentido, o modelo adotado seria 

eficiente na medida em que reduz os custos de transação”. Nota Técnica nº 11/2016/CGAA4/SGA1/SG/CADE, 

p. 60. 
340  Respectivamente, Processo Administrativo 08700-001830/2014-82, Processo Administrativo 

08700.004974/2015-71 e Processo Administrativo 08700.000719/2008-21. 
341  Processo 08700.010847/2013-40, p. 2 do Requerimento 08700.007946/2014-25. Conforme explica: 

TURLAO, Felipe. Cade publica acordo pró-ABA contra Apro. Meio & Mensagem, 16 de outubro de 2014. 

Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2014/10/16/cade-publica-acordo-pr-

aba-contra-apro.html>. 
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mensagem junto à ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) e à ABAP (Associação 

Brasileira de Agências de Publicidade), bem como no site da entidade342. Ainda em 2015, a 

Procuradoria junto ao CADE reconheceu o cumprimento do TCC343. 

Assim, de um lado, a tabela sugere um problema de formação de preços, 

principalmente quando realizada de forma obrigatória e sancionada pelos agentes do setor. 

Em apresentando preços abaixo daqueles de mercado, poderia significar o decréscimo da 

qualidade dos serviços prestados. Em apresentando preços superiores ao do mercado, haveria 

um prejuízo para a Administração Pública. O tabelamento afeta a concorrência e atua na 

formação de preços, impedindo que se pague diretamente pelo serviço prestado. Pode-se 

pensar ainda no risco de a tabela vir a afetar outros preços e formas de remuneração do 

contrato, numa espécie compensação.  

Esses riscos, porém, tendem a ser mitigados, na medida em que cerca de 90% da 

dinâmica do contrato se refere à veiculação, além de haver negociação sobre os preços das 

tabelas.  

Quanto aos interesses envolvidos nessa forma de remuneração, portanto, pode-se 

pensar em duas situações específicas: (i) se a tabela previr valores baixos como ressarcimento, 

ou for mesmo excluída, o interesse da agência será em subcontratar e ser remunerada por 

honorários, pela intermediação, como veremos abaixo; (ii) se a tabela previr valores 

consideráveis, a agência terá um incentivo para prestar os valores ela mesma e ser ressarcida 

para tanto.  

De forma mais ampla, a pressão representada por preços baixos poderia levar a 

agência a concentrar mais esforços em recomendar a veiculação em espaços publicitários de 

valor elevado.   

De qualquer forma, esse tipo de remuneração tende a ser menos problemático que os 

anteriores, por ter pouca participação na dinâmica do contrato.  

 

2.3.5.3.Remuneração por honorários e valores definidos segundo normas de autorregulação 

 
342 "O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE firmou com a Associação Brasileira da Produção 

de Obras Audiovisuais ("APRO") Termo de Compromisso de Cessação de Prática no âmbito do processo 

administrativo n° 08700.01084712013-40 por meio do qual a Associação obrigou-se, de forma irretratável e 

irrevogável, a se abster de praticar supostas condutas que levem à uniformização ou recomendação de aspectos 

da atuação comercial das empresas associadas à APRO, em especial pela divulgação de lista referencial de 

valores para serviços de pós-produção de peças publicitárias audiovisuais, objeto de investigação nos autos do 

referido processo administrativo." (cláusula 3.3.2). CADE. Requerimento nº 08700.007946/2014-25. 
343  Parecer nº 148/2015/UCD/PFE-CADE-CADE/PGF/AGU, constante do Requerimento CADE nº 

08700.007946/2014-25, pp. 27/29. 



 
 

Também no caso da remuneração por honorários, os patamares são previstos em 

normas de autorregulação, de 5% ou 15%, conforme as tarefas exercidas pelas agências. Na 

prática, como apontado em tabela presente em âmbito federal, os valores variam entre 0 e 5%.  

Apesar dessa maior variação, sem um tabelamento, o fato é que não há uma efetiva 

escolha dos preços praticados, sendo a negociação apenas marginal, segundo margens 

estreitas.  

Mais do que isso, como apontado, pressionar as margens de remunerações da agência 

junto a seus fornecedores pode ter justamente o efeito contrário ao pretendido: levar a uma 

aproximação agência e fornecedor, em prejuízo dos interesses da Administração Pública 

contratante. Nesse sentido, os BVs de produção são um exemplo de remuneração paralela não 

admitido pela legislação. 

 

2.3.5.4.Manutenção de um modelo de agência de publicidade full service e uma forma de 

contratação específica 

Como já apontado, o artigo 4º da Lei 12.232/2010, ao admitir que apenas agências 

certificadas pelo CENP possam ser contratadas pela Administração, estabeleceu um modelo 

específico de contratação de agências de publicidade, o full service, remunerada 

essencialmente por desconto-padrão. 

Isso significa que a agência deverá prestar todos os serviços da concepção até a 

distribuição, passando pela execução.  

Para sustentar esse modelo, necessária a manutenção também de um modelo 

específico de remuneração, em prejuízo de outras formas de remuneração e organização 

setorial.  

 

2.3.5.5.Dificuldade de adotar um modelo de remuneração associado a diversos agentes  

Sob outro ângulo, a remuneração praticada opõe os interesses de uma complexa cadeia 

de fornecedores.  

Evidente que todo tipo de contratação geralmente envolve uma cadeia de 

fornecedores, com interesses opostos, mas aqui a remuneração associada a percentuais de 

serviços alheios significa que, em muitos casos, o lucro de uma empresa só pode ser 

alcançado mediante o prejuízo da outra.  

As contratações administrativas de publicidade ainda que sejam formalizadas apenas 

com a agência de publicidade, no atual modelo, dependem dos veículos e dos fornecedores, 
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conforme o tipo de remuneração, trazendo uma complexidade desmesurada aos 

relacionamentos.  

Essa complexidade significa a constante confusão entre quem é o agente e quem é o 

principal de cada relação.  

Sem entrar na capitulação penal das condutas, ou buscar um aprofundamento a 

respeito da Operação Lava-jato, tarefa dos penalistas e penal processualistas, é possível ao 

menos entender riscos envolvendo as relações existentes entre agências de publicidade 

contratadas, seus fornecedores e agentes políticos, a partir de caso da Operação Lava-Jato.  

Segundo a sentença, por ora mantida no que nos interessa na segunda instância e 

também no Superior Tribunal de Justiça, teria restado provado que diretor de agência de 

publicidade contratada pela Administração Pública utilizou-se dos valores advindos de BV de 

produção, obtidos junto a fornecedores, para pagar vantagem indevida a político capaz de 

influenciar na contratação da própria agência pela Administração.  

Esquematicamente pode ser mais fácil visualizar, revisitando figura anterior: 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Desvio de recursos de BV de produção 

 

Fonte: elaboração própria 

 
 



 
 

 

Como se percebe, o BV de produção, eventualmente pago pela produtora para a 

agência de propaganda, foi pago para duas produtoras-fantasma, indicada pela agência. Tais 

produtoras pertenciam a político, então vice-presidente da Câmara dos Deputados, e a seu 

irmão, e os valores teriam servido como troca para garantir a contratação da agência de 

publicidade pela Administração Pública.  

Evidente que esse é um caso que foge à regra da prestação adequada do serviço. A 

ideia aqui, porém, é que a forma como o setor publicitário se conforma atualmente deixa 

espaço para um acerto do tipo, retroalimentando o cenário. Principalmente num cenário de 

insegurança jurídica, em que o BV de produção é pouco entendido, e não está previsto na 

legislação nem para condenar nem para admiti-lo. Também nos Estados Unidos, o risco já 

teria sido identificado também344.  

A sentença traz alguns aspectos das contratações de publicidade, como a 

subcontratação, examinada adiante. Por ora, destaque para o fato de que o BV de produção se 

conformaria na prática de fornecedores pagarem 10% de todas suas contratações para a 

agência que os indica345. Ou seja, no BV de produção, o pagamento não advém do volume de 

diversos contratos ao longo do tempo, mas de um valor considerável dentro da mesma 

contratação. Por exemplo, a cada R$ 1 milhão de serviços indicados à produtora, a agência 

recebe R$ 100 mil de volta.  

Nesse caso em específico, ainda haveria a questão de as produtoras emitirem notas 

fiscais em nome de outras empresas que não lhe prestaram qualquer serviço, e que sequer 

existiam efetivamente, apenas por orientação da agência de publicidade346.  

A sentença também deixa entrever que os BVs de produção hoje são práticas 

rejeitadas pelas agências, em especial as com sede no exterior, mas que, apesar disso, o 

dinheiro é separado por algumas produtoras, que os oferecem à agência e, eventualmente, 

acabam desviados para fins escusos347.  

Por falta de amparo legal ou previsão nas Normas de Autorregulação do CENP, 

entende-se que tal prática é indevida, afeta as decisões tomadas pela agência e constitui 

uma vantagem, essa sim, que deveria reverter ao anunciante, no caso, a Administração 

 
344 K2 Intelligence, op. cit., p. 20, diagrama B. 
345 “181. Nas palavras de Ricardo Hoffman, "há uma praxe de mercado dos fornecedores terceirizados, serviços 

de terceiros, concederem crédito, normalmente na faixa dos 10% às agências de publicidade" (evento 246). 

182. O bônus de volume é, na prática, uma comissão paga pelas produtoras de serviços de publicidade à agência 

de publicidade que as selecionou”. Justiça Federal. 13ª Vara Federal de Curitiba. Ação Penal nº 5023121-

47.2015.4.04.7000/PR, j. Sérgio F. Moro, dj. 22/09/2015.  
346 Ibidem, §§ 187 e 189. 
347 Ibidem, §§ 239 e 243.  



109 
 

 
 

Pública, eis que o preço final acaba por ser menor do que aquele exigido. Cabe lembrar, 

como já apontado, que a interpretação do BV como uma comissão havia sido aventada pelo 

STF também no âmbito do julgamento do Mensalão, como uma remuneração repetida para a 

agência, além daquela que já recebe da Administração Pública.  

 

2.4.Soluções previstas na legislação e no modelo de contrato  

 

É evidente o avanço havido em torno dos contratos administrativos de publicidade nos 

últimos anos. Também impulsionado pelo controle, o fortalecimento do cenário normativo 

promoveu a mais adequada definição do objeto a ser contratado, bem como um maior cuidado 

nas decisões que envolvem a veiculação, com a previsão de critérios técnicos, um cadastro de 

veículos (o Midiacad), o estabelecimento de um comitê para negociação do preço da mídia e a 

verificação de veiculação, além de um procedimento para a seleção de fornecedores, 

resultando um cenário legal com muito mais segurança jurídica que antes.  

É de se lembrar ainda que o cenário é uma resposta para um serviço que conta com 

especificidades, na organização, na forma de prestação, diferente de obras e serviços de 

engenharia, por exemplo. Assim, tais respostas têm sido uma forma de equilibrar a maior 

imprevisibilidade e a dificuldade de precificação com os deveres usualmente associados às 

contratações públicas, de forma mais simples e possível de ser controlada.  

Assim como apontado quanto aos problemas, que apesar dos riscos, nem sempre se 

materializam, ao contrário, apenas em casos específicos, tampouco é de se imaginar que todas 

as soluções sejam específicas das contratações administrativas ou que tenham surgido 

recentemente.  

 

2.4.1. Soluções quanto à assimetria de informação 

Considerados os problemas relativos à assimetria de informação e à incerteza de como 

as indicações de veiculação e as decisões são sugeridas e tomadas, atuou-se de forma a prever 

um procedimento (a elaboração de um plano de mídia), segundo critérios técnicos definidos, 

com definição da parte que deve tomar a decisão, associada a um dever de transparência.  

2.4.1.1.Elaboração de um plano de mídia para a veiculação da publicidade  



 
 

A definição de qual(is) veículo(s) serão utilizados para comunicar determinada 

campanha depende de um instrumento denominado “plano de mídia”348. O resultado é uma 

série de documentos bastante detalhados, indicando datas da veiculação, periodicidade, 

valores pagos, para cada veículo e horário, sendo que, a depender da campanha, é possível 

alcançar milhares de veículos programados. Em visão panorâmica:  

Figura 10 – Modelo Plano de Mídia – Cronograma de veiculação 

 

Fonte: Secom 

Além dessa espécie de cronograma de veiculação, cada meio conta com planos de 

mídia específicos, que podem ser mais bem visualizados, com outros documentos, nos 

anexos:  

 
348 Definido na IN SECOM 3/2018, Art. 3º  (...) XXV - plano de mídia: documento composto por planilhas de 

programação de inserções, onde deverá constar o detalhamento dos custos das tabelas dos veículos, constantes 

do cadastro de veículos de divulgação - Midiacad, negociações, custos negociados, formatos, períodos de 

veiculação, quantidade de inserções, nomes de programas, faixas horárias, custos relativos a CPM, CPP, CPC 

etc., o percentual de investimentos por veículo entre outros, bem como, os dados referentes a audiência, tiragem 

ou circulação, além dos somatórios dos investimentos por meios; 
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Figura 11 – Modelo plano de mídia – Programação – TV aberta nacional 

 

Fonte: Secom 

 

A legislação ainda prevê que constem objetivos, estratégia com definição de meios, 

acompanhadas de estudos e dados técnicos e tática, com a apresentação detalhada349. Segundo 

a definição dos publicitários, o objetivo deve apontar se acaso se trata do lançamento de um 

produto, de continuidade, de resolver questões pontuais, enquanto na estratégia se justifica a 

importância de cada meio, a partir de conhecimento profundo do profissional envolvido, em 

relação às preferências do consumidor, hábitos, assuntos, formadores de opinião, enquanto na 

tática indica-se o melhor caminho para a solução da questão, com indicações de frequências, 

dias, quantidade, etc350. 

Uma vez aprovado o plano de mídia, ele vai resultar efetivamente em pedidos de 

inserção (PIs, no jargão do setor) enviados a cada veículo351, em que o cliente acerta a 

 
349 IN 2/2018, Art. 17.  As propostas de compra de mídia avulsa, por volume ou por patrocínio de mídia deverão 

conter: (...) II – defesa de mídia com as seguintes informações: (...) a) os objetivos de mídia, com a definição de 

variáveis que nortearão a programação de meios e veículos de comunicação e divulgação, tais como, alcance do 

público-alvo, frequência média e período ou continuidade de veiculação; b) a estratégia de mídia, com 

definição dos meios apropriados para o efetivo alcance dos objetivos de mídia, levando-se em consideração 

período, público-alvo, índices de penetração e afinidade dos meios, solução criativa e investimento para a 

realização da ação; c) a estratégia de mídia deverá ainda apresentar dados e estudos técnicos disponíveis no 

mercado que embasem a definição dos meios previstos; e d) a tática de mídia, com a apresentação detalhada da 

maneira como a estratégia de mídia será executada, na qual constarão os critérios técnicos de programação 

dos veículos e de definição dos respectivos investimentos e negociações, as justificativas dos formatos, a defesa 

de programação, retrancas ou faixas horárias, quando for o caso, e ainda a justificativa dos períodos de 

veiculação.  
350 SANT’ANNA, op. cit., pp. 220 e ss e pp. 270 e ss. 
351 IN SECOM 3/2018, “art. 3º (...) XXIV - pedido de inserção: o documento por meio do qual a contratada 

formaliza a compra de espaço e/ou tempo em um veículo de divulgação”. Segundo o Manual da SECOM, “9.4.1 

Após a autorização do Plano de Mídia pela SCI, a agência providenciará a compra dos tempos e ou espaços junto 

aos veículos por meio da emissão dos Pedidos de Inserção – PI”. 



 
 

veiculação da publicidade em cada espaço e o valor. Um exemplo, fornecido pela própria 

SECOM, é:  

Figura 12 – Modelo pedido de inserção 

 

Fonte: Secom 

 

A elaboração do plano de mídia é um desafio, justamente por opor os interesses entre 

os envolvidos, exigindo que haja a realização de pesquisas e um trabalho em conjunto352.  

Ainda assim, a previsão de sua elaboração ajuda a conferir uma visualização adequada 

de qual a veiculação adotada e sua proporcionalidade.  

 

2.4.1.1.1. Observância de critérios técnicos 

A elaboração do plano de mídia depende de objetivos e de critérios técnicos, segundo 

a legislação. O planejamento de mídia é tido como complexo justamente por envolver 

 
352 Desafio também no setor privado: “Não basta elaborar um plano de mídia. É preciso trocar o discurso do 

parceiro de comunicação pelo de parceiro de negócios e, para isso, equipar-se tecnicamente, ajudar na 

caminhada, pensar mais em Retorno sobre o Investimento (ROI) e atingir com mais eficiência o consumidor”. O 

profissional de mídia continua no centro do negócio. CENP em Revista, Ano 15, nº 59, 

Junho/Julho/Agosto/2019, p. 13. 
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diversas variáveis, e consiste em definir o público-alvo, objetivos, escolher veículos e 

efetivamente comprar o espaço353. 

Quanto aos objetivos, o Decreto 6.555/2008, no seu art. 2º, prevê diretrizes para as 

ações de comunicação, desde “afirmação dos valores e princípios da Constituição”, passando 

por “preservação da identidade nacional” e “observância da eficiência e racionalidade na 

aplicação de recursos públicos” até um parágrafo único que autoriza o Ministro competente a 

estabelecer diretrizes adicionais, o que atualmente ocorre em especial na IN 2/2018, da 

SECOM. 

Diante de objetivos amplos, foram desenvolvidos critérios técnicos, que devem ser 

observados segundo o art. 18, § 2º da Lei 12.232/2010 e o art. 6º do Decreto 6.555/2008. São 

exemplos aqueles previstos no art. 10 da IN SECOM 2/2018, conforme o meio de veiculação:  

Art. 10. Nos casos de compras avulsas de tempos e/ou espaços publicitários, 

em campanhas ou ações de oportunidade, deverão ser observados os 

seguintes critérios de planejamento e seleção dos veículos de comunicação e 

divulgação, por meio:  

I – Televisão:  

a) índices de audiência e afinidade, conforme pesquisa e dados técnicos de 

mercado. Nos casos em que a praça de veiculação não possua pesquisa de 

audiência, utilizar índices de audiência do mercado nacional ou de mercados 

similares;  

b) avaliação de perfil, segmento, cobertura e demais características de cada 

emissora; e  

c) pesquisas de audiências realizadas há no máximo seis meses, por instituto 

reconhecido nacionalmente, junto ao público-alvo e no mercado onde será 

veiculada a ação.  

(...) 

 

Basicamente, nesses critérios há uma preocupação com os níveis de audiência e 

adequação conforme o público-alvo da mensagem. Tais critérios demandam a realização de 

pesquisas, definições do que a campanha deve alcançar e são típicos da publicidade, por meio 

da defesa de uma mídia técnica354. 

A preocupação é importante, sendo necessário que a Administração Pública e a 

agência de publicidade atuem de forma justificada, segundo critérios definidos 355 . A 

concepção encontra resistência no já apontado exagero da criatividade presente na 

publicidade, que dispensaria dados, em nome da genialidade356, bem como na intervenção 

nem sempre adequada da Administração Pública: em 2010, matéria investigava a correlação 
 

353 FREUNDT. Valéria L. M. de A. Métricas de avaliação de comunicação de marketing off-line e online: 

um estudo sobre o setor de bancos. 2012, 237p. Tese (Doutorado). Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 86. 
354 SANT’ANNA adota critérios técnicos, explicando critérios utilizados, p. 245 e ss. 
355 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 429. 
356 Pesquisa de mídia. CENP em Revista, Ano 12, nº 47, junho/2016, pp. 27/30. 



 
 

entre o aumento de veiculações e a programação de mais veículos em período próximo ao 

eleitoral357. 

No entanto, apenas citar os critérios técnicos e a necessidade de fundamentação é 

insuficiente. Primeiro, os critérios não são isentos de dúvidas. Dentre eles há previsões 

como perfil editorial e comportamental, perfil do público-alvo, presentes no citado art. 10, que 

vão além da audiência, e contam com algum grau de imprecisão. Além disso, as pesquisas, 

principalmente nos meios tradicionais, poderiam ser questionadas, segundo AGRA358.  

Segundo, mesmo num cenário de critérios técnicos claros e dados precisos, é de se 

considerar alguma disputa na sua aplicação, considerando a variedade e ainda os objetivos e 

as diretrizes extremamente amplos previstos na legislação. Um dado pode justificar a 

programação do veículo x segundo um critério técnico a, enquanto outro justifica o veículo y, 

segundo um critério técnico b.  

Terceiro, a realidade revela uma limitação de dados disponíveis. As agências, ao 

serem certificadas pelo CENP, têm acesso a vários dados e pesquisas359. No entanto, Brasil 

afora, os dados vão ficando mais escassos, pelos custos envolvidos e pouca atratividade 

comercial dos veículos 360 , o que resulta o risco de se anunciar em veículos que sequer 

existem361. As próprias agências contratadas muitas vezes admitem as dificuldades em realizar 

uma campanha de nível nacional, conhecer veículos locais, identificando seus pontos fortes e 

 
357 “A Presidência da República repassou verbas de publicidade para o dobro de rádios, TVs e jornais durante a 

campanha eleitoral de 2010, que elegeu a candidata do governo, Dilma Rousseff (PT), em comparação com o 

mesmo período de 2009. 

Foram 2.921 os veículos de comunicação que receberam pagamentos da Secom (Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República) somente entre julho e outubro do ano passado. Em 2009, nesse mesmo 

período, foram 1.492 os beneficiados”. COSTA, Breno et al. Propaganda oficial dobrou na eleição. Folha de 

São Paulo. Brasília, 9 de maio de 2011. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0905201104.htm>. 
358 “Adicionalmente, sabe-se que estes critérios muitas vezes nos meios tradicionais não são fáceis de serem 

monitorados, já que a garantia de que o programa realmente tem a referida audiência e o perfil de quem o assiste 

não são fáceis de serem constatados.  

Assim, a Administração Pública também depende de informações de mercado com interesses na 

sobrevalorização do seu maior produto (a audiência), visto que a principal característica do mercado de mídia é a 

de que o seu serviço não é pago pelo seu telespectador, mas sim pelo anunciante”. AGRA, op. cit., pp. 

1170/1171.  
359 Como explica KITA, op. cit., p. 265. 
360 Recentemente, o presidente da Abert, Paulo Tonet Camargo, defendeu que apenas rádios e tvs de todo o 

Brasil teriam os dados auditados: “Lembro que rádios e TVs são os únicos meios de comunicação que chegam a 

100% das casas brasileiras a custo zero (...) a nossa audiência é auditada”. Painel do Tribunal de Contas da 

União debate critérios para publicidade. CENP em Revista, Ano 16, nº 64, Agosto/2020, pp. 9/10. Sobre os 

custos: A pesquisa de mídia e os profissionais de insights. CENP em Revista, Ano 9, nº 36, setembro/2013, p. 

28. Pesquisa de mídia. CENP em Revista, Ano 12, nº 47, junho/2016, p. 31. 
361 COLON, Breno C. L. et al. Presidência destinou verba a jornais que não existem. Folha de São Paulo, 11 de 

novembro de 2012. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/77444-presidencia-destinou-

verba-a-jornais-que-nao-existem.shtml>. 
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fracos362.  A ausência de pesquisa, no entanto, não necessariamente, significa sua inadequação 

e a legislação prevê que, se indisponíveis os dados, deverá ser priorizada uma programação 

abrangente, com justificativa técnica para a escolha de veículos com audiência não auditada 

(art. 10, §§ 2º e 3º da IN Secom 2/2018)363.  

Alguns casos ajudam a entender esse cenário.  

O primeiro caso, mais famoso e que ajudou a moldar a legislação, envolve a 

regionalização da mídia.  Trata-se de objetivo extraído das diretrizes do Decreto 6.555/2008, 

cujo artigo 2º prevê “a valorização dos elementos simbólicos da cultura nacional e regional” 

(inciso VI) e, especialmente, a “valorização de estratégias de comunicação regionalizada” 

(inciso X). Tais diretrizes produziram uma política de regionalização da mídia que se 

traduziu no aumento exponencial de veículos cadastrados: entre 2003 e 2017, esse número 

passou de cerca de 500 para 13.000, sendo pouco mais de 4 mil veículos programados364.  

Como resposta, de um lado, surgiram denúncias de suposta utilização de veículos 

inexistentes. De outro lado, a expansão da publicidade governamental, inclusive com a 

utilização de meios digitais, levou a recorrentes acusações de veículos escolhidos a partir de 

critérios ideológicos, por afinidade com políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal 

e cobertura favorável365. O resultado foi a progressiva definição de critérios técnicos nas 

Instruções Normativas da SECOM, inclusive a partir de determinação do TCU para a edição 

de “regras objetivas, transparentes e impessoais”366 – em mais uma decisão legalista do TCU, 

que pretendeu cuidar de uma situação complexa com regras estritas. Diante desse cenário os 

critérios técnicos ganharam projeção também na mídia367.  

 
362 Em entrevista de 2009, o então sub-chefe executivo da Secom defendia a observância da audiência, mídia 

técnica e que canais de televisão também recebam verbas, conforme sua importância. Ele também apontava que 

as agências são contra a regionalização, devido a dificuldades de controle e gerenciamento, sendo grande a 

tentação de concentrar. Trecho recuperado por FREDDO, op. cit., pp. 311/312. No mesmo sentido, a oitiva do 

publicitário, Sr. Luis Lara no caso CENP, fl. 5027. 
363  Também nesse sentido: Critérios técnicos nos planos de mídia. CENP em Revista. Ano 15, nº 60, 

setembro/outubro/novembro de 2019, p. 54 e ss.  
364 Cf. Secretaria Especial de Comunicação Social. Relatório de Gestão do exercício de 2017. Brasíllia, 2018. E 

também: Secretaria Especial de Comunicação Social. Evolução do Cadastro de Veículos por Meio. Disponível 

em: <http://antigo.secom.gov.br/atuacao/midia/1.jpg/view>.  
365 MURAD, Fernando. Regionalização: um caminho sem volta. Meio & Mensagem, 29 de maio de 2012.  

Disponível: <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2012/05/29/regionalizacao-um-caminho-

sem-volta.html>. DAMÉ, Luiza. Verba de publicidade oficial para mídia alternativa só com mudança na lei. O 

Globo, Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/verba-de-

publicidade-oficial-para-midia-alternativa-so-com-mudanca-na-lei-11548727 >. RODRIGUES, Fernando. 

Estatais defendem estratégia de publicidade em veículos alternativos. Blog do Fernando Rodrigues, 2 de julho de 

2015. Disponível em: <https://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/07/02/estatais-defendem-

estrategia-de-publicidade-em-veiculos-alternativos/ >. 
366 TCU. Acórdão 2.770/2014, Plenário, rel. Min. Marcos Bemquerer, data da sessão 15/10/2014, item 9.1.1. 
367 RODRIGUES, Fernando. “Dados técnicos” justificam investir em mídia alternativa, diz Secom. Blog do 

Fernando Rodrigues, 2 de julho de 2015. Disponível em:  

http://antigo.secom.gov.br/atuacao/midia/1.jpg/view


 
 

O segundo caso, mais recente, envolve a proporcionalidade dos veículos 

programados. Além dos critérios técnicos propriamente considerados, a legislação ainda 

menciona uma proporcionalidade, com o dever de se observar um tratamento equânime aos 

veículos, conforme seu tamanho 368 . Basicamente, isso significa evitar que um canal de 

televisão ou uma rádio com reduzido número de ouvintes receba milhões, enquanto os 

principais veículos do país são ignorados.  

No entanto, de 2019 para cá, a maior emissora de televisão brasileira estaria sendo 

preterida por outros veículos369. É de se pensar em que medida seria possível utilizar as 

significativas verbas de publicidade do governo federal para promover uma pretensa 

(des)concentração da mídia brasileira. Ou em que medida uma política como essa esconderia 

retaliações a veículos críticos ao governo federal e ao chefe do Poder Executivo? Além disso, 

os critérios técnicos, ao serem associados apenas à audiência ou público-alvo, numa 

interpretação estrita, podem suscitar uma atuação estática, que rejeita a utilização das verbas 

para outros objetivos.  

Um terceiro caso envolve veículos que propagam notícias falsas. Os critérios 

técnicos de audiência e perfis parecem insuficientes para cuidar do conteúdo dos veículos. 

Recentemente, um critério que vem se delineando é a proibição de programação em veículos 

que estimulam notícias falsas370. Ao tratar da comunicação digital mais especificamente, a 

recente CPI das Fake news divulgou canais que vinham recebendo publicidade do governo 

federal371.  

 
<https://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/07/02/dados-tecnicos-justificam-investir-em-midia-

alternativa-diz-secom/>. 
368  Prevista anteriormente com esse nome (IN SECOM 7/2014), na redação atual traduz-se nas ideias de 

rentabilidade e de se equilibrar a programação de veículos do mesmo tipo, de forma a se evitar que apenas um 

veículo concentre toda a programação. IN Secom 2/2018: “Art. 8º Os órgãos e entidades deverão buscar em suas 

ações publicitárias a melhor rentabilidade em relação aos custos praticados pelos veículos, a partir das condições 

mínimas contidas no Midiacad, das estratégias e volumes previstos nos seus planejamentos e aplicando em suas 

negociações a análise das variações de custos, de audiências e indicadores do mercado, bem como, observar as 

seguintes orientações: I – equilibrar os custos médios dos veículos selecionados com os demais do mesmo meio, 

segmento, praça e/ou praça semelhante de acordo com as características da ação, garantindo a equalização de 

custos e a rentabilização da compra dos tempos e/ou espaços publicitários; e II – buscar os menores custos e as 

melhores rentabilidades no caso de compra de tempos e/ou espaços publicitários com comercialização não 

exclusiva”. 
369 FABRINI, Fabio. Globo perde participação em verba oficial de publicidade sob Bolsonaro. Folha de São 

Paulo, Brasília, 12 de novembro de 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/globo-

perde-participacao-em-verba-oficial-de-publicidade-sob-bolsonaro.shtml>. 
370 MACHADO, Ralph, et al. Proposta veda publicidade oficial em veículo que estimula notícia falsa. Câmara 

dos Deputados. 3 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/683499-proposta-

veda-publicidade-oficial-em-veiculo-que-estimula-noticia-falsa/>. 
371  KRÜGER, Ana et al. Governo veiculou mais de 2 milhões de anúncios em canais com conteúdo 

‘inadequado’, diz relatório de CPI. Portal G1, 3 de junho de 2020. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/03/anuncios-pagos-pelo-governo-foram-veiculados-em-mais-de-

2-milhoes-de-canais-com-conteudo-inadequado.ghtml>. 
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Por último, os mencionados critérios técnicos, por si só, também têm sido 

insuficientes para cuidar de casos de conflitos de interesses372 . Direcionar as verbas de 

publicidade para veículos pertencentes a deputados da base aliada, a familiares de ministros, 

secretários ou mesmo aos próprios, é questão que ainda demanda maior controle.  

Assim, apesar de a observância de critérios técnicos ser uma solução valorosa, 

entende-se que uma solução ainda maior passa por fortalecer esse processo decisório e, mais 

profundamente, pensar em remunerações que não coloquem peso excessivo na veiculação da 

publicidade.  

 

2.4.1.2.Atuação da agência apenas por ordem e conta do contratante (art. 4º da Lei 

12.232/2010) 

O cenário de assimetria informacional também é contornada pela definição de quem 

toma as decisões no âmbito do contrato. A agência contratada sugere uma lista para a 

Administração Pública anunciante, que examina e realiza pequenos ajustes. Tanto a legislação 

quanto o contrato (na cláusula 5.1.9) preveem que a agência apenas pode agir por ordem e 

conta do contratante, Administração Pública, caso em que está obrigada a obter autorização 

do cliente para reservar e comprar espaço na mídia373. Assim, a interpretação mais usual da 

legislação é de que tal decisão cabe, no final das contas, ao anunciante, nos termos do art. 4º, 

§2º da Lei 12.232/2010374.  

Art. 4º (...) 

§ 2o 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.  

 
372  Contratos da Secom envolveriam conflitos de interesses. Meio & Mensagem, 15 de janeiro de 2020. 

Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2020/01/15/contratos-da-secom-

envolveriam-conflitos-de-interesses.html>. E também: GADELHA, Igor. Fábio Faria e o desafio de não 

favorecer o sogro Silvio Santos. CNN Brasil, 18 de junho de 2020. Disponível em: 

<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/18/fabio-faria-e-o-desafio-de-nao-favorecer-o-sogro-silvio-

santos>. 
373  “5.1.9 Obter a autorização prévia da CONTRATANTE, por escrito, para realizar despesas com bens e 

serviços especializados prestados por fornecedores, com veiculação e com qualquer outra despesa relacionada 

com este contrato.  

5.1.9.1 A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos de 

divulgação, por ordem e conta da CONTRATANTE, se previamente tiver sido por ela expressamente autorizada. 

5.1.9.1.1 A autorização a que se refere o subitem precedente não exime da CONTRATADA sua 

responsabilidade pela escolha e inclusão de veículos de divulgação nos planejamentos de mídia por ela 

apresentados, para as ações publicitárias a serem executadas durante a vigência deste contrato”. Também: 

FARIA NETTO, João Luiz. Democracia e liberdade de anunciar. CENP em Revista. Ano 2, nº 5, 4º 

trimestre/2005, p. 29.  
374 A previsão se repete na IN SECOM 2/18, nos art. 4º, §1º e art. 42.  



 
 

Tal dinâmica antecede a Lei 12.232 e, em 2008, Nota Técnica da SECOM já indicava 

essa conformação. Não caberia à agência escolher os veículos, mas realizar estudos, 

apresentados ao anunciante, no caso a SECOM, que efetivamente elegeria os veículos para 

que a agência então os distribuísse, com base nos critérios técnicos375.  

Apesar de a agência atuar por ordem e conta do anunciante na compra de mídia, o 

próprio contrato aponta que isso não a exime das recomendações feitas à Administração376. 

Some-se a isso, do lado da agência, o mal-estar de eventualmente ter que distribuir 

publicidade para veículos não justificados por critérios ou estudos técnicos, por pedidos 

escusos da Administração Pública. Uma saída aqui seria lembrar que ninguém é obrigado a 

cumprir ordens ilegais, ou, ainda, exigir que o cliente deixe a opção registrada em e-mail 

encaminhado à agência.  

A atual interpretação da SECOM é que a negociação de espaço de mídia cabe ao 

agente público, que deve recorrer às contratadas quando necessário377. 

De qualquer forma, essa a dinâmica que parece prevalecer no setor publicitário como 

um todo. A agência atua como intermediária, e a decisão, em última análise, é do cliente. 

Alterar essa regra teria o risco de aumentar o risco das contratadas e ainda aprofundar os 

problemas porventura existentes, contratando agências de qualidade inferior. 

 

2.4.1.3.Cadastramento de veículos: o Midiacad 

Outro instrumento importante nessa tomada de decisões é o Midiacad, um cadastro de 

veículos mantido pela SECOM. O Midiacad ajuda a organizar os veículos, comprovando sua 

existência (por meio de envio de um exemplar) e habilitando-os a serem programados378. No 

entanto, ainda se trata de cadastro simples, que não permite afirmar se o veículo tem uma 

 
375  “Por isso, quando da avaliação de planejamentos de mídia apresentados pelas agências de propaganda e 

posteriormente aprovados pelo anunciante e pela equipe técnica da SECOM, são considerados aspectos técnicos, 

tais como, participação de audiência dos veículos, custo por mil (CPM), evolução de custos de tabelas, entre 

outros, que buscam a eficiência e a melhoria contínua na aplicação dos recursos destinados à compra de mídia. 

BRASIL”. Nota Técnica nº 08/2008/DENOR/SGCN/SECOM-PR, p. 8.  
376  “5.1.9.1.1 A autorização a que se refere o subitem precedente não exime da CONTRATADA sua 

responsabilidade pela escolha e inclusão de veículos de divulgação nos planejamentos de mídia por ela 

apresentados, para as ações publicitárias a serem executadas durante a vigência deste contrato”. 
377 “Conforme esclarecido durante a Sessão de Audiência Pública, o orçamento público é uma responsabilidade 

do agente público, portanto, cabe à SECOM assumir a negociação com veículos de comunicação e divulgação, 

acionando o apoio das contratadas quando necessitar de informações técnicas e específicas para subsidiar a 

aludida negociação”. BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Governo. Secretaria Especial de 

Comunicação Social. Audiência Pública nº 1/2020. Esclarecimentos às contribuições recebidas, pp. 17/18. 

Disponível em: <http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/arquivos-de-audiencias-

publicas/esclarecimentosaud_publica_no-1-2020_definitivo_21-02-20x.pdf>. 
378 AGRA, op. cit., 1162. 
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abrangência e audiência adequadas e se deve ser escolhido para determinada campanha, e 

tampouco armazena dados da efetiva veiculação da publicidade.  

A Portaria SECOM 142/14 instituiu o Cadastro, que já era utilizado antes379. Como 

fica claro em seus artigos, trata-se de cadastro formal380, que “não terá a função de aferir, 

avaliar, verificar e atestar a audiência e circulação dos veículos nele cadastros” (art. 1º, §2º). 

A Portaria ainda prevê requisitos técnicos de segurança para o armazenamento de 

informações (art. 2º) e garante seu sigilo, já que nem todas as informações contidas nele são 

públicas (art. 3º). O Anexo da Portaria é um Manual de 5 páginas que prevê atribuições dos 

envolvidos, por exemplo, profissionais de agências devem consultá-lo, de veículos devem 

mantê-lo atualizado, etc. Também prevê informações necessárias para se ter acesso ao sistema 

e documentos e informações que devem ser enviados como CPF, nome completo, e-mail, 

endereço (itens 4.1.1 e 8.3). O Midiacad também é, hoje, condição necessária para o 

faturamento da veiculação, segundo a IN SECOM 2/2018 (art. 32). 

Sua origem parece remontar a acórdão do TCU. Uma preocupação revelada na 

auditoria do TCU na época do Mensalão foi quanto à efetiva veiculação das campanhas 

(determinações 9.1.3.6 e 9.1.4 do acórdão 2.062/2006, mantidas pelo acórdão 3.233/2010). 

Assim, no relatório de gestão da SECOM, relativo a 2009, menciona-se pela primeira vez um 

banco de dados relativo aos veículos381, o que se repete no Manual de Procedimentos de 

Ações de Publicidade (Portaria 83/2011), com a formação e manutenção de um cadastro de 

veículos de divulgação (item 9.9). O Relatório de 2012 narra o lançamento do Midiacad, bem 

como o fato de que 1200 jornais foram inabilitados por não enviarem exemplares, 

comprovando sua circulação382.   

Na versão mais recente de contrato colocado a audiência e consulta públicas para 

licitação, a Secom teve o cuidado de prever um prazo de 120 dias para o envio da 

documentação relativa à cobrança e ainda fazer constar no Midiacad eventuais veículos que 

não emitam nota fiscal no prazo adequado (cf. Cláusula 11 da minuta). 

 

2.4.1.4.O dever de transparência dos valores gastos (art. 16 da Lei 12.232/2010) 

 
379 BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. Relatório de Gestão do exercício de 2013. Brasília, 2014, p. 37. 
380 O que se repete na IN SECOM 2/2018, no art. 13.  
381 BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. Relatório de Gestão do exercício de 2009. Brasília, 2010, p. 20  
382 BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. Relatório de Gestão do exercício de 2012. Brasília, 2013, p. 83. 



 
 

A outra solução envolve a transparência do art. 16 da Lei 12.232/2010, que obriga a 

divulgação dos valores pagos a fornecedores, com todas as dificuldades de controle e 

processamento de informações já mencionados383:  

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.  

Há uma dúvida, na doutrina, da extensão da previsão, se demandaria um site 

específico ou se poderia ser realizada por meio dos portais de transparência384. Também há 

dúvida em que medida eventual sigilo comercial seria combinado com a transparência, 

devendo haver a divulgação de dados por veículos e produtoras, separados, consolidados385 ou 

ambos386 e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. A solução hoje adotada no 

modelo de edital apenas reproduz a Lei, no item 15.6. 

A partir de pesquisa realizada no site das entidades anunciantes, é possível perceber 

que, usualmente, divulga-se a relação dos veículos e fornecedores utilizados, e valores totais 

gastos com veiculação, segundo o meio ou com produção (caso da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, por exemplo387). Geralmente não há correlação entre os valores e os 

fornecedores, exceção feita ao BNDES que, muitas vezes devido ao número reduzido de 

empresas envolvidas, permite apontar a correlação específica 388 . Tampouco há uma 

padronização de como a informação é divulgada, mas ela tende a ser suficientemente clara. 

Dois extremos ainda se verificam: várias entidades em que não foi possível encontrar a página 

específica (casos, por exemplo do Instituto Federal Catarinense e do Instituto Federal de 

Goiás), ou mesmo dados recentes (caso das páginas, por exemplo, da Finep e de Furnas389); e, 

 
383 Previsão contida igualmente na IN SECOM 3/18, art. 45.  
384 FREDDO, op. cit., p. 293 e ss.  
385 Ibidem, p. 296. 
386 KITA, op. cit., p. 270. 
387  Execução do contrato nº 9/2019. Ano 2020. Janeiro a março. Disponível em: 

<http://www.ans.gov.br/images/stories/A_ANS/Transparencia_Institucional/Prestacao-de-

Contas/publicidade/execucao-contrato-publicidade-2020.pdf>. 
388  BNDES. Contratos de Publicidade. Disponível em: 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/contratos-de-publicidade>. 
389  Financiadora de Estudos e Projetos. Investimentos em Publicidade. Disponível em: 

<http://www.finep.gov.br/transparencia-finep/gastos-com-publicidade>. No mesmo sentido: Furnas. Execução 

contratual de publicidade. Disponível em: <https://www.furnas.com.br/subsecao/88/execucao-contratual-de-

publicidade>. 
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no caso da Universidade Federal da Grande Dourados, a divulgação de absolutamente todas 

as informações dificulta o entendimento390. 

Assim, não parece haver correlação direta de quanto cada empresa recebeu, mas 

quanto foi gasto com cada serviço. Tal como se coloca, o dispositivo privilegia apenas em 

parte a transparência, não sendo possível identificar nem mesmo os casos mais absurdos, do 

veículo do interior do Brasil que recebe centenas de milhares de reais, da produtora fantasma 

que recebe para uma campanha ou do veículo que mesmo existente, não tem circulação 

suficiente para receber tais valores. Apresentar o valor total discriminado por veículo ou 

fornecedor específico garantiria maior transparência, sem descurar do sigilo comercial quanto 

ao valor cobrado em cada item. 

Também causa preocupação que o Instituto para Acompanhamento da Publicidade 

(IAP) tenha sido descontinuado em 2017391. Mantido a partir de contribuições das agências 

contratadas pelo governo federal, ele consolidava os gastos com publicidade, a partir dos 

pedidos de inserção392. Após sua extinção, o sistema específico, mas não as informações, 

teriam ficado com o CENP393.  

Em evento realizado no segundo semestre de 2020, junto ao TCU, comentava-se a 

importância de registrar mais informações e justificativas no plano de mídia, com 

apontamentos e ajustes realizados394. Assim, para além da transparência do art. 16, deve-se 

consignar na maior extensão possível o que se busca com a programação dos veículos, diante 

dos diversos objetivos previstos na legislação, deixando claro de quem partiu a sugestão 

(agência ou Administração), e com base em quais motivos, indicando as pesquisas 

pertinentes.  

No entanto, a grande questão, na prática, é lidar com um volume enorme de 

informações, conseguindo fortalecer o processo decisório envolvido.  Segundo Relatório de 

 
390  Universidade Federal da Grande Dourados. Agência de Publicidade. Disponível em: 

<https://portal.ufgd.edu.br/secao/contratacoes/agencia-de-publicidade>. 
391 BARBIERI, Luiz Felipe. Agências cortam verba e fecham órgão que mede gastos com publicidade estatal. 

Poder 360, 11 de maio de 2017. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/instituto-de-

transparencia-da-publicidade-estatal-fecha-por-falta-de-verba/>.  
392 A história do CENP-Meios. CENP em Revista, Ano 14, nº 56, setembro/outubro/novembro/2018, pp. 30/31. 
393 BARSOTTI, Caio. A utilidade pública do CENP. CENP em Revista. Ano 15, nº 58, março/abril/maio/2019, 

p. 4. 
394 “Por isso, ela [Tania Lopes Chioato, secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas do TCU] 

recomenda um aprimoramento do Manual de Procedimentos das Ações de Publicidade, com registro de 

transparência ativa das versões do plano de mídia com a motivação para as alterações e o registro dos critérios 

técnicos adotados para a divisão das verbas publicitárias, com indicador de eficiência”. Painel do Tribunal de 

Contas da União debate critérios para publicidade. In: CENP em Revista, Ano 16, nº 64, Agosto/2020, p. 8.  



 
 

Gestão de 2017, a Secom, ao longo do ano teria analisado 1.242 planos e ações de mídia, 

totalizando investimentos publicitários da ordem de R$ 1,6 bilhão395. 

Como premissa, deve-se lembrar da complexidade das campanhas, que contam com 

diversos veículos Brasil afora, com diversas características. Difícil imaginar que cada um dos 

4.000 veículos programados ao longo de um ano tenham uma justificativa clara e específica 

para terem sido escolhidos ou que haja o controle de cada uma das inserções. Seria uma tarefa 

hercúlea justificar por que esse jornal específico?; por que R$ 5 mil?; por que a a publicidade 

foi veiculada naquela parte do jornal, no primeiro caderno, em destaque, em folha inteira, no 

caderno de classificados, etc. 

Além disso, é preciso também considerar a complexidade da legislação, a prever 

diversos critérios, objetivos, diretrizes para a comunicação a ser realizada, notadamente em 

decretos do governo federal e instruções normativas da SECOM, de forma não taxativa. 

Apesar das disputas que possam advir, é importante a Administração deixar claro o que 

pretende com sua publicidade e que o controle possa interpretar essas escolhas, desde que 

devidamente justificadas. 

Ainda assim, é fundamental que o dever de motivação seja cada vez mais fortalecido e 

divulgado para que, além dos modelos, seja possível verificar como isso ocorre na prática.  

 

2.4.1.4.1. Outra transparência ainda não explorada: a comercial junto a veículos 

Além disso, há outra transparência a ser ainda devidamente explorada: aquela 

envolvendo as relações comerciais entre agências e veículos de comunicação ou fornecedores.  

Para ficar apenas em um exemplo, solução diversa é apresentada pela legislação 

francesa396, a Lei Sapin – Anticorrupção, expressa ao prever que a agência deve agir apenas 

em nome do anunciante, bem como qualquer vantagem deve constar na fatura entrega ao 

anunciante, podendo ficar com a agência-intermediária apenas no caso de ser expressamente 

previsto no contrato397. Além disso, qualquer mandatário ou prestador de serviços relacionado 

 
395  Secom. Relatório de Gestão do exercício de 2017. Brasília, 2018, p. 85. 
396 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques 
397 Article 20 Tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet 

l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte 

d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat. 

Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses 

prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération 

respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de 

mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce 

soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou 

partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat. 
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ao plano de mídia ou apoio ao espaço publicitário fica impedido de receber valores 

diretamente do veículo, ou de quem venda o espaço398.  

Seria o caso de a legislação brasileira, as normas de autorregulação, ou mesmo a 

interpretação cotidiana adotar um dever de transparência similar ao presente no sistema 

francês, capaz de reconhecer o conflito de interesses e obrigando a indicá-lo.  

 

2.4.2. Soluções quanto à possibilidade de a agência aumentar sua própria remuneração 

 

Considerando o risco de a agência buscar aumentar sua própria remuneração, algumas 

soluções foram uma maior definição do objeto da contratação, o fortalecimento do 

planejamento, a definição de um procedimento para a seleção de fornecedores, a negociação 

centralizada do preço do espaço publicitário por um comitê e a proibição de a agência 

sobrepor seus interesses.   

2.4.2.1.Definição do objeto da contratação de serviços de publicidade (art. 2º da Lei 

12.232/2010) 

Também a partir do caso do Mensalão, as determinações do TCU foram no sentido de 

uma maior definição do objeto (item 9.1.3, em especial), a partir da realização de estudos 

(item 9.10). 

Tais estudos concluíram pela impossibilidade de dissociar os serviços prestados, mas, 

ao mesmo tempo, previram dois critérios, a partir da Lei 8.666 e seu dever de parcelamento 

(art. 23, §5º): os de serviços conexos e sinérgicos399. Para tanto, o objetivo foi equilibrar 

qualidade, eficiência, necessidade de conexão entre criação e produção e entre planejamento e 

execução. Isso resultou no art. 2º da Lei 12.232/2010: 

 

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 

 
Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la 

facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur. 
398 Article 21 Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article 20 ne peut ni recevoir d'autre paiement 

que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de son mandat ni aucune 

rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur. 

Article 22 Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support 

d'espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur 

d'espace. 
399 O estudo, de 2007, pode ser encontrado no caso CENP, Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, fl. 

2638/2649.  



 
 

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.  

§ 2° 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. 
 

O artigo, assim, está estruturado em três núcleos. No primeiro, do caput, adota a 

definição de serviços de publicidade, como já vimos, baseado numa concepção de agência full 

service. No segundo núcleo, do parágrafo primeiro, prevê atividades complementares, que 

podem ser contratadas pela agência junto a fornecedores – apesar do adjetivo 

“complementares”, FREDDO destaca que não se trata de serviços secundários ou 

dispensáveis, mas que estão presentes em todas as contratações de publicidade400. E, por fim, 

no terceiro núcleo, do parágrafo segundo, prevê atividades que não fazem parte dos serviços 

de publicidade, definição que conta com um quê de aleatório: historicamente, a profissão de 

jornalismo seria o centro em torno do qual agências cuidariam da propaganda, bem como da 

assessoria de imprensa, organização de eventos, sendo a especialização um processo 

recente401. 

Portanto, ao prever uma definição de serviços de publicidade, com atividades que 

fazem, ou não, parte dela, atuou-se no sentido de diminuir a possibilidade de a agência 

contratar os mais variados serviços, remunerando-se pela sua intermediação.  

 

2.4.2.2. O planejamento: Plano Anual de Comunicação e o Planejamento Anual de Mídia 

 
400 FREDDO, op. cit., pp. 73.  
401 Um texto interessante sobre essas outras contratações de comunicação é: CARVALHO, Luiz Maklouf. O 

sujeito oculto. Revista Piauí, edição 111, dezembro de 2015. Disponível em: 

<https://noticiasdodireito.com/2015/12/07/o-sujeito-oculto/ >. 
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Uma solução, aparentemente renegada, para o risco de a agência aumentar seus custos 

é o planejamento. Além do plano de mídia, cujo nome também indica sua natureza, num 

horizonte mais expandido, a legislação prevê dois instrumentos: o Plano Anual de 

Comunicação e o Planejamento Anual de Mídia. Os planos também estariam presentes em 

legislações de outros países, caso de Espanha e México402 e, embora eventualmente lembrados 

pela doutrina403, ainda poderiam ser mais bem explorados e divulgados.  

No já famoso acórdão de 2006, o TCU determinou que o objeto da contratação fosse 

adequado ao Plano de Comunicação404. Como já apontado no capítulo 1, essa determinação do 

TCU, como outras tantas, buscava trazer para a publicidade o mesmo grau de definição e 

previsibilidade dos serviços regidos pela Lei 8.666/1993, como se fosse haver um projeto 

básico e um planejamento específico de tudo a ser feito. Esse grau de previsibilidade não é 

possível, como já se vislumbrava no voto do relator, no pedido de reexame405. Ainda assim, é 

bem-vinda a preocupação com o planejamento das campanhas.  

Obrigatórios às entidades da SICOM, segundo o art. 7º, III do Decreto 6.555/2008, é a 

Instrução Normativa 2/2018 que dá pistas sobre seu conteúdo:  

 

IN SECOM 2/2018 

Art. 5º Os órgãos e entidades do SICOM que executam as espécies de 

publicidade previstas nos incisos I, II e III do art. 3º desta Instrução 

Normativa deverão elaborar o Plano Anual de Comunicação e o 

Planejamento Anual de Mídia, observados os objetivos e as diretrizes 

dispostos nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 6.555/2008 e no disposto nesta 

Instrução Normativa. 

§1º Os órgãos e entidades que possuem contratos vigentes com agências de 

propaganda deverão apresentar o Plano Anual de Comunicação e o 

Planejamento Anual de Mídia à SECOM. 

§2º Na elaboração dos documentos previstos no parágrafo anterior, os órgãos 

e entidades deverão observar o padrão e as orientações editadas pela 

SECOM. 

§3º O Planejamento Anual de Mídia deverá ser apresentado previamente ao 

início de cada exercício, com a previsão do investimento por meios e, 

quando possível, por veículos, e poderá ser atualizado junto à SECOM 

sempre que houver alterações ou quando solicitado. 

§4º Para elaboração do Planejamento Anual de Mídia, os órgãos e entidades 

deverão valer-se de insumos técnicos adequados à sua estratégia de 

comunicação anual, tais como: pesquisa de hábitos de consumo de mídia da 

 
402 Art. 12 da Lei Espanhola 29/2005, de 29 de dezembro, de Publicidade e Comunicação Institucional. E art. 25, 

em especial, da Lei Geral de Comunicação Social, do México.  
403 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 250. 
404 TCU. Acórdão 2.062/2006, determinação 9.1.3.1.  
405 Segundo o Ministro-Relator afirmava “71. O contrato de publicidade não tem similar, e um dos motivos disto 

está na imprevisibilidade do que será necessário fazer. Ao mesmo tempo, abrange um serviço a ser executado de 

forma contínua, o que pode estender a sua duração para até 60 ou 72 meses. Como saber quais ações 

publicitárias serão requeridas daqui a três anos, por exemplo?” Acórdão 3.233/2010, p. 107 



 
 

população; tendências de mercado do segmento do órgão ou entidade para 

atuação em mídia; características do público-alvo ou consumidores; análises 

de rentabilidade ou retorno de investimento em mídia; indicadores de 

resultado de ações publicitárias; mercados priorizados; concorrência 

mercadológica; entre outros. 

 

Permanece a questão do que seriam o padrão e as orientações editados pela SECOM, 

que tampouco parecem disponíveis em qualquer meio (art. 5º, §2º), enquanto o último 

parágrafo cita questões que devem estar presentes nos Planos, como pesquisas de hábitos, 

tendências, características do público, resultados de ações, mercados priorizados, etc.  

Em contato com a Secom, foi possível obter alguns modelos: 

 

Figura 13 – Modelo Plano Anual de Comunicação (PAC) 

 

Fonte: Secom 
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Figura 14 – Modelo Planejamento Anual de Mídia 

 

Fonte: Secom 

O primeiro modelo parece mais auspicioso, ao contar com indicações de quais 

campanhas serão realizadas ao longo do ano, por exemplo, com definição de campanhas de 

vacinação, época, metas, campanhas durante época de enchentes, etc. Ainda que não venham 

a se realizar, é interessante que haja essa definição desde o início do ano, balizando a atuação 

das contratadas e sua criatividade. O segundo modelo, como se vê, parece restrito a questões 

orçamentárias e à liberação de recursos.  

Lamenta-se que tais planos não sejam encontrados nas páginas das entidades 

anunciantes.  

 

2.4.2.3.O procedimento para seleção de fornecedores (art. 14 da Lei 12.232/2010) 



 
 

Outra solução prevista para mitigar o risco de a agência aumentar sua própria 

remuneração é a definição de procedimentos para seleção de fornecedores, conforme previsão 

do art. 14 da Lei 12.232/2010: 

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. 
 

Cabe apontar aí, uma “remuneração escondida” dos contratos de publicidade, eis 

que a agência atua apenas como intermediária, selecionando os fornecedores, cabendo à 

Administração pagar os custos com fornecedores. A medida é entrevista na legislação, que 

apenas prevê a busca de orçamentos, a serem apresentados ao cliente, mas não os pagamentos. 

Nas Normas-Padrão, fica expresso que serviços e suprimentos, que não sejam prestados 

internamente pela agência, deverão ter os custos cobertos pelo cliente (item 3.6406). Segundo 

dados ainda de 2014, a Secom, unicamente, por meio de seus três contratos, teria realizado 60 

campanhas publicitárias, com 908 serviços prestados por fornecedores (não-inclusa mídia), 

totalizando R$ 28 milhões que, após negociação, ficaram em R$ 24 milhões407.  

Assim, a agência seleciona e indica os fornecedores, recebe a anuência da 

Administração e só em seguida recebe os valores junto à Administração e os repassa aos 

fornecedores, segundo os termos do contrato408. Segundo explicava a Secom em 2008, a 

 
406  3.6. Todos os demais serviços e suprimentos [dispositivos anteriores tratam dos serviços prestados 

internamente pela agência] terão o seu custo coberto pelo cliente, deverão ser adequadamente orçados e 

requererão prévia e expressa autorização do Cliente para a sua execução. O custo dos serviços internos, assim 

entendidos aqueles que são executados pelo pessoal e/ou com os recursos da própria Agência, será calculado 

com base em parâmetros referenciais estabelecidos pelo Sindicato da base territorial onde a Agência estiver 

localizada e não será acrescido de honorários nem de quaisquer encargos. 
407 Secom. Relatório de Gestão do exercício de 2014. Brasília, 2015, pp. 121/122. 
408 Na minuta da proposta de preços: 2.4 Garantimos o pagamento integral dos valores devidos aos fornecedores 

de bens e de serviços especializados e aos veículos de divulgação, após a liquidação das despesas e o pagamento 

a cargo do ANUNCIANTE, nos termos da Cláusula Décima Primeira da Minuta de Contrato (Anexo IV). 

Na minuta de contrato: “5.1.8 Submeter a contratação de fornecedores de bens e de serviços especializados, para 

a execução do objeto deste contrato, à prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
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escolha dos meios e veículos deveria ocorrer após a criação, mas ainda anteriormente à 

produção da campanha, de forma a privilegiar a eficiência e a correta contratação de 

profissionais, como atores, etc 409 . A liquidação de despesas apenas acontece após a 

apresentação exemplar original ou relatório de checagem, a depender do meio, cf. cláusula 

11.5 e consulta quanto à regularidade da empresa junto aos cadastros e certidões habituais, cf. 

cláusula 11.6. Também a Nota Técnica 4/2012/DENOR/SGCN/SECOM-PR prevê o 

procedimento para reembolso de despesas com fornecedores.  

A seleção e a contratação dos fornecedores ocorrem a partir de um cadastro específico. 

Trata-se do SIREF, previsto, por exemplo, na cláusula 5.1.7 do contrato. Na doutrina, 

FREDDO destaca sua importância e como o regime de direito público impõe tais obrigações 

no processo de seleção de fornecedores410. Segundo AGRA, a existência do SIREF tende a 

evitar questões de seleção adversa, com contratações indevidas, por preços inadequados. No 

entanto, o procedimento pode não ser seguido em casos de urgência, bem como não está 

imune a desvios411. Apesar de a legislação mencionar a necessidade de o cadastro ser prévio, 

JUSTEN FILHO defende que o cadastro possa se dar conforme a necessidade da 

contratação412.  

Além disso, o procedimento é definido conforme o valor envolvido. Em regra é 

exigida a apresentação de três orçamentos, sendo a realização de sessão pública para a coleta 

dos orçamentos, necessária apenas em casos cuja contratação supere 0,5% do valor global do 

contrato – exceto se esse 0,5% representar menos que 20% do limite previsto na Lei 8.666/93. 

Segundo a Nota Técnica nº09/2010/DENOR/SGCN/SECOM, poderão ser apresentados mais 

de três orçamentos, em homenagem à ampla participação e disputa devidas, mas também 

 
11.10 Cabe à CONTRATADA efetuar os pagamentos a fornecedores de bens e de serviços especializados e a 

veículos de divulgação em até XX (por extenso) dias após o recebimento da ordem bancária da 

CONTRATANTE, pela agência bancária pagadora.<prazo de pagamento recomendado: 10 dias> 

11.10.1 A CONTRATADA informará à CONTRATANTE os pagamentos efetuados a fornecedores de bens e 

de serviços especializados e a veículos de divulgação a cada ordem bancária de pagamento emitida pela 

CONTRATANTE e encaminhará relatório até o número ordinal por extenso dia de cada mês com a consolidação 

dos pagamentos efetuados no mês imediatamente anterior.<prazo recomendado: décimo dia de cada mês>” 
409 “Frise-se que a escolha dos meios e dos veículos deve ser efetivada na fase de planejamento de mídia, que se 

opera concomitante ou logo após o processo de criação e sempre antecedente à produção de uma campanha 

publicitária, com o fim de possibilitar a eficiência  da  ação  e  como  forma  de  viabilizar  a  contratação  de  

artistas,  intérpretes  ou executantes e a negociação dos seus respectivos direitos autorais”. Nota Técnica nº 

08/2008/DENOR/SGCN/SECOM-PR 
410 FREDDO, op. cit., pp. 263 e 268. 
411 AGRA, op. cit., p. 1157. 
412 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 406.  



 
 

poderão ser apresentados menos de três orçamentos, quando a competição se revelar inviável, 

nos termos do art. 25 da Lei 8.666/1993, devidamente justificado413.  

Na doutrina, também há uma disputa se a seleção conta apenas com o critério de preço 

ou se também pode considerar a técnica nessa seleção de fornecedores414 . Na prática, é 

possível encontrar casos em que os orçamentos são combinados com um critério técnico de 

seleção, como os exemplos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam, com critérios como 

experiência com produção audiovisual em campanha de veiculação nacional, dentre outros415. 

De fato, é a opção mais acertada, desde que observada a adequação competitividade da 

sessão pública. Ainda que a legislação tenha se concentrado na questão dos valores, seria uma 

opção míope ignorar a técnica envolvida, considerando a natureza dos serviços de 

publicidade. Além disso, a seleção apenas por preço pode trazer problemas de qualidade para 

as contratações realizadas. A solução do art. 14 interpretada de forma estrita significa replicar 

um modelo de Lei 8.666, com disputas por menor preço. Com isso, a agência não contrata a 

produtora que vai prestar um bom serviço ou que tem intimidade com seu modo de pensar, 

mas acaba sendo obrigada a contratar aquela que oferecer o menor preço.  

Segundo a minuta de contrato utilizada como modelo, a seleção de fornecedores 

também está sujeita a uma verificação sobre conflitos de interesses 416 . Fornecedores 

vinculados à agência ou com sócios em comum não poderão ser cotados. 

As soluções passam por questões identificadas pelo Tribunal de Contas da União ainda 

em 2006, com a não apresentação de orçamentos ou a apresentação de propostas 

insubsistentes, o que teria gerado determinações para maior cuidado nesses procedimentos417.  

Por último, nessa seleção de fornecedores, vale lembrar que a agência também 

desempenha um papel de acompanhamento e coordenação, não se esgotando na coleta de 

orçamentos ou sua indicação. Por exemplo, o modelo de edital prevê a obrigação de “orientar 

a produção e a impressão das peças gráficas” (cláusula 5.1.15). 

 

 
413 Cf. explica KITA, op. cit., p. 249.  
414 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 410 e ss.  
415 Tribunal Superior Eleitoral. Edital de Sessão Pública TSE nº 9/2020. Brasília, setembro de 2020. Disponível 

em: <https://www.tse.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/contratos/contratos-de-

publicidade>. 
416 5.1.8.1 É vedada a cotação prévia de preços para o fornecimento de bens ou de serviços especializados 

junto a fornecedores em que: 

I - um mesmo sócio ou cotista participe de mais de um fornecedor em um mesmo procedimento de cotação; 

II – algum dirigente ou empregado da CONTRATADA tenha participação societária ou vínculo comercial ou de 

parentesco até o terceiro grau. 
417 “9.1.3.6.3.  verificação  da  validade  das  três  propostas  apresentadas  como  condição  para  

subcontratação de serviços”. Acórdão 2.062/2006, p. 89.  
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2.4.2.4.Negociação de espaço publicitário centralizada na Administração Pública: o Comitê 

de Negociação de Mídia 

Também atento ao risco de a agência aumentar sua remuneração em razão da 

veiculação indicada 418 , em âmbito federal se desenvolveu um Comitê de Negociação de 

Mídia. Para se entender seu funcionamento, é fundamental entender como a Administração 

Pública Federal adquire espaço publicitário. O contrato prevê como obrigação da agência 

obter as melhores condições junto aos veículos (cláusula 5.1.5). No entanto, tal obrigação 

pouco explica da realidade do contrato. 

Segundo a IN SECOM 2/18, art. 4º, a compra de mídia pode ocorrer de três 

maneiras. De maneira avulsa, para uma comunicação específica. Por volume, diante de um 

planejamento maior, para ser utilizado em determinado período e com vistas a obter melhores 

condições para a Administração. Ou ainda por projeto de mídia, quando se deseja anunciar em 

um evento específico. Além disso, também é comum, não só no Brasil, que veículos 

eventualmente cedam horários pouco atrativos da madrugada, que não conseguem ser 

comercializados, para campanhas de utilidade pública419.  

Para operacionalizar essas compras de espaço, desde 2003 existe o Comitê de 

Negociação de Mídia, criado por iniciativa do então ministro Luiz Gushiken, como uma mesa 

de negociação. Na época, havia a clareza de que é importante conseguir condições mais 

vantajosas, embora não seja possível licitar o veículo por menor preço, caso em que o espaço 

de uma TV de grande audiência ou de um jornal de grande circulação jamais seriam 

contratados420.  

Assim, tal Comitê busca condições mais vantajosas para a Administração federal. 

Coordenado pela SECOM, cabe ao Comitê negociar as condições mínimas para compra 

avulsa de espaço, segundo o art. 9º da IN SECOM 2/2018421. Também consta que o Comitê 

tem sido responsável por descontos consideráveis422.  

Além da negociação em si, o Comitê também teria desenvolvido um trabalho para 

controlar a evolução dos preços dos veículos, da audiência em cada um, com estudos 

 
418  Conforme explica o então Secretário José Vicentine, em 2012. CADE. Processo Administrativo 

08012.008602/2005-09, fl. 5060. 
419 Segundo Relatório de Gestão da Secom, sobre o exercício de 2017, ao longo do ano teriam sido gerados 19 

filmes, veiculados em 18 redes, como mídia gratuita, dentre eles campanhas para o Dia Internacional das 

Mulheres, Imposto de Renda, Alistamento Militar, Vestibular ITA. Cf. Secom. Relatório de Gestão do exercício 

de 2017. Brasília, 2018, p. 85.  
420 Ibidem, fl. 5050.  
421 Cf também explica KITA, op. cit., p. 263. 
422 Economia estimada em 28% nas compras avulsas cf. Nota Técnica nº 08/2008/DENOR/SGCN/ SECOM-PR, 

pp. 8/9. A economia seria significativa até hoje.  



 
 

comparativos423. Outro elemento que auxiliaria nesse trabalho é o registro de preços dos 

veículos, mantido pelo CENP, o já referido BUP424. Isso decorre em parte do art. 11 da Lei 

4.680/65, que obriga os veículos a divulgarem o preço de seu espaço publicitário. Além disso, 

o registro e o monitoramento de preços ainda seria uma maneira indireta de comprovar a 

existência dos veículos425.  

Para além dos descontos em si, o Comitê teria promovido uma maior aproximação 

com os veículos, melhorando o desempenho da comunicação de forma ampla426.  

O Comitê é formado, de um lado, por representantes das empresas estatais e dos 

ministérios com maior orçamento e, de outro lado, por representantes, que alcançariam 189 

veículos em 2018427. As negociações ocorrem no último trimestre de cada ano, geralmente em 

novembro, e toda a Administração Pública integrante da Sicom é beneficiada, ainda que não 

participe das negociações428.  

Apesar de seus méritos, entendemos que ainda há espaço para o fortalecimento de tal 

Comitê, inclusive na sua apresentação do site, com indicação de quais pessoas fazem parte, 

eventualmente. Falta também uma clareza de quais as atribuições e como o Comitê funciona: 

qual a periodicidade com que se reúne, quais decisões toma, com quem se reúne, informações 

geralmente obtidas apenas de forma transversa, em relatórios. O fortalecimento e a 

transparência devidos a tal Comitê não significam que se deve ignorar o caráter estratégico 

das informações ali presentes.  

O fortalecimento de tal Comitê também é importante por apontar um caminho de 

separação entre o objeto dos serviços de publicidade entre veiculação e criação/produção, 

rompendo com o modelo full service de que cabe à agência desempenhar todas as tarefas. 

 
423  SECOM. Comitê de Negociação. Última modificação em 27/12/2018. Disponível em: 

<http://antigo.secom.gov.br/orientacoes-gerais/midia/comite-de-negociacao>. 
424 “O BUP mostra-se mais eficiente quanto mais os veículos associados ao CENP depositem no sistema suas 

listas de preços individuais e autônomas. Ressalte-se: a entidade não tem ingerência alguma sobre os valores, 

políticas comerciais ou informações constantes das listas de preços depositadas no sistema e que um veículo não 

tem acesso por meio do BUP a quaisquer dados dos outros veículos”. CENP cria sistema que amplia acesso às 

listas de preços dos veículos de todo o Brasil. CENP em Revista, Ano 9, nº 35, p. 34. No mesmo sentido, 

defendendo sua importância e a adesão dos veículos: VICENTINE, José. Transparência na venda de mídia 

beneficia setor público, diz José Vicentine. Poder 360. 9 novembro 2017. Disponível em: 

<https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/transparencia-na-venda-de-midia-beneficia-setor-publico-diz-jose-

vicentine/>. 
425 CENP implementa Banco Único de Preços. CENP em Revista, Ano 9, nº 33, dezembro/2012, p. 36. 
426 A Comunicação no Governo Federal - Gestão de mídia demonstra transparência e profissionalismo. CENP 

em Revista. São Paulo, Ano 7, n. 26 - março/2011, p. 26.  Algo que também era mencionado na Nota Técnica nº 

08/2008/DENOR/SGCN/ SECOM-PR, pp. 8/9. 
427 Caso de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Petrobrás e Ministério da Saúde. Secretaria-

Geral. Relatório de Gestão 2018. Brasília, 2019, p. 28. 
428 Procedimentos de Negociação. Secretaria Especial de Comunicação Social. 05 de dezembro de 2014. 

Disponível em: <http://antigo.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/procedimentos-de-negociacao>. 
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Ademais, promovida a separação da veiculação, também perderia sentido a remuneração 

atrelada a ela, como exposto no capítulo 3.  

 

2.4.2.5.A proibição de a agência sobrepor seus interesses sobre os da Administração Pública 

contratante (art. 18, §2º da Lei 12.232/2010) 

No âmbito dos planos de incentivo, uma solução adotada é a previsão, tanto legal 

quanto contratual, de a agência não sobrepor seus interesses ao da Administração ao indicar 

os veículos programados. Ou seja, a agência não pode considerar os valores que pode vir a 

receber como plano de incentivo, mas deve pensar na campanha, sua efetividade e nos 

interesses do anunciante público (art. 18, §2º da Lei 12.232/2010).  

Além disso, o contrato prevê a sobreposição como conduta a ser devidamente 

sancionada. Segundo o modelo de edital, a sobreposição de interesses é uma ocorrência grave 

no âmbito do contrato (cláusula 13.3.1.2 – item 16 da Tabela 3). Como tal, deve ser punida 

com multa de 0,5% sobre o valor do contrato ou da ocorrência em si. Além disso, consta a 

sanção do item 14, que envolve não repassar descontos (que não sejam tais planos) obtidos 

junto a veículos.  

A solução tem uma eficácia bastante limitada. Sempre reconhecendo o 

profissionalismo dos envolvidos, é difícil imaginar a agência fechando os olhos a tal cenário 

apenas por uma previsão contratual, sujeita a penalidades no âmbito do contrato, mas de 

difícil fiscalização.   

Ao contrário, uma solução adequada passa, como defendido no capítulo seguinte, pelo 

fortalecimento de uma cultura de resultados, em que pouco importando as relações entre 

agência e veículos, o resultado final seja uma campanha que chegue ao público adequado. 

Ademais, outras formas de remuneração também podem ser pensadas, de forma a evitar esse 

tipo de relacionamento.  

 

2.4.3. Soluções quanto à atuação dissociada dos resultados 

De forma ampla, é possível entender que as soluções apresentadas acima contribuem 

para trazer uma maior correlação entre a atuação das agências e os resultados que ela traz, 

com a definição de critérios técnicos, objetivos, assentes em pesquisas.  

De forma específica, porém, entende-se que a checagem de veiculação é seu exemplo 

mais específico. Além disso, pode-se cogitar que o questionário da Secom para avaliação de 

desempenho das agências também é uma solução importante.  



 
 

Em ambos os casos, porém, entende-se que não há um aproveitamento adequado da 

questão, havendo espaço para melhorias, como apontado no capítulo seguinte.  

 

2.4.3.1.A checagem de veiculação 

Outro mecanismo que busca garantir a integridade da remuneração por desconto-

padrão é a verificação de sua veiculação, também denominada checagem. A questão ainda se 

relaciona ao item anterior, sobre o Midiacad e a programação de veículos inexistentes. 

Durante o caso do Mensalão teria sido revelada a programação de veículos existentes e, 

mesmo antes, problemas de veículos que receberiam as verbas, mas não estariam veiculando-

as, ou as estariam veiculando em horários pouco atrativos, como de madrugada429. Também 

no caso CENP, a ABAP apontava o eventual risco de a Administração Pública pagar a mais 

indevidamente430.  

A remuneração somente será permitida quando houver a demonstração de um relatório 

de checagem, segundo a Lei 12.232/2010:  

 

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 independente, sempre que 

possível.  

 

O Relatório mencionado deverá comprovar quando foram realizadas as veiculações, 

em que veículos e qual o preço pago.  

Além disso, uma obrigação prevista contratualmente é que as agências apresentem à 

Administração Pública, junto ao plano de mídia e de forma a obter sua autorização para 

veiculação, relação de quais meios, praças e veículos comportam checagem de veiculação e 

em quais há impossibilidade (cláusula 5.1.10). Ao invés da relação a cada plano de mídia, 

poderá ser apresentado um estudo anual sobre o tema (cláusula 5.1.11). 

A Nota Técnica Secom 10/2010 aponta quais os casos legalmente admitidos de 

impossibilidade de apresentação do Relatório. Basicamente, há impossibilidade técnica 

quando os serviços de checagem não estão disponíveis na região ou para o veículo escolhido, 

 
429 CORREA, Depoimento..., p. 31. 
430 Cf. Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, fls. 2932.  
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e há impossibilidade jurídica quando, ainda que em tese possível, a checagem represente um 

custo desproporcional para a agência contratada431.  

 

2.4.3.2. Questionário da Secom 

Quanto aos resultados, a Secom também conta com um questionário específico para 

avaliação de desempenho das agências contratadas. Ele é fruto de uma previsão que remonta 

aos anos 1990 e à IN Secom 7/1995, itens 14 e seguintes. Atualmente, a avaliação de 

desempenho é prevista no art. 54 e seguintes da IN SECOM 3/2018 e deve ser realizada ao 

menos dois meses antes do fim do contrato432. A Secom também cita como base legal o art. 

67 da Lei 8.666/93, que prevê o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato.  

A avaliação se destina a promover correções para melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, decidir pela prorrogação ou rescisão e fornecer declarações para futuras licitações.  

Segundo a apresentação do questionário, ele deve ser preenchido pelo dirigente da 

unidade que realiza a gestão publicitária ou seu subordinado especializado. É recomendado 

que todos que se relacionam com a agência sejam ouvidos, com o objetivo de refletir sobre o 

relacionamento e buscar seu aperfeiçoamento.  

O questionário conta com 10 quesitos433, com indicação de critérios, avaliados de 1 

(não atendeu) até 6 (atendeu mais que o esperado, com inovação e criatividade). Os 10 

quesitos se referem à atuação da agência e sua estrutura, como criação, produção, execução de 

mídia: compra e acompanhamento, dentre outros. Ainda há espaço para comentários, que 

devem ser preenchidos, e o questionário ainda pode vir a ser examinado pelos órgãos de 

controle.  

2.4.4. Soluções quanto à atuação dissociada dos custos  

Quanto à atuação das agências dissociadas dos custos, algumas das medidas já 

apontadas atuam de forma a combater esse quadro, mas ainda de forma indireta: há uma 

tentativa de conseguir valores mais adequados junto à veiculação e à produção, mas ainda 

assim sem haver uma remuneração específica quanto aos custos efetivos da agência. Explica-

se.  

 
431 Nota Técnica nº 10/2010/DENOR/SGCN/SCOM, de 3 de novembro de 2010. Comentada ainda por KITA, 

op. cit., p. 257 e ss. 
432 Em oposição ao que previa o Manual Sobre o questionário, que previa seu preenchimento semestral pelos 

Diretores das áreas relacionadas, bem como oitiva prévia dos servidores envolvidos. 
433 (estudo e planejamento; criação; produção; mídia: estudo e planejamento; execução da mídia: compra e 

acompanhamento; metas; grupo de atendimento; administração e finanças; serviços  especiais, fornecidos sem 

ônus; e atendimento global) 



 
 

O Comitê de Negociação de Mídia e todo o mecanismo que acompanha a elaboração 

do plano de mídia importam a busca de uma veiculação mais adequada, por um preço justo. 

Isso também se verifica na seleção de fornecedores, com a previsão de um procedimento para 

a sua escolha.  

Em ambos os casos, o resultado é que a veiculação e os fornecedores escolhidos 

apresentarão preços menores, e resultarão numa melhor escolha, entende-se.  

Ocorre que, ainda assim, não há uma correlação de tais valores com o que a agência 

realiza. A remuneração da agência continua relacionada a percentuais da veiculação e da 

produção, numa solução facilitada, mas que não analisa seus custos efetivos, ou uma 

contrapartida direta pelos serviços que realizou. Por exemplo, se a veiculação antes custaria 

R$ 7 milhões e a agência, remunerada a 15%, ficaria com R$ 1,05 milhão, após a negociação, 

a veiculação alcança R$ 6 milhões e a agência fica com R$ 900 mil. Apesar da economia, 

continua não importando se, durante a campanha a agência teve custos de R$ 100 mil, R$ 500 

mil ou R$ 850 mil para promover essa veiculação.  

No mesmo sentido, o dever de transparência do art. 16 da Lei 12.232/2010 ajuda a 

entender os valores envolvidos, mas, mais uma vez, não deixa claro se tais valores 

correspondem aos custos havidos.  

Em 2006, a Unidade Técnica do TCU sinalizava que a remuneração por ressarcimento 

dos custos internos deveria ser a forma de remuneração por excelência da agência, eis que de 

fato vinculada aos serviços prestados434. O problema dessa ideia, e que a própria unidade 

técnica já vislumbrava, é que a tabela hoje é elaborada considerando a existência do desconto-

padrão e a remuneração atrelada à veiculação. Ao se questionarem essas premissas, 

certamente a tabela resultante seria outra, com outros valores.  

Como também já apontado, tal tabela é utilizada apenas subsidiariamente, em casos 

em que não há veiculação, e segundo premissas bem definidas para esse quadro 

remuneratório. O resultado é que a tabela é insustentável para prever uma remuneração da 

agência relacionada aos seus custos. Por fim, devido ao seu caráter residual, é bastante 

comum que a agência simplesmente renuncie a tal forma de remuneração.  

Assim, em conclusão, as soluções quanto à relação com os custos da agência ainda são 

parcas, não enfrentando diretamente o problema.   

 
434 A remuneração pela prestação de serviços de criação e produção de peças publicitárias deveria ser a principal 

fonte de receita das agências de publicidade, tendo em vista se referirem ao ramo de negócio dessas empresas. 

No entanto, o montante auferido por tais serviços é de tal forma insignificante, comparado às outras formas de 

remuneração obtidas pelas agências, que nem é considerado remuneração, mas sim “ressarcimento dos custos 

internos dos trabalhos realizados pela própria contratada” (...). TCU, Acórdão 2.062, p. 43. 
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2.4.5. Soluções quanto aos efeitos anticoncorrenciais 

A configuração contratual, tal como praticada, também apresenta efeitos 

anticoncorrenciais, em especial diante da diretriz do art. 4º da Lei 12.232/2010 e da definição 

de um modelo específico de agência de publicidade full service, com a eleição de um modo de 

prestação do serviço. Essa configuração anticoncorrencial se materializa na excessiva 

aproximação da agência com os veículos e fornecedores em detrimento dos interesses da 

Administração Pública, segundo patamares de remuneração determinados por normas de 

autorregulação.  

As soluções enfrentam esse cenário de duas formas: com a pressão sobre a 

remuneração durante a licitação e com a tentativa de a Administração assumir certas tarefas, 

por exemplo a negociação de mídia.  

 

2.4.5.1. Disputa de percentuais de remuneração durante a licitação 

Assim como ocorreu no caso do desconto-padrão, também esses valores foram 

pressionados para baixo ao longo do tempo, fugindo em parte à lógica da remuneração em 

percentuais definidos segundo as normas de autorregulação setorial.  

No caso do ressarcimento por custos internos, a questão concorrencial de 

remunerar a contratada segundo os valores definidos em tabela de um sindicato, é 

enfrentada nas contratações públicas de duas formas, ao menos: (i) excluindo a aplicação 

da tabela, por inteiro, caso em que a remuneração advinda do desconto-padrão é suficiente 

para os outros gastos; ou (ii) negociando patamares de desconto sobre os valores ali 

previstos, por exemplo, a agência aceita realizar os serviços por 70% do valor previsto na 

tabela. Em alguma medida, a primeira solução é decorrência da primeira, quando um 

ambiente extremamente competitivo força as agências a oferecerem um desconto de 100% do 

valor da tabela.  

Ou seja, a previsão de descontos sobre a tabela, e até a sua supressão, é uma forma de 

se questionar as formas de remuneração adotadas pela autorregulação setorial.  

No caso dos honorários, os patamares de 15% para prestação do serviço e 5% para a 

intermediação, previstos pelas normas de autorregulação, são pressionados e muitas vezes 



 
 

suprimidos. Tais supressões são previstas pelas próprias Normas-Padrão, no caso de 

contratações com a Administração Pública (item 3.11)435.  

As Normas-Padrão também preveem, no item 3.12, a possibilidade de supressão, 

desde que não haja risco para a execução do contrato, preocupação da Lei 8.666/93436. Ainda, 

segundo Comunicação Normativa 14, do CENP, a supressão somente deveria ocorrer em 

contratos cujo investimento em mídia ultrapasse R$ 2,5 milhões437.  

Em decisão recente, porém, o TCU inverteu a lógica, apontando como regra a 

supressão, devendo-se provar, excepcionalmente, o risco de inexecução438.  

Apesar do posicionamento do TCU, é preciso cuidado, eis que nem todo contrato 

alcança montante suficiente para que tais verbas sejam suprimidas. Ainda que as Normas-

Padrão busquem considerar o âmbito federal como um só contratante, a realidade é outra, 

sendo bem possível, e comum, que determinada agência seja contratada para um contrato de 

poucos milhões de reais (item 3.11 NPAP). A real possibilidade de se suprimir tais 

remunerações depende da análise do caso concreto, quando do planejamento da contratação e 

elaboração do edital. A Secom conta com uma tabela que prevê a remuneração de todas as 

 
435 3.11. Nas contratações com o setor público, os anunciantes de cada Poder e Esfera Administrativa serão 

considerados como departamentos de um só anunciante, para efeito de aplicação dos dispositivos econômicos 

destas Normas-Padrão, ainda que os contratos sejam celebrados separadamente com cada órgão, autarquia, 

empresa, fundação, sociedade de economia mista ou outro tipo de entidade governamental. 

3.11.1. Consideram-se esferas Administrativas distintas o Município, o Estado e a União. 

3.11.2. O disposto neste item aplica-se à: 

a. reversão da parcela do “desconto de agência”, de que tratam os itens 2.7, 3.5 e 6.4; 

b. negociação do custo dos serviços internos, de que trata o item 3.6, que poderão ser integralmente 

eliminados/excluídos/suprimidos; 

c. negociação dos honorários incidentes sobre os serviços de que trata o item 3.6.1 [honorários pela 

intermediação na subcontratação], ressalvado que os referidos honorários poderão ser integralmente 

eliminados/excluídos/suprimidos quando se tratar de ações de comunicação que geram veiculação; 

d. negociação dos honorários de que trata o item 3.6.2 [honorários pela intermediação que se limite à 

subcontratação e ao pagamento]. 
436 3.12. A possibilidade de eliminação/exclusão/supressão de custo e honorários de que tratam as letras “b” e 

“c” do subitem 3.11.2 é vedada nos casos em que, comprovadamente, seja comprometida a execução do contrato 

de prestação de serviços, ferindo o que dispõe o parágrafo 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/93. 
437 Cf. item 4: “Constitui recomendação do CENP que as liberalidades negociais previstas no item 3.11.2, letras 

‘b’ e ‘c’ sejam asseguradas, apenas, quando o investimento bruto anual em mídia de quem contrata os serviços 

seja igual ou superior a R$ 2.500.000,01, o limite mínimo do Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios 

instituído pelo item 6.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária”. Disponível em: 

<https://cenp.com.br/documento/CN-14-port>. 
438 “9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 6º e 8º da Resolução-

TCU 265/2014, recomendar à Secretaria Especial de Comunicação Social que: 

9.3.1. faça constar, nos modelos de editais que disponibilizar e nas orientações dirigidas aos órgãos e entidades 

por ocasião da elaboração de seus editais, que: 

9.3.1.1. nem todos os percentuais de valoração das propostas precisam ser previstos e que se deve adotar valores 

compatíveis com o tipo de serviço a ser contratado, comparativamente com outros contratos da própria 

Administração Pública, tanto em materialidade, como em perfil dos anúncios e anunciantes; 

9.3.1.2. os custos internos podem ser dispensados conforme as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, sendo 

sua adoção a exceção, necessariamente precedida de demonstração de que sua supressão inviabiliza a execução 

dos serviços, considerando os princípios da eficiência e da economicidade na Administração Pública”. Acórdão 

2.158/2017, Plenário, rel. min. Bruno Dantas, data da sessão 27/09/2017.  
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agências contratadas pelo Poder Executivo Federal, utilizada inclusive para parâmetros nos 

editais de licitação, e que mostra como a supressão é de fato a exceção439. 

Alerta-se para o fato de que constantemente pressionar a remuneração das agências 

pode trazer justamente os problemas que o TCU tem buscado evitar.  

 

2.4.5.1.1.  Vincular os tipos de remuneração à existência de veiculação 

Nos contratos públicos em âmbito federal, a tendência nos últimos anos tem sido 

vincular tais formas de remuneração à veiculação. Em havendo veiculação, a agência deve se 

remunerar pelo desconto-padrão, sem receber honorários ou ressarcimento pelos custos 

internos440. Esquematicamente, a situação mais comum é:  

Figura 15 – Formas de remuneração das agências  

 

Fonte: elaboração própria 

 

Assim, remunerações por honorários ou por ressarcimento de custos internos só 

ocorrem quando não há veiculação. Esse tipo de configuração significa que, nos casos de 

veiculação, a agência deve utilizar sua margem de lucro também para remunerar seus custos 

internos e honorários.  

 
439  SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. Tabela de Remuneração de Agências de  

Propaganda: pesquisa de preços. Disponível em <http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-

contratos/remuneracao-de-agencias-de-propaganda-pesquisa-de-precos> 
440 KITA bem destaca que, no setor privado, há pagamento de honorários mesmo quando há veiculação, assim 

como pode haver cobrança de honorários para outros tantos serviços, que, no caso dos contratos públicos, foram 

retirados das contratações de publicidade. KITA, op. cit., p. 219, 
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Esse tipo de solução contraria o modelo anticoncorrencial de que a remuneração das 

agências de publicidade deve sempre ocorrer por patamares percentuais definidos e induz, em 

alguma medida, o planejamento e a responsabilidade da agência, que deverá buscar uma 

equação adequada.   

 

2.4.5.2. Divisão de tarefas fora de uma lógica da agência de publicidade full service  

 

Quanto à agência de publicidade full service, o contrato prevê uma dinâmica, como já 

entrevisto, a sinalizar que a agência não ostenta todo esse poder que se imagina. O maior 

controle sobre a veiculação e a contratação de fornecedores, segundo procedimentos e 

critérios são um indicativo nesse sentido.  

O maior exemplo, porém, é o fato de que a negociação de mídia é promovida pela 

Administração Pública, via Comitê de Negociação de Mídia. Nesse caso, a negociação, antes 

uma tarefa assumida pelas agências, passa para o anunciante, questionando a definição de 

agência de publicidade full service. 

Uma diversa divisão de tarefas entre agência e anunciante contratante pode apontar 

para questionamentos ao modelo adotado, fazendo surgir outras formas de remuneração. Esse 

tipo de questionamento deve ser feito constantemente, de forma a obter uma remuneração 

adequada e uma prestação do serviço que consiga alcançar os objetivos pretendidos, com uma 

comunicação adequada junto à população.  

 

2.4.6. Conclusão: soluções de meio que diminuem a margem de liberdade das agências e 

pressionam sua remuneração, sem induzir responsividade 

 

Por todo o apresentado até o momento, entende-se que as soluções adotadas até 

hoje seguem dois caminhos: o da diminuição dos custos e preços pagos às agências; e o da 

diminuição da liberdade do setor e das agências. Em ambos os casos, está-se diante de um 

típico controle de meios, em boa parte impulsionado pelo controle realizado a partir do 

Tribunal de Contas da União. Assim, a resposta tem sido pressionar a margem de lucro das 

agências, bem como diminuir sua discricionariedade na tomada de decisões. Um caminho 

que, como apontado desde o capítulo 1, reproduz um modelo legalista pautado pela Lei 

8.666/1993. Tal caminho tende a pressionar as agências, diminuir a atratividade dos contratos 

e gerar exatamente os mesmos problemas que busca evitar.  
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A partir desse quadro, no capítulo seguinte, adicionam-se novas concepções: outras 

formas de remuneração praticadas no setor privado, a preocupação com resultados e uma 

organização de mercado diversa, fora da agência de publicidade full service remunerada pela 

veiculação. 

 

2.5.A questão do regime de administração contratada na contratação administrativa de 

serviços de publicidade 

A configuração dos contratos administrativos de publicidade, e os problemas 

usualmente associados a eles, suscita uma discussão a respeito de um suposto regime de 

administração contratada.  

Vejamos do que se trata tal regime, sua legalidade, os problemas associados e porque 

consideramos que, apesar dos problemas em comum, é impreciso falar em um regime de 

administração contratada no caso.  

 

2.5.1. Delineamento conceitual do regime de administração contratada 

O regime de administração contratada viria a ser previsto no vetado inciso VIII do art. 

6º, da Lei 8.666/93, que previa:  

c) administração contratada – quando se contrata, excepcionalmente, a 

execução da obra ou do serviço mediante reembolso de todas as despesas 

incorridas para a sua execução e pagamento da remuneração ajustada para os 

trabalhos de administração.  

 

Assim, segundo o dispositivo, seriam dois os elementos da administração contratada: 

o reembolso de todas as despesas e uma remuneração para trabalhos de administração.  

Em tal regime, segundo o TCU, citando a professora Maria Sylvia Di Pietro, a 

Administração Pública contrata uma empresa que se torna responsável pela administração do 

contrato, contratando fornecedores e todo o necessário. A empresa, nesse regime, é 

reembolsada pelas despesas incorridas e ainda é remunerada por uma comissão, calculada em 

percentual que incide sobre seu custo total441. Em posicionamento mais recente, a professora 

destaca que o contratado, assim, não arca com os riscos442. Para Marçal Justen Filho, tal como 

citado no acórdão, haveria então um lucro certo443.  

 
441 TCU. Ac. 2062/2006, p. 25. Posicionamento que parece subsistir: DI PIETRO, Direito administrativo, p. 380. 
442 DI PIETRO, Direito administrativo, p. 380. 
443 TCU. Acórdão 3.233/2010, p. 79. 



 
 

Historicamente, o regime era reconhecido na legislação, pelo Decreto-Lei 200/67, art. 

132, III e sua regulamentação, o Decreto 73.140/73444, bem como pelo art. 5º, VI, c) do DL 

2.300/86. Antes disso ainda, o regime seria o de uma empreitada de lavor, próximo ao atual 

regime de tarefa, em que a Administração fornece os materiais e o contratado desempenha o 

serviço mediante um percentual do custo total da obra445.  

A lógica do regime seria que, em casos de imprevisibilidade, seja por eventos 

específicos, de guerra, obras contra a seca, ou pela própria complexidade446, a Administração 

assumiria os riscos do empreendimento e apenas ao final poderia calcular seu real custo, no 

que remuneraria o prestador contratado447. Assim, seria o caso de um contrato administrativo 

de colaboração para obras públicas, com os riscos atribuídos para a Administração, que 

deveria garantir os materiais, cabendo à contratada realizar apenas o trabalho448.  

De outro lado, isso significaria que o contratado teria autonomia para buscar o 

resultado, e ainda contaria com a confiança da Administração 449 . A lógica seria que, ao 

associar a remuneração ao custo, o contratado, com o tempo, seria mais eficiente, e, portanto, 

sua remuneração seria menor, beneficiando-se a Administração desse ganho de 

produtividade450.  

 

2.5.2. Legalidade do regime de administração contratada 

 

A ilegalidade do regime de administração contratada é uma questão histórica, quando 

o Distrito Federal, e o respectivo Tribunal de Contas, sequer eram em Brasília451. Ainda na 

década de 1950, ao examinar caso da construção do Asilo São Francisco de Assis, o Ministro 

Lyra Filho, apontou que o regime poderia ser considerado inconveniente, mas não ilegal – e 

para isso aponta um caso ainda da década de 1920, para construção do Arsenal da Marinha: 

considerado ilegal, a decisão acabou derrubada pelo Poder Legislativo. Apesar da sua defesa, 

foi voto vencido, e o regime foi considerado ilegal. 

 
444  Como aponta: WALD, Arnoldo. O regime legal dos custos financeiros no contrato cost-plus e a 

maxidesvalorização. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 155, jan./mar. 1984, p. 25.   
445 "administração  contratada" se  reveste  de  tôdas  as características  da  empreitada  de  lavor,  ou  seja aquêle  

contrato  em  que  o  empreiteiro  concorre  apenas  com  o  seu  trabalho,  ficando  a  cargo  do  dono  da  obra o  

fornecimento  dos  materiais”. Regime de Contrato – Execução de obra mediante regime de “administração 

contratada”. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 36, abril/1954, p. 310. 
446 Regime de Contrato..., p. 315 e ss. WALD, op. cit., p. 83. 
447 WALD, op. cit., p. 26. 
448 WALD, op. cit. p. 25.  
449 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 177. 
450 WALD, op. cit., p. 24.  
451 Regime de Contrato..., p. 318 e ss.  
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Vetado da Lei 8.666/1993, o exame de sua legalidade voltou a ocorrer no caso das 

contratações administrativas. Ao analisar o caso do Mensalão, o posicionamento do TCU foi 

que tal regime não poderia ser utilizado, diante da exigência do princípio da legalidade e dos 

problemas que ocasionaria 452 . Outros argumentos seriam que a Lei 8.666/93 menciona 

publicidade como um exemplo de serviço (art. 1º)453, a Lei 4.680/65 não seria expressa para 

fornecedores 454  e as normas ali presentes favoreceriam o setor privado, em violações a 

princípios como o da supremacia do interesse público455, com um ente privado a substituir a 

Administração Pública456. 

Em sentido contrário, o setor publicitário e a Administração Pública, a partir de 

parecer da Profa. Maria Sylvia Di Pietro, defendiam que, embora ausente da Lei 8.666/93, a 

dinâmica estaria presente na Lei 4.680/1965457. A aplicação dessa lei seria possível a contratos 

administrativos por força do art. 62, §3º, I, que prevê uma aplicação atenuada do regime de 

direito público a contratos em que predomina o direito privado. 

A questão acabou atenuada com a promulgação da Lei 12.232/2010, que acolheu as 

dinâmicas próprias da publicidade e ainda previu a aplicação complementar da Lei 4.680/65 

(art. 1º, §2º). De qualquer forma, tem razão Marçal Justen Filho, ao defender que a ausência 

da previsão do regime de administração contratada na Lei 8.666/93 não significaria sua 

proibição, adotando, assim, uma noção de legalidade ampla458 - diversa daquela prevista pelo 

TCU, como apontado no capítulo 1. 

 

2.5.3. Os problemas similares aos do regime de administração contratada  

Em 2006, o TCU também considerava o regime ilegal pelos problemas que 

ocasionaria. O grande problema, e que estaria presente no caso das contratações de 

publicidade, seria o incentivo para a contratada aumentar os custos e, consequentemente, sua 

remuneração459. Isso porque a empresa é reembolsada das despesas e remunerada a partir de 

percentual calculado sobre esses. Logo, quanto maiores os valores, maior sua remuneração. A 

 
452 Daí a determinação para adequação do regime dos contratos de publicidade: “9.1.3.4.  a  contratação  de  

serviços  de  publicidade  e  propaganda  seja  realizada  sob  os  regimes permitidos pela legislação que rege a 

matéria, vedada a utilização de regime de administração contratada, por falta de amparo legal e por contrariar 

reiteradas deliberações deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 387/2001, 445/2003 e 898/2004, todos da 2ª 

Câmara”. Ac. 2062/2006, p. 88. 
453 Ac. 3233/2010, p. 33. Argumento que o MP/TCU repete na sequência, p. 70. 
454 Ibidem, p. 34,  
455 Ibidem, p. 88,  
456 Ibidem, p. 14  
457 Ibidem, p. 13  
458 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 203.  
459 Ac. 2062/2006, pp. 25/26.  



 
 

lógica do regime de administração contratada supõe que o contratado sempre atuaria 

buscando a melhor execução do serviço ou obra, consoante sua expertise. Ocorre que isso 

nem sempre é verdade, como já mencionamos pelo risco moral no capítulo anterior. Nesses 

casos, ao contrário, haveria o risco de toda essa expertise se voltar contra a Administração, 

que teria dificuldade em controlar a execução e veria os custos serem aumentados pelo 

contratado.  

O problema da possibilidade de aumento da remuneração ainda decorre da 

imprevisibilidade associada a tal regime, a exigir severa fiscalização e incentivo à 

desonestidade, segundo apontava o Tribunal de Contas na década de 1950460. Isso gerava o 

inconformismo do TCU, agora em 2006, com uma contratação em que projeto básico, 

definição de objeto e valor da proposta possuem outra conotação461. Apesar do delineamento 

de quais campanhas e temas serão realizados, com indicações de percentuais de remuneração, 

a previsibilidade alcançada na contratação de publicidade é diversa daquela presente em casos 

de engenharia.  

No caso das obras de construção da lavandaria, velório, reparos e pinturas do Asilo 

São Francisco de Assis, o Tribunal rejeitou a utilização do regime, eis que seriam obras 

banais, e o regime deveria ser utilizado apenas de forma excepcional, quando o conhecimento 

específico o justificasse. Isso porque o custo total só seria conhecido ao final, e a contratada 

teria interesse em aumentar os custos da obra para aumentar sua remuneração, atrelada ao 

custo final462. 

Apesar da defesa do setor à previsibilidade desse sistema, por ser uma contratação por 

preço certo e unidades determinadas, ela é, de fato, limitada463. Como vimos, no caso da 

publicidade, a remuneração é definida em parâmetros percentuais (5%, 15%), mas a base de 

incidência destes, as despesas, podem variar. Ainda que haja um valor do contrato, como, por 

exemplo, R$ 100 milhões anuais, há variação de quanto será destinado a cada caso (R$ 80 

milhões de veiculação, a 15%, R$ 10 milhões a 5% e R$ 10 milhões como ressarcimento – ou 

qualquer outra combinação).  

Por fim, isso gera uma dificuldade em realizar um controle de qualidade das 

contratações realizadas464. A agência, como intermediária, realiza diversas escolhas e promove 

 
460 Regime de Contrato..., pp. 311/2. 
461 Ac. 3233/2010, p. 33.  
462 Regime de Contrato..., p. 318. 
463 Ac. 3233/2010, p. 45. 
464 Como aponta JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 198. 
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contratações, num cenário que desafia o controle. Assim, a lógica de controle de meios, 

usualmente adotada pelo TCU, também é desafiada. 

 

2.5.4. A inexistência de um regime de administração contratada  

Apesar dos posicionamentos e dos problemas envolvidos, temos dificuldade em 

definir o regime de execução do contrato como de administração contratada, por duas razões. 

Primeiro, porque nem todas as despesas são reembolsadas, garantindo um lucro certo à 

agência. Segundo, porque a agência tampouco tem total controle sobre a possibilidade de 

aumentar sua própria remuneração. Inclusive, parte da doutrina que adota o posicionamento 

pelo regime da administração contratada também reconhece que esses elementos não estão 

presentes465.  

Assim, seria possível identificar, quando muito, uma administração contratada 

mitigada. 

 

2.5.4.1. A ausência de completo reembolso de despesas e da garantia de lucro certo 

 O primeiro elemento da administração contratada, como apontado, é o reembolso 

de despesas. No entanto, nos contratos administrativos de publicidade isso ocorre apenas em 

parte, e a depender da definição que se confira a despesas. Nas contratações de publicidade, 

de fato é o cliente, a Administração Pública, que paga pela veiculação da campanha, bem 

como pelos custos de produção junto a terceiros. Isso não significa, no entanto, que todas as 

despesas da agência sejam reembolsadas.  

Primeiro, a remuneração se desenvolveu nos últimos anos para que a remuneração 

por custos internos fosse suprimida de muitos contratos. Isso significa que parte das despesas 

internas da agência, com seu pessoal, não é necessariamente reembolsada. Mesmo quando não 

é completamente suprimida, essa remuneração representa um ressarcimento apenas parcial, e 

que, no total do contrato, depende das verbas relacionadas à veiculação. 

 
465 Embora Marçal Justen Filho considere, no geral, um regime de administração contratada, o autor afirma que 

não considera nem o desconto-padrão, nem a remuneração por honorários casos de administração contratada, o 

que torna seu raciocínio de difícil entendimento: “Os serviços de publicidade são dotados de características que 

impõem a adoção do regime de ‘empreitada por preço de custo’ (administração contratada). Essa é a solução 

apropriada, que produz os maiores benefícios para todas as partes. Mais do que isso, a empreitada por preço 

fechado compromete a própria viabilidade da execução da prestação” (p. 199/200). E adiante: “Como visto, a 

agência de publicidade pode fazer jus à remuneração na forma do ‘desconto-padrão’. As características dessa 

figura excluem a configuração da administração contratada” (...) Também não existe administração contratada 

nas hipóteses em que a agência de publicidade aufere honorários em porcentual sobre os valores pagos a 

terceiros (honorários sobre serviços de terceiros)”. JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de 

Publicidade, pp. 209/210. 



 
 

Segundo, o desconto-padrão foi alterado para remunerar cada vez mais serviços que a 

agência desempenha. Nos casos em que há veiculação da publicidade, a agência é geralmente 

remunerada pelo desconto-padrão. Nesse caso, pouco importa se a agência teve gastos de R$ 

10 mil ou R$ 1 milhão com a campanha. A remuneração é atrelada ao valor da veiculação 

como solução para facilitar seu montante. Isso não significa, no entanto, um completo 

reembolso de despesas ou que a agência não assuma riscos. Em alteração recente, as Normas-

Padrão deixaram ainda mais claro quais serviços podem ser remunerados por meio do 

desconto-padrão, e quais demandam remuneração específica (item 1.4 das NPAP). Isso 

reafirma que não subsiste a separação reembolso de despesas mais remuneração por 

administração, típica do regime usualmente referido. 

E, terceiro, nos casos em que há veiculação, o desconto-padrão pode ser utilizado para 

pagamento da intermediação da produção, abolindo-se os honorários anteriormente pagos. 

Nesse caso, não haveria o reembolso das despesas de produção, mas é a agência que deveria 

se organizar e garantir os pagamentos de seus fornecedores466. A administração contratada 

tampouco estaria presente no caso de contratação de fornecedores e produção de campanhas, 

desde que ausente veiculação. Nesse caso, a Administração Pública reembolsa todas as 

despesas e ainda garante um valor para as agências, em forma de percentual sobre tais valores, 

a título de administração. No entanto, mesmo nesse caso, a noção de reembolso de despesas 

precisaria desconsiderar as despesas internas da agência. Encarar a remuneração pela 

intermediação como reembolso de despesas faz sentido apenas ao se reduzir a atuação da 

agência, supondo que ela não realiza atividades de acompanhamento, seleção e supervisão.  

Pressionado, o TCU chegou a defender que a subcontratação combinada com uma 

remuneração atrelada a percentual das despesas incorridas seria traço suficiente para 

caracterizar todo o regime da administração contratada467. Isso, porém, significa adotar uma 

noção muito ampla de administração contratada, que desconsidera o histórico legal 

brasileiro.  

 
466 Argumentos trazidos já no acórdão 3233/2010, p. 56/57. 
467 “193. Quanto ao administrador executar a atividade (serviço) e à ‘subcontratação de toda obra’, o que se deve 

levar em conta não é somente quem executa e em qual porcentagem. O importante para configurar uma 

‘administração contratada’ é se o objeto, parte ou integralidade, é executada por um terceiro e sobre esse custo o 

contratado pela Administração Pública recebe um percentual a título de remuneração. É justamente a cobrança 

que as agências fazem em relação às subcontratações e às contratações de veiculação que configura a 

‘administração contratada’ nas avenças celebradas com as agências de publicidade”. Acórdão 3233/2010, p. 33. 
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Também na doutrina, ao tratar da remuneração peculiar da agência, JUSTEN FILHO 

lembra que parte dos custos da campanha é absorvida pela agência468, o que fragiliza a ideia 

de administração contratada que ele próprio defende.  

Por fim, a interpretação do TCU de que a contratação é feita por ordem e conta do 

cliente é claramente insuficiente para cuidar dessa realidade469. Repetida na Lei 12.232/2010 

(art. 4º, §2º e art. 19), não significa que a agência sempre terá lucro ou que não tenha nenhum 

ônus no contrato. 

Enfim, se não há um completo reembolso de despesas, se há a absorção de custos pela 

agência, não se está diante de regime de administração contratada. Admitir que se trata de 

administração contratada porque parte da remuneração é atrelada à contratação de terceiros 

significa interpretar de forma ampla a definição de administração contratada. Não se faz 

presente um dos elementos da administração contratada, e que significava a assunção dos 

riscos pela Administração Pública, diante da imprevisibilidade do contrato.  

 

2.5.4.2. A agência que não atua sozinha como intermediária, mas depende da aprovação da 

Administração 

Outro argumento muito forte no controle é o fato de a contratada atuar como 

intermediária e, como tal, defender seus próprios interesses, em prejuízo ao interesse 

público. Também nesse caso se construiu uma limitação do poder que a contratada tem como 

intermediária, sendo impreciso falar que a administração contratada esteja aí caracterizada. 

No âmbito do controle, o ministro relator do recurso, em 2009, destacava que não seria 

caso de ilegalidade do regime de execução, mas a solução seria adotar maiores controles para 

que a Administração pudesse controlar os valores envolvidos, combinando a jurisprudência 

do TCU com as singularidades da contratação470. Com a promulgação da Lei 12.232/2010, no 

entanto, o TCU abreviou a discussão, decidindo pela sua recepção legal471. 

Esse maior controle já foi várias vezes referido. No caso da veiculação, ela depende da 

negociação de mídia promovida por Comitê específico, da elaboração de um plano de mídia e 

da observância de critérios técnicos (ainda que imperfeitos), fatores que diminuem a 

capacidade de a agência definir sua remuneração. No caso da produção, também há o banco 

de dados com preços de referências, a necessidade de apresentação de três orçamentos e 

inclusive a realização de sessão pública, a depender dos valores, o que diminui a possibilidade 

 
468 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 362. 
469 Ac. 3233/2010, p. 34. 
470 Ac. 3233/2010, p. 106 e ss.  
471 Ibidem, p. 117.  



 
 

de a agência aumentar seus custos e, portanto, incidir no regime da administração contratada. 

Assim, a capacidade de a agência aumentar os custos do contrato e, por consequência, sua 

remuneração, não é tão direta.  

Por todas essas razões, entende-se impreciso buscar alguma solução em torno da ideia 

de administração contratada, além daquelas que já foram aventadas. A noção talvez fizesse 

sentido há alguns anos, quando a remuneração às agências era muito mais pródiga e as 

definições ainda incipientes. No atual momento, entende-se que um próximo passo possível é 

realmente mudar essa estrutura, a partir da experiência de parte do setor privado, questão 

ainda pouco abordada.  

Do contrário, trata-se de confundir o elemento de imprevisibilidade, incontornável, a 

um regime de administração contratada 472 . Parte da doutrina defende o regime de 

administração contratada como vantajosa para todos os envolvidos, diante da falta de uma 

definição prévia do objeto, dos custos, bem como possibilidade de cliente controlar e presença 

de terceiros473. No entanto, por todo o exposto, não é disso que se trata, não sendo o regime de 

contratação de serviços de publicidade um regime típico de administração contratada.  

 

2.5.5. A necessidade de se repensar como os contratos de publicidade estão organizados 

Isso não significa, porém, que o regime seja imune a erros. Os problemas são diversos, 

e alguns deles se aproximam àqueles verificados nesse regime, o que justifica a investigação 

sobre alternativas existentes no setor privado474.  

Assim, embora não pareça adequado falar em execução por administração contratada, 

fato é que parte dos problemas dessa forma de remuneração está presente, como apontamos 

no início. A remuneração da agência, ao ser basicamente atrelada à veiculação, significa, 

como já vimos, que a agência tem incentivos para sugerir uma veiculação muito cara, para 

 
472 “Observa-se, nesses casos, que a falta de controle é parte do modo operacional utilizado para a execução do 

contrato, caracterizado como administração contratada, em que a responsabilidade pela  execução  é  assumida  

pela  agência”. Acórdão 2062/2006, p. 31. 
473 “Os serviços de publicidade são dotados de características que impõem a adoção do regime de ‘empreitada 

por preço de custo’ (administração contratada). Essa é a solução apropriada, que produz os maiores benefícios 

para todas as partes. Mais do que isso, a empreitada por preço fechado compromete a própria viabilidade da 

execução da prestação”. JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 199/200. 
474 Muito diverso do cenário manso e pacífico que JUSTEN FILHO parece enxergar: “Por todas essas razões, o 

modelo contratual praticado no setor privado envolve uma forma de ‘empreitada a preço de custo’. Essa questão 

não é objeto de maior questionamento no setor privado [!!!], eis que as soluções adotadas incorporaram esse 

regime contratual por se configurar como a solução mais eficiente e apropriada.  

No âmbito privado, é impensável cogitar de contratações de serviço de publicidade por ‘preço fechado’. Não 

significa a existência de alguma vedação jurídica formal a essa solução, mas adotar tal modelo não atenderia às 

necessidades fundamentais de todas as partes”. JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de 

Publicidade..., p. 201. 
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receber maiores valores, opondo seu interesse ao da Administração contratante, situação que 

também se verifica no caso de fornecedores.  

Essa questão já foi percebida de alguma maneira pelo controle, mas, em especial, foi 

questionada pelo setor privado, principalmente fora do Brasil, o que nos leva a tratar sobre 

outras formas de remuneração.  
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3. Alternativas ao modelo de remuneração e a necessidade de se rever o 

modelo de contratação de publicidade 
 

O atual modelo de remuneração de agências de publicidade nos contratos 

administrativos conta com problemas e soluções, conforme apresentados no capítulo anterior.  

Nesse capítulo, cabe apontar quais os outros modelos de remuneração e contratação 

que podem ser utilizados nas contratações administrativas, quais os desafios associados e 

quais os caminhos que indicam sua adoção.  

 

3.1.Alternativas ao modelo de remuneração  

 

Ao examinar a criação do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP), o CADE 

também tratou das formas de remuneração existentes no setor publicitário, investigação que 

cabe retomar brevemente nesse momento. Na ocasião, foram apresentadas sete espécies de 

remuneração475:  

1. Honorários fixos (“retainer fee”). Pagamento mensal por determinado 

período de atividade, geralmente um ano. É baseado no planejamento de 

trabalho esperado para a agência de publicidade, refletindo os custos da 

agência e margem de lucro. Possui como vantagens: (i) a agência e o 

anunciante sabem com antecedência o faturamento para o ano e (ii) encorajar 

maior sintonia entre anunciante e agência, vez que não está vinculada a 

gastos com mídia ou comissões. Possui como desvantagens: (i) não estar 

vinculado ao desempenho da agência, não estimulando a eficiência e 

proatividade e (ii) geralmente consumir muito tempo de negociação. 

2. Honorários por projeto. Geralmente são usados para remuneração de 

serviços suplementares e fora do escopo de um contrato por honorários 

fixos. Possui como vantagens: (i) refletir as necessidades específicas do 

cliente, conferindo maior flexibilidade e (ii) ideal para serviços 

especializados. Possui como desvantagens: (i) projetos curtos não 

encorajariam o desenvolvimento de um relacionamento anunciante-agência e 

(ii) dificultar a aplicação de remuneração sobre resultados. 

3. Honorários variáveis baseados em tempo gasto. Cálculo de honorários 

baseados em tempo gasto por empregado, usando preços-hora diferentes de 

acordo com a senioridade. Tal preço deve ser calculado a fim de cobrir 

salários, demais custos fixos e previsão de lucro. Possui como vantagem (i) 

refletir as necessidades do anunciante e a atividade da agência. Possui como 

desvantagens: (i) nem o anunciante nem a agência sabem com antecedência 

quanto será gasto e (ii) haver percepção de que o sistema não incentiva a 

eficiência, uma vez que quanto maior o tempo gasto, maior será a fatura (tal 

problema pode ser resolvido com a fixação de gastos mínimos e máximos). 

 
475 CADE. Processo 08012.008602/2005-09, Nota Técnica nº 11/2016/CGAA4/SGA1/SG/CADE, item 2.1.7.2, 

pp. 36/37. 



 
 

4. Honorários de escala (“scale fee”). O anunciante paga à agência valor 

referente à percentual de vendas ou do orçamento anual com propaganda. 

Tem como vantagens: (i) vincula a remuneração da agência ao sucesso do 

anunciante, gerando incentivo à eficiência e (ii) o aumento dos gastos do 

anunciante com propaganda gera aumento do lucro da agência, sem gerar 

distorções nos gastos com publicidade como as comissões. Possui como 

desvantagens: (i) a remuneração não estar vinculada ao escopo do trabalho e 

à quantidade de tempo gasto, (ii) propaganda ser apenas uma parte dos 

fatores de sucesso do anunciante, sendo que a rentabilidade da agência pode 

ser afetada por razões que vão além do seu alcance e (iii) alguns serviços de 

propaganda não estarem diretamente relacionadas ao desempenho do 

anunciante. 

5. Honorários de licenciamento. A Agência é paga pelo licenciamento dos 

direitos autorais das ideias da campanha desenvolvida. Diferencia-se dos 

honorários por projetos pela agência de propaganda manter os direitos 

autorais do conceito, podendo cobrar honorários adicionais cada vez que a 

ideia é utilizada. Possui como vantagem (i) o reconhecimento do valor da 

ideia, (ii) incentivo à produção de campanhas flexíveis e de longa duração, 

(iii) representar menor custo inicial aos anunciantes e (iv) possibilitar lucros 

à agência quando a campanha é utilizada em outros países. Possui como 

desvantagem (i) remuneração não estar vinculada ao tempo gasto, (ii) uso da 

ideia fora do escopo pode gerar atritos entre o anunciante e a agência e (iii) 

os limites do que pode ser registrado como propriedade intelectual. 

6. Honorários por rendimento (“output or ‘off-the-shelf’ rate fee”). 

Fixação de preço por unidade comercializada. Tipicamente utilizado na 

publicidade na internet, por meio de abordagem ‘pay-per-click’. Possui 

como vantagens: (i) facilidade de entendimento, (ii) reflete o proveito do 

anunciante e (iii) ideal para produtos padronizados. Possui como 

desvantagens: (i) difícil aplicação para produtos não padronizados e (ii) não 

reflete as adaptações necessárias a cada produto. 

7. Comissão. Baseia a remuneração da agência em comissão devida pelo 

veículo de comunicação. É utilizada principalmente em mercados onde 

prevalecem as agências full service, que fornecem serviços de criação e 

distribuição. Possui como vantagens: (i) ideal para propaganda 

convencional, podendo a percentagem da comissão ser negociada de acordo 

com o serviço fornecido, (ii) representar facilidade de remuneração quando o 

anunciante possui muitas marcas, (iii) tanto anunciante quanto agência se 

focarem na qualidade do serviço, ao invés de seu preço, (iv) comissões 

funcionarem como pagamento por resultados, incentivando a eficiência. 

Possui como desvantagens: (i) baseado no volume gasto, não no volume de 

trabalho, (ii) inapropriado a serviços não relacionados à mídia, (iii) as 

agências se veem incentivadas a promover maior gasto com propaganda, se 

opondo a soluções que importem baixo gasto com veiculação, o que gera 

certa distorção no planejamento de mídia e (iv) cancelamento de veiculação 

por parte dos anunciantes afeta diretamente o faturamento das agências. 
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Essa aproximação realizada pelo CADE encontra amparo em outros estudos, inclusive 

fora do Brasil 476 . Como se percebe, as formas de remuneração possíveis são aquelas 

associadas à veiculação, caso da comissão (o desconto-padrão brasileiro), remunerações 

associadas ao trabalho realizado, caso de fee, de remuneração por projeto, por controle de 

horas trabalhadas; e remunerações associadas a resultados, caso associada a vendas ou 

rendimento. O desconto-padrão, uma comissão associadas à veiculação, não é a única forma 

de remuneração disponível para as agências de publicidade.  

E como uma forma de remuneração dentre outras, o desconto-padrão apresenta 

vantagens e desvantagens, assim como qualquer outra, e como já largamente apontado. Em 

tese de doutorado, OLIVEIRA destaca a simplicidade, proporcionalidade, flexibilidade do 

desconto-padrão, mas aponta que resultaria valores exagerados para grandes anunciantes, e 

estimularia uma mídia cara. O desconto-padrão tampouco serviria para produção e a agência 

ainda poderia acabar adiantando os valores da veiculação477.  

Cumpre lembrar ainda que a utilização de uma remuneração não significa a interdição 

de todas as outras. Ao contrário, remunerações por resultado podem, e devem, ser combinadas 

com remunerações por veiculação, associadas a custos, dentre outras.  

A grande questão é que o desconto-padrão e a organização do setor publicitário, tal 

como se encontra no Brasil, é uma peculiaridade dificilmente encontrada em outros países, o 

“modelo brasileiro de publicidade” mencionado no capítulo 1. OLIVEIRA também apresenta 

que a remuneração por comissão, como o desconto-padrão praticado no Brasil, estaria em 

queda mundo afora, à exceção da Ásia, também pelos problemas de conflitos de interesses478. 

Em entrevistas, porém, o autor teria notado a prática de comissão aliada a BV, além de casos 

de fee e formatos híbridos479.  

Por tudo isso, esse último capítulo se dedica a entender as formas de remuneração 

alternativas e seus desafios.  

 

3.1.1. Remuneração por um valor fechado: fee 

 

 
476  Institute of Practitioners in Advertising. Agency remuneration: A best practice guide on how to pay 

agencies. 2ª ed, 2012. E também: Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN). O valor certo: Guia de Boas 

Práticas para Remuneração das Agências de Comunicação. 
477 OLIVEIRA, op. cit., p. 81. 
478 Ibidem, pp. 91 e ss.  
479 Ibidem, p. 217. 



 
 

Em primeiro lugar, importa tratar da remuneração por um valor fechado, o fee. As 

Normas-Padrão apresentam uma definição de fee, no item 1.13, como: “o valor 

contratualmente pago pelo Anunciante à Agência de Publicidade, nos termos estabelecidos 

pelas Normas-Padrão, independente do volume de veiculações, por serviços prestados de 

forma contínua ou eventual”. 

Assim, a remuneração por fee pode ocorrer ao menos segundo duas grandes formas. A 

primeira delas significa pagar, de acordo com periodicidade definida, para se ter uma agência 

de publicidade disponível, caso do fee mensal ou mesmo anual, a depender do horizonte 

temporal. Esses os serviços prestados de forma contínua previsto no trecho citado. A segunda 

forma significa pagar um valor por todo o trabalho realizado, um fee por projeto, daí a 

eventualidade.  

Em ambos os casos, trata-se de estimar quais os recursos que serão utilizados, em 

termos de tempo utilizado, trabalhadores empregados, quantidade de demandas, 

complexidade etc. Em sendo o horizonte temporal mais alargado, permite-se o ganho de 

escala para o anunciante, enquanto nas menores é possível ter uma correlação mais direta 

entre custos e valores.  

No setor privado, as Normas-Padrão preveem que a remuneração por fee pode 

ocorrer de forma alternativa ou cumulativa ao desconto-padrão (item 3.10). Isto é, é 

possível excluir o desconto-padrão ou fazer uma combinação entre ambos, a depender do 

serviço prestado. Assim, a agência seria remunerada pela veiculação, mas também receberia 

um valor conforme os serviços prestados. Ou, ao contrário, a agência, ao invés de ser 

remunerada a partir de veiculação, apenas receberia pelos serviços efetivamente prestados. O 

fee seria adotado nesse último caso em situações em que a veiculação não fosse parte da 

estratégia, caso de elaboração de material publicitário a ser distribuído em ruas, afixado em 

paredes, ou outros meios que não veículos que paguem o desconto-padrão.  

Em qualquer caso, porém, o fee deverá se aproximar do valor que a agência 

normalmente receberia, caso fosse remunerada pelo desconto-padrão (item 3.10.2 NP).  

A remuneração por fees também já apareceu no controle realizado. No caso do TCU, 

os fees estavam presentes na análise empreendida, sem suscitar maiores questões480. Já no 

caso da CPMI dos Correios, houve proposta de determinação aos Correios para adoção de 

remuneração por meio de fees481.  

 
480 Cf. TCU. Acórdão 2062/2006, pp. 41/42 e Acórdão 3.233/2010, p. 101. 
481 Alternativamente, o desconto-padrão deveria ser utilizado para remunerar criação e produção, o que veio a ser 

adotado, nos casos em que há veiculação: 4) Propõe-se ainda que seja determinado à ECT que, quando da 
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Apesar dos elogios do controle, tais formas não parecem ter sido adotadas, e só 

recentemente foram integradas à Instrução Normativa SECOM 3/2018 (art. 21 e 22), admitido 

na proposta de preços do edital para contratação de fornecedores.  

Eventualmente lembrada pela doutrina482, ela está ausente da minuta-padrão da Secom. 

Questionada em fevereiro de 2020, a SECOM declarou sua opção pela remuneração 

tradicional483. 

 

3.1.1.1.Espécie de empreitada por preço global 

 

A remuneração por fee suscita uma aproximação com o regime de empreitada, tal 

como previsto na lei 8.666/93:  

Art. 6º, Para os fins desta Lei, considera-se: (...) 

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros 

sob qualquer dos seguintes regimes: 

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou 

do serviço por preço certo e total; 

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou 

do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

Em havendo a contratação por um fee da campanha, um preço fechado, está-se diante 

de uma empreitada por preço global. Caso a contratação seja por um período de tempo, como 

mensal, seria o caso de uma empreitada por preço unitário.  

Essa comparação com os regimes de execução permite tratar das vantagens e 

desvantagens envolvidas.  

COSTA chega a sugerir uma contratação por preço global, em favor da definição dos 

preços, mas que poderia suscitar questões com veículos, que perderiam verbas484. 

 
realização da nova licitação: a)  desenvolva estudos criteriosos para avaliar a possibilidade de adoção de novas 

modalidades de remuneração em contratos com agências de propaganda, conforme as possibilidades 

apresentadas pelas Normas Padrão da Atividade Publicitária. Notadamente, quanto ao que está previsto em seus 

itens 1.13 e 2.5 c/c 3.11 e 3.11.2, a ECT deverá avaliar a possibilidade de adoção de metodologia de 

remuneração das agências dentro da modalidade fee, ou, alternativamente, considerar o desconto padrão de 

agência como tendo a finalidade de remunerar os serviços como criadora/produtora de conteúdo publicitário; 

CONGRESSO NACIONAL. Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios”. Volume 1. Brasília, abril 

de 2006, pp. 104/105. 
482 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 181 e 208. COSTA et al., p. 74 e 80. 

FREDDO, op. cit., p. 306. 
483 SECOM, Audiência Pública nº 1/2020, p. 10/11. 
484 “Uma alternativa viável, que garantiria uma maior objetividade das licitações sem comprometer a agilidade, 

seria o estabelecimento de uma efetiva contratação por empreitada global envolvendo criação e execução, na 

qual haveria um preço definido, de modo a ser evitado o possível conflito de interesses entre a agência de 

publicidade e o interesse público.  



 
 

No meio do caminho, a definição de um valor mensal, traria previsibilidade a médio 

prazo para agências. Também seriam de administração fácil no orçamento e reduziriam custos 

de pagamento. Além disso, a agência seria obrigada a trabalhar segundo um orçamento 

fechado. Isso é capaz de evitar disputas em torno da veiculação realizada e das sugestões 

realizadas ao longo da campanha, o que produziria um alinhamento dos objetivos485.  

 

3.1.1.2.Problemas associados à contratação por um preço fechado 

A remuneração por fees sugere dois grandes problemas. A contratação por um preço 

total importa os baixos incentivos para a economia da agência. Associado a esse problema, 

porém diferente, estaria a economia que seria gerada pela adoção do desconto-padrão, ligado 

à veiculação.  

 

3.1.1.2.1. Problemas associados à contratação administrativa por preço fechado: baixos 

incentivos para a boa execução do objeto 

 

Como problemas dos fees, cita-se a acomodação da agência e o custo de manter uma 

remuneração ainda que a demanda de trabalhos varie486. Assim, ainda que a agência não 

preste serviço algum ela receberá o fee devido no período.  Especificamente para a 

Administração Pública, AGRA apresenta como inconvenientes do fee não trazer incentivos 

para o bom desempenho, enquanto remuneração fixa, além de importar margem para 

questionamentos pelo controle, eis que uma remuneração não relacionada ao volume de 

serviço realizado487. Por exemplo, ao se adotar um fee mensal, haveria a possibilidade de a 

agência receber R$ 1 milhão mensal, ainda que não esteja prestando qualquer serviço. O 

problema seria agravado quando fossem várias agências contratadas.  

Além disso, uma dificuldade seria negociar um valor adequado para os serviços 

prestados, que equilibre incentivos para a agência bem atuar, ao mesmo tempo em que a 

estimula a economizar. O valor definido também demandaria revisões periódicas.  

Um ponto negativo da empreitada eventualmente lembrado é a possibilidade de a 

contratada diminuir custos e aumentar lucros, em prejuízo da boa execução488.  

 
Esse modelo, no entanto, encontraria resistência pelo forte mercado dos veículos de mídia, na medida em que, 

com o orçamento limitado, correriam o risco de anunciar em menor volume ou terem seus preços reduzidos pela 

diminuição dos recursos disponíveis”. COSTA et al, op. cit., pp. 73/74. 
485 SILVA, Análise da postura..., p. 54 
486 Ibidem, p. 54. 
487 AGRA, op. cit., 1162/1163. 
488 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 197. 
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As concessões trazem uma evolução na remuneração que se revela interessante.  

A remuneração segundo os custos teria surgido como forma de coibir a cobrança de 

tarifas excessivas. Nela, o concessionário tem seus custos cobertos, além de um retorno 

garantido, lembrando a administração contratada. Dois problemas são o acompanhamento dos 

investimentos, que podem ser exagerados, de forma a aumentar os custos e a remuneração, 

bem como o baixo incentivo para resultados489. Assim, basear-se em custos enfrenta o risco de 

conseguir precisá-los adequadamente, num contexto de assimetria informacional, em que a 

Administração dificilmente sabe os custos efetivos; além de não se promover a eficiência do 

contrato. Ao contrário, há espaço para o chamado efeito Averch-Johnson, em que a 

concessionária investe excessivamente, apenas para aumentar sua remuneração490.  

Por essa razão é que, ao longo do tempo as contratações teriam passado para um 

modelo price cap, com a definição de um máximo a ser pago, com incentivos para o 

contratado economizar e conseguir maiores margens de lucro para si491.  

Ocorre que apontar esse máximo pode levar a menos investimentos, para aumentar os 

lucros e ainda pode gerar periódicos processos para revisão da tarifa492. Assim, tais métodos 

ainda teriam sido aprimorados ao longo do tempo, com definição de um deflator, um índice 

que buscaria diminuir esse máximo, obrigando o contratado a se aprimorar e, posteriormente, 

na evolução, com um deflator limitado apenas aos eventos aos quais o contratado possa de 

fato atuar. As vantagens do price cap, assim, seriam não pensar em custos, forçar a 

concessionária a ser eficiente, sabendo que sua remuneração deve diminuir pelo deflator, e 

maior facilidade de controle. As dificuldades de tal método, porém, seriam o risco de a 

empresa atuar sempre no valor máximo, sem saber custos e lucro exato, além do prejuízo à 

qualidade493. O problema seria então pressionar a tarifa a ponto de comprometer a qualidade e 

inclusive a adequada execução do contrato494.  

Outra forma de remuneração possível seria a de cesta tarifária, em que diversos 

elementos são remunerados em conjunto, como instalação, manutenção e utilização efetiva, 

ao invés de se estabelecer valores para cada um deles495. 

 
489 FERREIRA, op. cit., p. 54 e ss. 
490 GUIMARÃES, op. cit., 176/177.   
491 CÂMARA, Jacintho A. O regime tarifário como instrumento de políticas públicas. Revista de Direito Público 

da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 3, n. 12, out./dez. 2005, p. 15.  
492 FERREIRA, op. cit., P. 54. 
493 SCHWIND, Rafael Wallbach. Remuneração do particular nas concessões e parcerias público-privadas. 2010,  

361f. Dissertação (mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2010, p. 73 e ss.  
494 GUIMARÃES, op. cit., p. 178. 
495 CÂMARA, O regime tarifário..., p. 16. 



 
 

Em todos os casos verifica-se a dificuldade de promover a boa execução contratual por 

meio de uma remuneração em valor fechado, como seria o caso da remuneração por fee, eis 

que ausentes incentivos para a contratada melhorar seu desempenho e ser recompensada.  

 

3.1.1.2.2. Problemas específicos do setor publicitário: a suposta economia gerada pelo 

desconto-padrão 

O principal argumento contra outro tipo de remuneração seria a economia 

gerada pelo desconto-padrão. Segundo o argumento, a remuneração por meio de fees 

tornaria as veiculações mais caras, eis que os 15% pagos à agência como desconto-padrão 

seriam embolsados pelo veículo. Esquematicamente:  

 

Figura 16 - Comparativo entre remuneração por desconto-padrão e por fee 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Ausente a remuneração por desconto-padrão, portanto, a Administração Pública 

deveria pagar o valor total da veiculação, além de remunerar a agência de publicidade pelos 

serviços prestados, incorrendo em gastos maiores.  

Tal argumento parece desconsiderar a possibilidade de negociações. Na prática, é 

preciso considerar que a Administração Pública Federal é uma grande negociadora de espaço 

publicitário. Assim, ao invés de resultar um contrato R$ 7,5 milhões mais caro, haveria a 

possibilidade de negociar um desconto na veiculação e um desconto junto à agência. No 

Veiculação a R$ 50 
milhões

Desconto-padrão a 
15%

Veículo recebe R$ 
42,5 milhões

Agência recebe R$ 
7,5 milhões

Fees

Veículo recebe R$ 
50 milhões

Agência recebe um 
fee de R$ 7,5 

milhões
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exemplo hipotético, o veículo receberia R$ 45 milhões e a agência, um fee de R$ 5 milhões. 

Em 2005, SILVA apontava que para o veículo essa seria uma questão indiferente, já que o 

valor recebido seria o mesmo, bem como os planos de incentivo496. 

Como apontado, a opção pela remuneração por fee, em outros mercados e países, de 

um lado, está relacionada à percepção de que as agências recebem valores excessivos por sua 

atuação, em caso de grandes contratos. De outro lado, a opção parte da evolução natural da 

veiculação para além dos meios tradicionais, onde tabelas de veiculação não são comumente 

praticadas.  

É de se pensar, porém, o quanto uma solução como essa demandaria o fortalecimento 

do Comitê de Negociação de Mídia, ou outra área, capaz de cuidar da veiculação ou mesmo 

outra forma de contratação de mídia, fora das agências.   

Outra questão envolve pensar qual a razão do fee, se a economia de valores não 

necessariamente é um deles. A resposta passa por todo o capítulo anterior. Trata-se menos 

do valor gasto e mais das distorções que tal forma de remuneração proporciona, em termos de 

decisões tomadas e relacionamento com os agentes do setor. Caminhar para remunerações 

fechadas tende a evitar problemas da oposição de interesses entre agência e Administração 

Pública com veículos e produtoras ou outros fornecedores.  

A segunda questão é que, apesar da previsão das Normas-Padrão, no setor privado há 

uma pressão considerável para diminuir os valores pagos. Por meio do fee, a regra do 

desconto-padrão em 20% vem sendo puxada para valores cada vez mais competitivos, 

chegando a 1%497.  

Por esses fatores, em especial, a remuneração por fees tende a ser inexistente nos 

contratos administrativos de publicidade. Entendemos, porém, que a grande questão é a atual 

conformação do setor publicitário, como ainda voltaremos, em que agências e veículos 

sustentam soluções remuneratórios que lhe são mais favoráveis e que apenas parecem mais 

favoráveis aos anunciantes.  

 

3.1.2. Remuneração parcialmente associada a custos: remuneração por horas trabalhadas 

como empreitada por preço unitário 

 
496 SILVA, Análise da postura..., p. 72. 
497 “A gente trabalha em dois formatos, um é a comissão sobre veiculação, praticado pelos clientes maiores. 

[Pesquisador: Cerca de 15%?] Quinze? Não, não é mais quinze não. Hoje quem está pagando 12% você está 

feliz da vida. Tem cliente que está querendo negociar de 5% para baixo. Tem um caso de um cliente grande que 

está querendo baixar de 5% para 1%. E temos clientes, principalmente os médios, que a agência ganha por fee, 

por hora. Acaba tendo um trabalho mais consultivo mesmo, mesmo porque não está relacionado com que você 

está comprando em mídia”. OLIVEIRA, op. cit., p. 217. 



 
 

 

Uma remuneração parcialmente associada a custos é aquela por horas trabalhadas. Isso 

significa definir o valor da hora trabalhada para cada profissional, segundo a formação e a 

experiência, bem como suas atribuições e realizar um controle sobre as horas efetivamente 

trabalhadas.  

Tal solução retoma a anterior, com a determinação de um preço fechado, com a 

importante diferença de que o horizonte temporal é diminuto, adotando-se horas ao invés de 

meses ou anos.  

A remuneração por horas trabalhadas relembra uma noção de empreitada por preço 

unitário: definidas as unidades, no caso o valor da hora, procede-se ao controle e à obtenção 

do valor final. Segundo a lei 8.666/93:  

 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...) 

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros 

sob qualquer dos seguintes regimes:     

(...) 

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou 

do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

 

Além disso, adotar uma remuneração com base em controle de horas (“timesheet”) 

pode trazer problemas próximos aos da suposta administração contratada, com 

indeterminação em relação ao valor final e dificuldade em relação ao controle. 

Quando comparada com o desconto-padrão, a solução é interessante, por apresentar 

uma correlação com custos maior do que a vinculação da remuneração apenas à veiculação ou 

à produção.  

 

3.1.2.1.Dificuldade de controle e associação apenas parcial aos custos 

No entanto, a eventual adoção de uma remuneração por horas trabalhadas também 

suscita alguns problemas.  

Um primeiro problema é como realizar o controle dessas horas. Em termos 

imediatos, seria preciso conscientizar os funcionários a preencherem planilhas com as horas 

trabalhadas498. A questão não é tão simples quanto parece, mas traz definições do valor da 

 
498 “Não foi surpreendente a queda do uso de fees baseados em horas trabalhadas. Entre as razões, devido ao fato 

de que aumenta a contratação de agências por projeto e um número maior de agências especializadas, fazendo 

com que tanto a contratação por tarefa contratada como o pagamento via comissão de mídia é mais simples e 

direto, mesmo sacrificando a transparência, que nesses casos é menos relevante – desde que a agência deixe 
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hora, seu controle e consolidação de cálculos. O incômodo dessa solução é conhecido por 

quem acompanha o setor.  

Outra questão é que nem sempre a ideia, a concepção de uma campanha ocorre apenas 

em horário comercial. Isso suscitaria o controle das horas ou até minutos trabalhados fora do 

ambiente de trabalho ou do horário comercial. 

Como decorrência, um controle preciso dessas horas pode revelar que funcionários 

estariam trabalhando horas excessivas. Considerando ainda os prazos apertados e a urgência 

usualmente atreladas à publicidade, disso poderiam surgir questões trabalhistas de horas 

extras, desrespeito a descanso semanal, etc, chegando a valores impagáveis ou a um controle 

meramente aparente de horas trabalhadas.  

O segundo problema, como se vislumbra, é que essa associação com custos é 

precária. Os custos do trabalho de uma agência não se resumem às horas trabalhadas pelos 

seus funcionários, mas envolvem também sua estrutura, por exemplo. O custo da hora 

trabalhada não seria efetivamente o custo do trabalho.  

O terceiro problema é que associar a remuneração aos custos, mais uma vez, não é 

suficiente para promover o bom desempenho das agências contratadas pela Administração 

Pública. Haveria o risco de remunerar centenas de horas de funcionários ineficientes, num 

cenário que lembra a remuneração por preço fechado: paga-se por algo que não está sendo 

feito.  

Por fim, um quarto problema é a possibilidade de tal controle resultar em infinitas 

horas, suscitando um difícil controle e planejamento para a Administração Pública. Em 

determinado mês, as horas trabalhadas seriam diminutas enquanto no mês seguinte em grande 

montante. Esse problema remonta o problema da previsibilidade, já mencionado.  

Aqui, pela dificuldade de controle, o incentivo seria exagerar custos ou pressionar a 

agência contratada para diminuir as horas contabilizadas, forçando ao mínimo.  

Assim, a remuneração baseada em horas poderia até dar uma sinalização dos custos, 

mas também traz outros problemas, ao mesmo tempo em que apresenta baixos incentivos para 

a eficiência e o bom desempenho. Daí a importância de investigar outras formas.  

 

3.1.3. Remuneração associada a resultados: success fee 

 

 
claro o que está cobrando no caso do projeto e o que está e não está incluso no sistema de comissão tradicional”. 

Pesquisa revela que comissão tradicional volta a ganhar espaço nos EUA. CNEP em Revista, Ano 13, nº 52, p. 

12. 



 
 

Outra opção consiste na remuneração por resultado. Nela, há uma definição prévia 

de objetivos, critérios e métodos de avaliação. Uma vez atingidos os objetivos determinados, 

a agência será remunerada conforme definido pelas partes de comum acordo. A dificuldade de 

alinhar esses interesses pode retomar uma disputa entre cliente e agência499, como apontado 

adiante. 

A remuneração por resultado também tende a ser insuficiente para garantir a 

sobrevivência da agência e, portanto, geralmente é acompanhada de outra solução 

remuneratória.  

Assim, dentre as formas de remuneração mencionadas no item anterior, chama a 

atenção o success fee, o pagamento de uma remuneração conforme o resultado, suscitando na 

agência a responsabilidade pela economia de gastos e por uma boa performance, ainda que 

apenas em parte da remuneração, como aponta AGRA500. Vejamos a base teórica envolvida, 

as possibilidades no direito administrativo, o que já existe e quais os desafios.  

 

3.1.3.1.A administração de resultados como fundamento  

No âmbito da Administração Pública, uma investigação a respeito de resultados 

envolve uma noção de administração de resultados. Sua base teórica é localizada por vezes 

em Max Weber e numa noção de ética de resultados, acima de intenções, bem como na 

doutrina italiana501. Ou seja, mais importante que as ações realizadas e as intenções por trás 

delas, seria o resultado efetivamente alcançado. Tais ideias teriam florescido num contexto de 

Reforma do Estado, que chegou ao Brasil nos anos 1990 e buscava combater a burocracia 

tradicional tal como preconizada pelo próprio Weber502.  

 
499 OLIVEIRA, p. 177. 
500 “Aqui, o recomendado seria fazer com que a agência de propaganda sentisse que o problema da “economia de 

gastos” fosse parte de seu próprio problema e a Administração Pública deve buscar uma forma de remuneração 

contratual que seja proporcional à performance da agência”. AGRA, op. cit. 1158. 
501 MOREIRA NETO, Diogo F. O direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: Fórum, 2018, pp. 

292/296. 
502 “O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da 

decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos 

à criatividade. Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação 

sistemática, à recompensa pelo desempenho, e à capacitação permanente, que já eram características da boa 

administração burocrática, acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por 

resultados, e da competição administrada”. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, 1995, p. 

17. Também: “Em relação à gestão com foco em resultados, principal prescrição da Nova Gestão Pública de 

interesse desse estudo, a ênfase recai sobre o uso eficaz da informação, o estabelecimento de indicadores de 

desempenho e, enfim, a preocupação constante com o monitoramento e a avaliação do efeito dos serviços e 

políticas públicas visando ao aumento da eficiência, efetividade e “accountability” da gestão pública. 

Simultaneamente, torna-se condição essencial para o aumento da autonomia processual dos gestores e da 

flexibilidade dos processos públicos. GOMES, Eduardo G. M. Gestão por Resultados e eficiência na 

Administração Pública: uma análise à luz da experiência de Minas Gerais. São Paulo: EAESP/FGV, 2009, 187 p. 
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Assim, ganha relevo a noção de que o Estado não é um fim em si mesmo, mas deve 

atuar com vista aos resultados que produz à população, em detrimento de ritualismos ou 

formalidades503. Um exemplo dessa preocupação seria a inclusão do princípio da eficiência 

no art. 37, dentre aqueles a serem observados pela Administração Pública. 

A noção de administração por resultados traz noções como planejamento, 

estabelecimento de metas e indicadores, fortalecimento da transparência, do 

acompanhamento, e adequação conforme resultados obtidos, com responsabilização504. Isso 

significa a importância de se planejar metas a serem alcançados, critérios, de forma 

transparente e acompanhar seu atingimento, com a incidência de consequências para os 

resultados positivos ou negativos.  

Ao tratar de autorregulação ainda no capítulo 1, mencionou-se o posicionamento de 

TEUBNER, para quem o direito teria um papel muito limitado em prever um resultado e 

alcançá-lo, diante de lógicas distintas como da política, da economia, etc. A partir disso, 

propõe-se aqui tão somente que o direito se preocupe com os resultados e suas consequências, 

que realize um mais adequado monitoramento dos efeitos dos contratos e das campanhas de 

publicidade, mas não que toda campanha alcance um determinado resultado.  

A noção de administração de resultados também significa uma alteração na forma 

como os contratos estão organizados em termos de autonomia e responsabilização. Além de 

prever resultados visados e indicadores, é preciso que as partes tenham condições de escolher 

os meios utilizados, e tomar decisões ao longo da execução do contrato, sob pena de 

continuarem imobilizadas505.  

Essa noção de administração por resultados poderia suscitar críticas no sentido de que 

tudo estaria permitido para se chegar aos resultados pretendidos ou que a autonomia não seria 

 
Tese (Doutorado). Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getútlio Vargas, São Paulo, 

2009, p. 14. E, por fim: GAETANI, Francisco. Governança corporativa no setor público. In: LINS, João et al. 

Gestão Pública: melhores práticas.  p. 266. 
503 MORERIRA NETO, Quatro paradigmas..., p. 103. BRESSER-PEREIRA, op. cit., p. 110. 
504 ABRUCIO, Fernando Luiz. Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a renovação 

da agenda de reformas. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, Edição Especial Comemorativa, 

1967-2007, p.79 e ss. Também: GOMES, op. cit., p. 63 e ss. 
505 “A Reforma Gerencial, como seu próprio nome sugere, sem dúvida se inspira na administração de empresas, 

na autonomia decisória que os administradores de empresas detêm. O burocrata clássico é aquele que aplica as 

normas burocráticas, evitando a “discricionariedade”; o administrador de empresas é aquele que toma decisões 

em situação de incerteza, usando da sua discrição. Com a Reforma Gerencial, o administrador público deve 

adquirir não toda, mas uma grande parte da autonomia de que goza o administrador privado. E ao acontecer isso, 

obter, ao mesmo tempo, autonomia em relação ao político clientelista, com apoio nos políticos democráticos, 

uma vez que a autonomia em relação à norma não faz sentido se não for acompanhada pela autonomia em 

relação à clientela política”. BRESSER-PEREIRA, op. cit., p. 126. Associação entre resultados e autonomia, no 

âmbito dos contratos administrativos, também feita por MOREIRA, Egon B. GUIMARÃES, Fernando V. A Lei 

Geral de Licitação – LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2015, p. 253. 



 
 

possível. Seria a visão de que “os fins justificariam os meios”. Ou ainda, MOTTA, em 

perspectiva crítica, questiona a possibilidade de autonomia, frente à dimensão política e as 

competências limitadas que os gerentes teriam na prática506. 

No entanto, ocorre o contrário, com a possibilidade de um controle maior sobre a 

atuação administrativa, ainda que diverso507. BRESSER Pereira aponta a administração por 

resultados como uma forma de responsabilização do modelo gerencial, a substituir, em parte, 

as normas exaustivas, a supervisão hierárquica direta e os mecanismos de auditoria por um 

controle a posteriori, sempre dentro de um modelo democrático508. Isso não significa, porém, 

que qualquer meio utilizado seja válido, sendo importante também conhecer os procedimentos 

utilizados509. Vanice510 e Floriano de Azevedo Marques Neto rebatem críticas ao controle de 

resultados511, que não significa legitimar “rouba mas faz”, mas expandir controle para custo 

benefício, e fortalecer consequencialismo, responsabilidade do controle, dentro de um 

ordenamento jurídico que não significa tolerar tudo com base no resultado. 

Esse cenário também teria sido reforçado com a promulgação da Lei 13.655/2018, 

com alterações na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de forma a incluir 

regras para a interpretação e aplicação do Direito Público. Nesse sentido, o dever de o 

controle considerar as consequências de suas decisões (art. 20), bem como as dificuldades 

vivenciadas pelo gestor público (art. 22) e as orientações da época (art. 24). Isso tudo aponta 

para a necessidade de se pensar nas consequências, não com um viés sancionador unilateral, 

mas valorizando as soluções possíveis dentro do ordenamento.  

Também no âmbito específico da publicidade, a mensuração de resultados traz uma 

preocupação com accountability512. À medida que se acompanham os resultados, é mais fácil 

questionar as decisões tomadas. Essa impressão se verifica no setor privado. Com a 

 
506 MOTTA, Paulo Roberto de Mendonça. O estado da arte da gestão pública. Revista de Administração de 

Empresas, São Paulo, v. 53, n. 1, jan/fev. 2013, pp. 86/87. 
507 MOREIRA NETO, O direito administrativo no século XXI, p. 179. MOREIRA NETO, Quatro paradigmas..., 

p. 138. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os Grandes Desafios do Controle da Administração Pública. 

In: MODESTO, Paulo (coord.). Nova Organização Administrativa Brasileira. Belo Horizonte: Fórum, 2009, 

p. 208. 
508 BRESSER-PEREIRA, LC. O modelo estrutural de governança pública. Revista Eletrônica sobre a Reforma 

do Estado. Salvador, Número 10, junho/julho/agosto 2007, pp. 9/10. No mesmo sentido, inclusive destacando o 

engessamento burocrática da Lei 8.666/93 para obras e serviços de engenharia: BRESSER-PEREIRA, Reforma 

do Estado..., p. 154/155 e pp. 293/294. 
509 BRESSER-PEREIRA, Reforma do Estado..., p. 148.  
510 VALLE, Vanice Lírio do. Terceiro setor e parcerias com a Administração Pública: desafios ao controle das 

OS e OSCIPs. Revista de Direito do Terceiro Setor, v. 2, n. 4, jul./dez. 2008, pp. 59-60. 
511 MARQUES NETO, Os grandes desafios do controle..., p. 233. 
512 “A maioria afirma que  essa  evolução  está  apenas  no  começo  e  que  cada  vez  mais  os  gestores  de 

comunicação  e  marketing  serão  cobrados  a  explicarem  os  investimentos  e  os resultados dos esforços de 

comunicação com números. Também mencionam que a tecnologia  e  a  comunicação  digital  vêm  

impulsionando  essa  demanda  por  mais mensuração”. OLIVEIRA, op. cit., p. 207. 
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disseminação de tal atividade, há a expectativa de que a publicidade deixe de ser uma 

atividade intangível, expondo o trabalho dos envolvidos a questionamentos513. Por um lado, 

representaria um relacionamento mais profissional entre ambos514, por outro lado, também 

significa mudanças na estrutura da agência, com profissionais capazes de lidar com números, 

uma atuação preocupada em resolver problemas515. 

A questão que se coloca a partir desse cenário é: como utilizar a remuneração dos 

contratos administrativos para obter melhores resultados?  

Para além da administração de resultados, a doutrina também lembra uma noção de 

incentivos, a partir das sanções positivas, de Bobbio 516 . Segundo este último, seriam 

recompensas com o intuito de estimular um determinado comportamento, ao invés de punir 

um comportamento indesejado. Assim, premiar o bom desempenho da contratada por meio de 

uma remuneração maior seria uma forma de obter melhores contratações. No mesmo sentido, 

tratando da remuneração variável, Fernando Vernalha Guimarães explica que a tradição 

brasileira sempre foi pelo controle de meios e pela punição a condutas inadequadas, 

contornadas por mecanismos protelatórios. A adoção de remuneração variável, porém, rompe 

essa tradição ao se associar ao desempenho do concessionário e sua remuneração mais 

diretamente517. 

Outras duas noções fundamentais seriam a de sustentabilidade do contrato e de 

financiamento interno. A possibilidade de premiar o bom desempenho da contratada não 

deve ignorar que os contratos devem ser sustentáveis518. Um aspecto fundamental é que, em 

qualquer caso, a proposta deve cobrir os custos envolvidos, sob pena de prejudicar a execução 

do contrário, bem como ferir a concorrência519. Algo que deve ser lembrado considerando a 

pressão envolvida nos contratos de publicidade.  

 
513 Ibidem, p. 209.  
514 OLIVEIRA, op. cit., pp. 253/254. 
515 Ibidem, p. 256. 
516  MENDES, Clara D. Contratos de eficiência e remuneração variável no RDC. 2016, 60f. Monografia 

(Graduação). Faculdade de Dirieto, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2016, pp. 44/45. 
517 GUIMARÃES, Fernando V. Parceria público-privada: caracterização dos tipos legais e aspectos nucleares de 

seu regime jurídico. 2008. 598 f. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade 

Federal do Paraná. Curitiba, 2008, pp. 296 e ss. No mesmo sentido: SCHWIND, Rafael Wallbach. Remuneração 

do concessionário: concessões comuns e parcerias público-privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 238. 
518 SCHWIND, Rafael Wallbach. Remuneração do particular..., p. 208. 
519 HADLICH MIGUEL, Luiz F. A remuneração do particular na execução de atividades públicas. Brasília: 

Gazeta Jurídica, 2015, pp. 185/187. 



 
 

Além disso, SCHWIND também traz a noção de financiamento interno520. A busca 

por maior desempenho deve considerar as diversas atividades prestadas pela contratada, eis 

que algumas delas sustentam outras.  

Mais especificamente, no âmbito do direito administrativo brasileiro, a remuneração 

tem sido utilizada com o intuito de melhorar o desempenho da contratada por meio da adoção 

de remuneração variável (nas concessões), em que o atingimento de determinado resultado 

significa um bônus, além da remuneração firmada; por meio de desconto sobre a remuneração 

acordada quando o objetivo não é atingido em sua integralidade (nos contratos de eficiência 

do RDC); ou mesmo condicionando todo o pagamento à obtenção de um resultado (nos 

contratos de impacto social).  

Na remuneração variável, entende-se que apenas parte da remuneração é atrelada ao 

atingimento de resultados. A remuneração seria um bônus, atrelado a uma vantagem 

específica, efetiva à Administração. Isso se verifica a partir da Lei de Parcerias Público-

Privadas, em especial, cujo art. 6º prevê a possibilidade de remuneração variável, segundo 

metas e padrões definidos contratualmente521. 

Já o âmbito do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), da Lei 12.462/2011, 

além da hipótese de remuneração variável (art. 10), também há a figura de um contrato de 

eficiência (art. 23). Nele, a Administração contrata um resultado, a diminuição de despesas 

de custeio, como água, luz, etc, pela adoção de sistemas mais modernos e econômicos522. O 

não atingimento do resultado implica consequências como o desconto da diferença na 

remuneração da contratada, a aplicação de multas ou outras sanções, a depender da diferença. 

Embora a legislação mencione redução das despesas correntes, SCHWIND entende que se 

trata na verdade de despesas de custeio523. 

Outra nova forma de contratação é aquela por meio de contratos de impacto social. 

Nessa formatação, a Administração Pública somente remunera o particular contratado caso 

este alcance o resultado pretendido. Por exemplo, diminua a taxa de reincidência entre a 

 
520 SCHWIND, Remuneração do particular..., p. 99.  
521 Lei 11.079/04: Art. 6º A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada 

poderá ser feita por: (...) § 1º O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável 

vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. 
522 BRASIL, Estudo sobre o Estado da Arte dos mecanismos de contratação de serviços de eficiência energética 

em edificações no Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Maio/2014. p.11-24/33-46 Apud MENDES, op. cit., p. 

34. Também: KATO, Enio Akira et al. Contratação de Performance: modelo norte-americano nos anos 90 na 

automação predial. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. São Paulo: EPUSP, 1999.  
523 “O §1º do artigo 23 da Lei nº 12.462/2011 refere-se genericamente às despesas correntes, o que engloba tanto 

as despesas de custeio quanto as transferências correntes. Na realidade, os contratos de eficiência provavelmente 

terão como campo de aplicação primordial a redução das despesas de custeio”. SCHWIND, Rafael W. 

Remuneração variável e contratos de eficiência no Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). 

Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 10, n. 36, jan./mar. 2012, p. 15. 
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população carcerária jovem, melhore o desempenho de alunos de uma região ou diminua o 

nível de poluição de um rio. Também os contratos de impacto social são relacionados à nova 

gestão pública524. Sobre os contratos de impacto social, algumas vantagens apontadas são a 

redução de custos para a Administração, o surgimento de ideias inovadoras, a transferência 

dos riscos, a mensuração mais clara e a participação privada em desafios antes públicos525. 

 

3.1.3.2. Questões a respeito da adoção de uma remuneração por resultados 

 

Examinada a base teórica e algumas formas de como utilizar a remuneração de modo a 

privilegiar o desempenho em contratações públicas, cabe analisar quais seriam as dificuldades 

envolvidas.  

 

3.1.3.2.1. Aplicabilidade em contratos de publicidade  

 

A primeira dificuldade é aplicar tais hipóteses para contratos de publicidade. 

Nenhum dos casos de remuneração administrativa por resultados foi elaborada para a 

hipótese, ao contrário, trata de concessões ou de outros tipos de serviços. As concessões são 

contratos relacionais, de alta complexidade, em muitos casos explorados por meio de tarifas. 

Os CIS têm sido utilizados em casos de educação, saúde, desemprego, reincidência criminal, 

não havendo notícias de que teriam sido usados para casos de contratação de publicidade526 e 

há indicações que deveriam ser utilizados apenas para experiências já testadas no setor 

privado, o que facilitaria a atração de investidores527. Os contratos de eficiência da RDC, com 

redução de despesas de custeio, parecem de adaptação ainda mais improvável.  

 
524 Os CIS fariam parte de um contexto de maior eficiência, de burocracia com maior liberdade para testar novas 

saídas, em reformas junto à população e ao empoderamento de usuários de serviços públicos CF. JOY, Meghan 

et al. Social Impact Bonds: The next phase of third sector marketization? Canadian Jorunal of Nonprofit and 

Social Economy Research – ANSERJ. Vol. 4, n. 2, Outono, 2013, p. 45. E também por tratar de incentivos: 

PENDEVEN, Benjamin Le. Social Impact Bonds: A New Public Management Perspective. Revue Finance 

Contrôle Stratégie, NS-5, 2019, 27 de fevereiro de 2019. Disponível em: 

<https://journals.openedition.org/fcs/2995>. 
525 SALES, Pedro C. Regime Diferenciado de Contratações Públicas e contratação por resultados no Brasil. 

Revista Digital de Direito Administrativo, v. 6, n.1, 2019, p. 129. 
526 AZEMATI, Hanna et al. Social Impact Bonds: Lessons learned so far. Community Development Investment 

review 9, n. 1, Abril de 2013, p. 29. 
527 “Ressaltamos que a inovação trazida pelos CISs não deve envolver intervenções que nunca tenham sido 

testadas, pois seria difícil atrair capital privado para financiá-las. Em vez disso, acreditamos que os CISs podem 

ser úteis para infundir inovação nas práticas governamentais por meio do financiamento de intervenções que 

tenham sido testadas fora da prestação de serviços públicos”. Investindo em impacto social: UBS White paper 

sobre Social Impact Bonds. Novembro, 2016, p. 8. 



 
 

Apesar disso, a forma de remuneração por desempenho existe no setor privado 

publicitário, o que leva a pensar em que situações seria possível a contratação administrativa 

com alguma remuneração vinculada ao sucesso de uma campanha.  

Retomando os quatro tipos de publicidade previstos pela SECOM, a publicidade 

legal, envolvendo a publicação no Diário Oficial, é de plano descartada, inclusive por 

geralmente não envolver agência de publicidade.  

No caso da publicidade institucional, a hipótese é possível, mas demanda cuidados. 

É possível realizar pesquisas de opinião a respeito de instituições e verificar o nível de 

confiança dos cidadãos. Também é de se considerar o nível de (des)conhecimento da 

população a respeito das atribuições e dos feitos de ministérios, agências e outros órgãos. 

Assim, campanhas cujo objetivo fosse apresentar a atuação dessas entidades, aumentando o 

grau de confiança dos cidadãos e seu conhecimento, poderiam resultar numa remuneração a 

mais para as agências envolvidas. O risco identificado aqui seria a produção de campanhas 

populistas, sensacionalistas, que aproximaria as pessoas dos órgãos, mas com visões 

distorcidas ou de maneira superficial. Mais ainda, distorcer informações e promover notícias 

falsas não poderiam ser utilizadas.  

No caso da publicidade mercadológica, a hipótese seria plenamente aplicável e 

estaria sujeita a menos limitações. Justamente, seria essa questão comercial a base de uma 

remuneração atrelada a resultados, no setor privado. Pensamos situações de vendas, em caso 

de empresas estatais. Uma empresa estatal que conseguisse convencer a população, por meio 

de uma campanha, da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, poderia remunerar a 

agência por isso. A se pensar aqui na conveniência da campanha, considerando a capacidade 

limitada das empresas estatais. No caso de bancos públicos, uma campanha que aumentasse a 

bancarização da população de região do interior seria uma opção interessante. A depender do 

caso, a publicidade institucional também estaria relacionada. Para além da oferta em si, há 

uma dimensão institucional que pode ser interessante reforçar em empresas estatais, bancos 

públicos, etc.  

No caso da publicidade de utilidade pública, também é possível pensar em 

exemplos. Um deles seria o caso de campanhas de vacinação. Há informações disponíveis de 

pessoas vacinadas, casos da doença, definição de público-alvo, metas de vacinação, etc. Todas 

essas informações podem ser utilizadas e processadas para se verificar maiores índices de 

vacinação, premiando a agência envolvida. Assim, de início, percebe-se que as hipóteses de 

remuneração atrelada ao desempenho no âmbito dos contratos administrativos não são 
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usualmente relacionadas à publicidade. No entanto, a hipótese existe no setor privado, bem 

como há casos no setor público em que seu uso seria possível.  

 

3.1.3.2.2. Definição de critérios 

A segunda questão a respeito da remuneração atrelada ao desempenho é a 

necessidade de estabelecer critérios claros e objetivos, e que possam ser medidos adiante, 

com consequências para o não atingimento528. Tais critérios, assim, devem estar previstos no 

edital e no contrato, de forma a diminuir os custos de transação e a margem de 

discricionariedade da Administração, e garantir segurança jurídica529.  

Além disso, é preciso considerar qual a factibilidade de tais critérios, em termos de 

escala, complexidade, sob risco de elevação incompatível dos custos de transação530. No caso 

de contratos de impacto social, devido à novidade de sua aplicação e à falta de precedentes, 

inclusive judiciais, sua viabilidade seria ainda mais incerta531.  

Além disso, é preciso chegar a critérios relevantes. Isso significa, para além da 

necessidade de escolher uma questão que possa ser mensurada, a preocupação em medir algo 

que traga algum benefício à Administração e à sociedade, e não signifique apenas aumento de 

gastos532. A remuneração variável deve ser vista como um bônus, que não deve prejudicar a 

regular prestação do contrato, e os deveres de regularidade e boa prestação, mas premiar o 

contratado que mais bem o execute533. O parágrafo único do art. 10 da RDC também destaca o 

dever de motivação, de forma a demonstrar a proporcionalidade dos índices adotados na 

remuneração variável534.  

 
528 SCHWIND, Remuneração do particular..., p. 262. No mesmo sentido: MENDES, op. cit., p. 40/43. No 

âmbito dos CIS, destaca-se a necessidade de se escolher um objeto que possa ser medido e, sobretudo, cuja 

eficiência possa ser traduzida em maior remuneração, por exemplo AZEMATI et al, p. 26.  
529 GUIMARÃES, op. cit., p. 299. 
530 MULGAN, Geoff et al. Social Impact Investment: the challenge and opportunity of Social Impact Bonds. The 

Young Foundation, 2011. 
531  FONSECA, Gustavo  M. et al.  O contrato de impacto social (CIS) e a modelagem jurídica para sua 

implementação: uma inovação na forma de financiamento de políticas públicas. Fórum Administrativo – FA, 

Belo Horizonte, ano 18, n. 203, jan. 2018, p. 29.  
532 SCHWIND, Remuneração variável..., p. 4. No mesmo sentido: SALES, op. cit., p. 127. 
533 SCHWIND, Remuneração variável..., p. 8. 
534  “O parágrafo único do art. 10 do RDC exigiu adequada motivação para a utilização do modelo de 

remuneração variável. A Administração deverá explicitar com o edital de licitação as razões — de fato e de 

direito — que justificam as metas de eficiência à luz da proporcionalidade com a remuneração que lhe é 

associada.  

Será necessário justificar a equivalência dos parâmetros de remuneração com o cumprimento das metas de 

disponibilidade e de qualidade, demonstrando que esta composição acarreta ganhos de eficiência para a 

Administração”. Cf. aponta MOREIRA, Egon B.; GUIMARÃES, Fernando V. Regime Diferenciado de 

Contratações: alguns apontamentos. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, 

mar./ago. 2012, p. 122. 



 
 

No âmbito específico da publicidade, em doutoramento, OLIVEIRA, destaca a 

preocupação com impacto de mídia e resultado sobre o consumidor. Ainda haveria uma 

tendência, no Brasil, de se ocupar com os índices de audiência e o público total atingido, mas 

não com os resultados efetivos535. Assim, embora o autor aponte que o monitoramento de 

resultados ocorra junto à mídia mais tradicional (rádio, tv, cinema), ainda é uma resposta 

limitada a poucos casos, e preocupada mais com audiência do que com efetividade.  

No setor, de forma quase anedótica, há também a distinção entre troféus e 

resultados536. Historicamente, o setor se caracterizou pelas recorrentes premiações, bem como 

pelos profissionais, e em seguida agências, que acumulavam troféus em suas salas e 

prateleiras. Recentemente, porém, a preocupação teria saído dos troféus para os resultados.  

Quanto ao risco de encarecimento dos contratos publicitários, isso poderia ocorrer 

de duas formas: o contrato ficaria mais caro pelos investimentos necessários na mensuração 

de desempenho; e a Administração desembolsaria mais valores para pagar os bônus, caso os 

resultados fossem atingidos.  

No primeiro caso, haveria um investimento necessário, para a contratação de 

tecnologia adequada, mas também de profissionais capacitados a operá-las537 , esbarrando 

ainda numa questão político-cultural538. Preocupações com o preço, porém, tendem a ser 

amenizadas com a disseminação das tecnologias necessárias, ao menos no caso do setor 

privado 539 . Outra expectativa, objeto de reflexão no setor publicitário privado, é que a 

disseminação de resultados impactaria a remuneração, com novas formas sendo adotadas540. A 

maior preocupação com resultados também pode vir atrelada a uma nova configuração do 

 
535 OLIVEIRA, op. cit., p. 184. Uma preocupação que também se encontrava na Austrália, em relatório do 

Governo de Victoria. Embora a autoridade conte com diretrizes de avaliação, a preocupação teria sido com a 

audiência, e não com a efetividade das campanhas e das mensagens. Também consta que não foram realizadas 

observações de custo-benefício. “In general, the evaluations provided to government did not report on outcomes 

or the achievement of objectives, but rather on the frequency of campaign recall. While audience reach and 

frequency of campaign recall are relevant contextual measures of advertising campaign success, entities paid 

little attention to their overall impact and effectiveness”. Government Advertising and Communications. 

Victorian Auditor-General’s Report. Fevereiro, 2012, p. 31.  
536 OLIVEIRA, op. cit., p. 221. 
537 Ibidem, p. 241. 
538 Ibidem, p. 250/251. 
539 Ibidem, p. 214. 
540 “Parte dos respondentes, logo de pronto, mencionou que a forma de remuneração provavelmente sofreria 

alteração, passando a ser baseada no desempenho das atividades de comunicação. Outros mencionaram que o 

relacionamento deve ficar mais sério e voltado aos negócios, a área de planejamento  ganha  mais  importância  e  

o  atendimento  deve  ficar  mais  técnico.  A área de criação pode ficar um tanto frustrada, segundo alguns, mas 

pode encarar as metas  como  desafios  a  serem  superados,  para  outros.  A  agência,  nesta  situação, 

trabalharia mais pensando em como a comunicação poderia ajudar a solucionar o problema mercadológico da 

empresa-cliente do que ganhar prêmios de criatividade”. Ibidem, p. 214, 
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setor, com outro tipo de agências e empresas ganhando espaço, como consultorias e agências 

digitais541.  

Outro tipo de encarecimento seria aquele em razão da necessidade de despender 

recursos em razão dos bônus a serem pagos, em caso de adimplemento das condições542.  

Tais críticas revelam, na verdade, uma falta de entendimento sobre a legislação.  

Primeiro, porque o bônus somente será pago em caso de atingimento de um 

critério relevante. Ao privilegiar a administração de resultados, o pagamento somente 

ocorrerá quando um resultado de grande monta for atingido, sendo que a própria economia 

gerada servirá para garantir que a Administração tenha tais recursos543. Por exemplo, no caso 

da vacinação, ao invés de destinar o valor para financiar o sistema de saúde, a Administração 

economiza tais valores e paga uma parte da economia gerada ao particular que consegue 

desafogá-lo. Isso demanda, porém, um adequado planejamento fiscal do Estado, com previsão 

em leis orçamentárias e planos plurianuais544. 

Segundo, porque pode suscitar a possibilidade de instituição de “escalas de 

percentuais”, de modo que, quanto maior a economia gerada para a Administração, maior a 

remuneração do particular, segundo SCHWIND545. 

E terceiro, porque tal possibilidade deve ser interpretada como uma relação ganha-

ganha para os envolvidos, eis que tanto a Administração Pública se beneficia de uma melhor 

atuação do contratado, como o contratado se beneficia com uma recompensa em sua 

remuneração546. Colocado em perspectiva, é de se pensar o quanto um aumento de 5% ou 10% 

no índice de vacinação poderia significar de economia ao sistema de saúde público.  

Ou seja, é fundamental que a remuneração atrelada ao desempenho se ocupe de 

questões que tragam um efetivo benefício à Administração e à sociedade, em especial. Por 

 
541 Ibidem, p. 216. 
542  Comentando a lei do RDC, é o caso de: REZENDE, Renato Monteiro. O Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas: Comentários à Lei nº 12.462, de 2011. Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, Textos 

para discussão – 100, Agosto, 2011, p. 26.  
543 SOUZA, Letícia Beatriz de Oliveira de. Contratos de impacto social e administração pública de resultados. 

Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 169-190, jul./set. 2019. No 

mesmo sentido: AZEMATI et al., op. cit., p. 23; MULGAN, op. cit., p. 15; DAVIES, Ron. Social impact bonds: 

Private finance that generates social returns. European Parliamentary Research Service, Briefing, August 2014, 

pp. 3/5.  
544 Como suscita o Projeto de Lei do Senado Federal nº 338/2018, a prever que Poder Público não pode pagar se 

não for entregue o resultado (art. 5º ), e sua limitação à duração de até 10 anos, com previsões na lei 

orçamentária e no Plano Plurianual (art. 6º).  
545 SCHWIND, Remuneração variável..., p. 16.  
546 “Compreende-se, de tal maneira, uma sistemática ganha-ganha, na qual tanto Administração, quanto setor 

privado serão beneficiados. A primeira reduziria seu custo, sem necessitar de investimentos próprios para isto, 

enquanto que a segunda (contratada) exerceria atividade pela qual havendo êxito será certamente remunerada”. 

MENDES, op. cit., p. 38. 



 
 

isso, não se trata de premiar a agência que transmita uma campanha para toda a população 

brasileira, mas aquela que consiga trazer impactos relevantes a depender dos objetivos de 

cada tipo de publicidade. Essa diretriz deve orientar a percepção de um bom trabalho.  

 

3.1.3.2.3. Mensuração e atribuição do resultado 

Uma terceira dificuldade envolve a mensuração propriamente. Para além da 

definição de critérios e condições, há a questão de como identificar métricas, o quanto elas 

indicam os resultados e podem ser medidas de forma transparente547.  

Tanto na literatura do direito administrativo, quanto na da publicidade, destaca-se o 

caráter estratégico da mensuração. Não se trata de evento isolado, mas de um aprendizado 

de como lidar com dados e informações, mantê-los e compará-los ao longo do tempo548. 

Ainda que haja métricas no setor publicitário, sua operacionalização e entendimento trazem 

dificuldades, seja pela necessidade de monitoramento e evolução do lado do cliente, seja, do 

lado da agência, um aprendizado de quais estratégias devem ser seguidas549.  

Além disso, um outo risco geralmente associado à mensuração, trata dos casos de 

corrupção e fraude dos resultados obtidos. Quando da aprovação do RDC, duas ADIs (ADI 

4655, ADI 4645), até hoje não julgadas, questionaram as inovações em termos de 

remuneração, sob o argumento de supostamente violar os princípios da moralidade e da 

impessoalidade, eis que aumentariam a discricionariedade da Administração, permitindo 

remunerar o particular segundo critérios vagos e imprecisos550.  

Assim, para quem trata do tema, a remuneração variável traz também o risco de 

pagamentos ilícitos.  Haveria o risco de haver pagamentos mesmo quando não adimplidas as 

condições definidas, ou de forma indevida, quando os critérios fossem mal definidos551. 

No âmbito dos CISs, menciona-se o risco de fraudes na medição 552 . Caso a 

remuneração fosse por resultado, o contratado poderia escolher apenas os casos que lhe 

 
547 SALES, op. cit., p. 142. 
548 MCHUGH, Neil et al. Social impact bonds: a wolf in sheep’s clothing? Journal of Poverty and Social 

Justice, vol 21, n. 3, 2013, p. 249. Também: DAVIES, op. cit., p. 6.  
549 OLIVEIRA, op. cit., p. 206 e 242. E também: FREUNDT, op. cit., p. 105 e ss.  
550 Como explicam: CHAGA, Tayná et al. O regime diferenciado de contratações públicas para a Copa do 

Mundo de futebol de 2014 e Olimpíadas de 2016. A Lei nº 12.462/2011 e sua (in)constitucionalidade. 

Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=948ba1dc8cc4cc26>. E também aponta: 

SCHWIND, Remuneração variável..., p. 2. 
551  VIOLIN, Tarso C. Avanços e retrocessos do RDC. Gazeta do povo, 23 setembro de 2011. Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/avancos-e-retrocessos-do-rdc-

cff7mpmkhbto1912hfnx6w3f2/>. 
552 As  SIBs  are  contingent  upon  performance,  social  service providers, investors or intermediaries (always 

depending on the structure of the SIB) may select unilaterally  beneficiaries  that  are  more  likely  to  achieve  

the  expected  outcomes  and  leave  outside  the cohort  the  most  challenging  cases  (“cherry  picking”).  
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beneficiam durante uma medição (“cherry picking”). Outro risco seria de o contratado evitar 

atuar em casos mais difíceis (“parking”). É de se pensar, ainda, o quanto esses casos mais 

difíceis tornariam as respectivas contratações, ou a prestação do serviço, ainda mais custosa.  

A mensuração ainda envolve uma dificuldade de atribuição do resultado. Duas 

questões surgem: quem toma a decisão nos contratos administrativos de publicidade?; e o 

resultado pode ser atribuído à atuação da agência ou decorre de fatores incontroláveis?. 

Sobre a primeira questão, somente é possível premiar a agência pelo resultado 

alcançado caso ele se deva ao seu desempenho. Tal como a legislação se coloca hoje, 

inclusive no setor privado, com a agência atuando em nome do cliente (a Administração 

Pública, no caso), não faz sentido falar em remuneração por resultado quando quem tomou a 

decisão foi a Administração, ou quando é a própria Administração a impedir que o contratado 

adote esta ou aquela solução553. 

Além disso, como já mencionado, mantida uma tradição de controle estrito de 

meios, apresenta-se como inviável a contratação por resultados. A administração de 

resultados pressupõe maior autonomia, incompatível com a noção contratual tradicional de 

que a Administração deve sempre prevalecer, tomar todas as decisões, como guardiã da 

supremacia de um interesse público indisponível.  

Sobre a segunda questão, também há a dificuldade em atribuir o resultado à atuação 

da agência. Seria possível ter uma campanha muito bem feita, amparada em estatísticas, 

pesquisas, projeções, que, por qualquer razão, não traga os resultados esperados – ainda que a 

publicidade atue justamente no sentido de buscar ganhar a narrativa. Assim, por exemplo, 

outro evento toma a pauta da época, a campanha confronta a concepção pessoal em termos 

religiosos, éticos, uma campanha de vacinação é prejudicada por casos de mortes associadas, 

ou uma campanha para o fortalecimento da imagem de uma determinada instituição se depara 

com a eclosão de um caso de corrupção. OLIVEIRA assim traz a dificuldade de reproduzir 

resultados em contextos diversos: enquanto uma estratégia pode ser ótima num momento, em 

outro pode se revelar pífia554.  

 
Similar  phenomena  are  also  known  as  “cream skimming” and “parking”. “Cream skimming” refers to 

including only the highest achievers in the group, while “parking” refers to excluding the hardest to reach. 

Further, when investors withdraw from the SIB earlier than expected, they leave the beneficiaries without 

services. In such cases, the government -apart from its responsibility to protect these vulnerable groups- has to 

face high costs by acting as the “safety net funder”. GALITOPOULOU, Stellina et al. Understanding social 

impact bonds. OECD, 2016, pp. 16/17.    
553  Pelo setor publicitário: OLIVEIRA, op. cit., p. 219. Na doutrina jurídica: SCHWIND, Remuneração 

variável..., p. 18. 
554 OLIVEIRA, op. cit., p. 243. 



 
 

Ao lidar com resultados, essa é uma preocupação também de parte da doutrina 

jurídica. No âmbito dos CIS, aponta-se a dificuldade em separar a boa atuação da inércia e de 

resultados que aconteceriam em qualquer caso555.  

Além disso, o problema da atribuição ainda conta com um problema específico: o 

sensacionalismo. Se, na publicidade privada, haveria maior tolerância para propagandas 

extremamente persuasivas, no caso da Administração, é preciso o cuidado para que, em 

âmbito político, os fins não justifiquem os meios.  

Ainda que considerando o profissionalismo da agência e de seus profissionais, há o 

risco de, interessada no prêmio, a agência conformar sua campanha para técnicas apelativas. 

Mesmo no setor privado que não atua em licitações, menciona-se a constrição ao trabalho 

publicitário, em razão do aumento da pressão por resultados556.  

 

3.1.3.3.Caminhos para adoção de uma remuneração por resultados 

Ante todo o exposto, dois caminhos, não excludentes, são possíveis, envolvendo o 

aproveitamento e fortalecimento de questionário já existente, bem como a adoção de uma 

remuneração por resultados, complementar a outras formas de remuneração. Em ambos os 

casos, qualquer solução depende da capacidade de enfrentar as questões apresentadas, em 

especial a atribuição de resultados: uma definição que se limite a prever objetivos sem 

conferir autonomia para as agências, insistindo num controle de meios, deve se revelar 

ineficaz.  

 

3.1.3.3.1. O questionário de avaliação de desempenho já existente no âmbito federal 

O segundo caminho envolve a adequação e o fortalecimento do questionário de 

avaliação de desempenho da Secom, já tratado no capitulo anterior. Isso envolve conferir 

maior clareza aos critérios de avaliação, permitindo uma mensuração adequada. Além desse 

fortalecimento, haveria a aplicação mais rígida, para os casos já previstos (prorrogação e 

rescisão, em especial).  

Ao menos quatro pontos do questionário merecem atenção.   

O primeiro ponto é que, mesmo quando se ocupa com a efetividade da campanha, o 

questionário adota termos vagos. Por exemplo, são critérios: no quesito criação, o “Acerto das 

soluções propostas para os problemas apresentados; adequação ao briefing”; no quesito metas, 

 
555 AZEMATI et al, op. cit., p. 27. GALITOPOULOU et al, op. cit., pp. 18 e 19. 
556 OLIVEIRA, op. cit., p. 213. E também: MACEDO, Paulo. Diversificação e novos modelos de gestão estão no 

radar do mercado. Propmark, 27 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/mercado/diversificacao-e-novos-modelos-de-gestao-estao-no-radar-do-mercado/>. 
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o “Atingimento de metas e objetivos institucionais e mercadológicos, comprovado em 

pesquisas de campo”; e no quesito estudo e planejamento, o “Uso de pesquisas para 

conhecimento dos segmentos de público mais importantes (target) no relacionamento 

publicitário do anunciante; conhecimento de seus valores, atitudes e comportamentos e de seu 

modo de interagir com - e expectativas em relação a - o anunciante. Visão integrada da 

comunicação”. Ainda que meritórios, parecem insuficiente para uma avaliação mais robusta 

da agência, inclusive para fins remuneratórios.   

O segundo ponto é a preocupação com a remuneração e as negociações envolvidas. 

No quesito produção, são critérios os custos compatíveis com os de mercado, e 

tempestividade na apresentação, bem como capacidade de negociação e absorção de custos 

internos. Já na execução de mídia, também se avaliam as competências negociais para se 

obter boas condições e descontos, sempre em benefício do anunciante.  

Terceiro ponto, o questionário reforça o já apontando ao longo do trabalho, que a 

criação não é a única atividade do contrato, tampouco isolada. Por exemplo, um dos critérios 

de avaliação da própria criação é a “Integração com o atendimento e o planejamento”. 

Quarto ponto, um dos quesitos de avaliação causa bastante preocupação, os “serviços 

especiais, fornecidos sem ônus”. São critérios específicos palestras, vagas em eventos, 

clippings, pesquisas sobre hábitos, compartilhamento de textos atuais, coletâneas de eventos, 

etc. Isso sugere que, para além dos serviços de publicidade definidos legalmente, a agência 

seria obrigada a encaminhar material, ministrar palestras e convidar servidores para eventos, 

todas atividades que não seriam remuneradas. Além disso, o fornecimento de clippings, por 

exemplo, é parte de outros contratos, como assessoria de imprensa, relações públicas, como já 

apontado, no que lembra o resquício de um modelo anterior à Lei 12.232/2010. Questionada 

em audiência pública, a SECOM respondeu que deverá reformular o vago quesito de 

“discrição” e que os serviços prestados sem ônus entrariam na Capacidade de Atendimento e 

envolveria as pesquisas e auditorias de circulação que a agência deve apresentar557.  

Se o questionário possui os métodos de instituir um procedimento, com atribuições, 

prazos, quesitos e critérios, além de espaço para comentários, ele não parece ser o instrumento 

 
557 “Resposta: O  termo  discrição  será  reformulado  no  sentido  de  representar  o  sigilo  da contratada em 

relação às estratégias de mídia da contratante. O item 9 tem correspondência com o subquesito ‘Informações de 

Marketing’ do quesito ‘Capacidade de Atendimento’ da Proposta Técnica, em que a licitante apresenta uma 

relação das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 

controle de mídia que colocará regularmente à disposição da SECOM, sem ônus adicionais, na vigência do 

contrato”. SECOM, Audiência Pública nº 1/2020, p. 10. 



 
 

específico adequado para se adotar uma remuneração por resultados, a cada campanha, 

exigindo adaptações.  

No mais, caberia maior transparência em relação às avaliações já realizadas, além de 

uma maior aplicação para os efeitos previstos, não havendo notícia de que o desempenho 

inadequado, até hoje, tenha resultado a não prorrogação, ou a rescisão do contrato.   

 

3.1.3.3.2. Adoção parcial de uma remuneração atrelada a resultados 

Outra solução é o pagamento de bônus para as agências de publicidade em 

determinadas campanhas, conforme os resultados esperados. A conclusão de AGRA é por um 

contrato que ela chama de misto, com uma parte fixa e uma parte variável, conforme o bom 

desempenho da agência contratada558.  

Isso poderia ser combinado com as pesquisas já existentes, em especial as de pós-teste, 

previstas no Manual de Procedimento das Ações de Publicidade da SECOM (Portaria 

98/2016). Em campanhas com valor superior a R$ 10 milhões, há a previsão de verificação do 

alcance e frequência da mídia (item 14.5). Nos casos acima de R$ 20 milhões, há realização 

de pós-teste (item 14.4). Tais pesquisas poderiam ser expandidas para outras campanhas e 

vinculadas a alguma forma de remuneração extra. Há razoável arcabouço legal a amparar tal 

solução, como apontado no caso de concessões, e provavelmente seria bem-vista pelas 

agências contratadas, representando novos recursos. No mais, associar a publicidade 

governamental com resultados concretos poderia ajudá-la a se legitimar, deixando de ser vista 

como propaganda, no pior sentido da palavra, e desperdício de recursos por líderes populistas.  

 

3.2.Outra forma de contratação como requisito para outra forma de remuneração: a 

superação do modelo brasileiro de publicidade  

 

Por fim, a mudança do modelo de remuneração atualmente praticado nas contratações 

administrativas para um modelo que adote o fee, passa por uma reconfiguração do setor 

publicitário, em termos de objeto, participantes, segundo questionamentos já disseminados 

fora do Brasil, capaz de diminuir o peso associado à veiculação e à intermediação no geral. A 

seguir, apontamos em linhas gerais como isso ocorre.  

 

 
558 “Portanto, uma forma de reduzir o custo de agência seria oferecer um contrato misto, que incentivasse um 

esforço, mas que houvesse uma espécie de seguro para os agentes avessos a risco, como forma de cobrir as 

situações em que, apesar do esforço, o agente pudesse ser de alguma forma remunerado”. AGRA, op. cit., p. 

1163. 
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3.2.1. Separação das atividades de veiculação e criação: surgimento de agências de mídia e 

agências de criação  

 

A mudança de organização do setor publicitário brasileira envolve a separação das 

atividades relacionadas à veiculação daquelas de criação, o que pode resultar no surgimento 

de novos tipos de empresas e, consequentemente, de remuneração, ao invés de agências de 

publicidade full service. O fenômeno é disseminado fora do Brasil, mas ainda obstado aqui 

em razão das normas de autorregulação, em especial.  

Assim, a agência de publicidade full service, em uma redução simplista, seria dividida 

em agências de criação e agências de mídia. Enquanto as primeiras seriam responsáveis pela 

concepção da campanha, e até mesmo sua execução, com fornecedores associados, a 

estratégia de distribuição ficaria a cargo das segundas.  

Nas contratações administrativas do setor público brasileiro, em especial, ainda 

predomina um modelo de agência de publicidade full service. Nesse modelo, tudo é objeto 

de uma só contratação, desde a concepção até a distribuição da publicidade, passando pela 

execução e produção. Assim, no Brasil, ainda é comum ver posições que não problematizam o 

modelo de agência adotado e, ao contrário, defendem a vedação ao parcelamento559. 

 

3.2.1.1.Uma solução que vai além da obrigação do parcelamento do objeto: os problemas já 

citados 

 

Uma primeira aproximação afirmaria se tratar de uma questão de parcelamento do 

objeto nas contratações de publicidade, segundo o comando da Lei 8.666/93. Assim, nos 

termos do art. 23, §1º da Lei560, seria uma obrigação legal separar as atividades de criação das 

atividades de mídia nas agências de publicidade. A solução já foi buscada nesses termos pelo 

controle realizado pelo TCU, como já apontado, e que resultou na previsão do art. 2º da Lei 

12.232/2010, com uma definição mais cuidadosa do objeto a ser contratado.  

No entanto, trata-se de questão que vai além de um mero comando de parcelamento, 

envolvendo, uma reorganização do setor.  

 
559 JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., pp. 112 e 137. 
560 Art. 23 (...) § 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia 

de escala. 



 
 

A separação entre mídia e criação está relacionada aos problemas já apontados no 

capítulo 2, em especial dois deles.  

O primeiro problema enfrentado pela separação é o recorrente encarecimento 

dos contratos. Com o aumento do preço do espaço publicitário, a remuneração por desconto-

padrão, associada à veiculação, torna-se insustentável para os anunciantes. Arzaghi, professor 

de Economia de Harvard, aponta que a separação entre mídia e criação, nos Estados Unidos, 

teria sido impulsionada pelo aumento do preço do espaço publicitário nos anos 1980. Assim, 

agências especializadas apenas em negociação de mídia conseguiriam um ganho de escala que 

permitiria reduzir os preços cobrados de clientes561.  

O segundo problema, associado ao anterior, é o peso desmesurado que se dá à 

veiculação, em especial em meios e veículos de comunicação com espaços publicitários mais 

caros.  

Assim, disseminou-se no setor o questionamento de que adotar uma remuneração 

atrelada aos custos de veiculação levaria ao progressivo encarecimento dos contratos, 

trazendo distorções a favor da veiculação nos meios mais caros, tudo isso num cenário em que 

custos efetivos e resultados alcançados eram deixados de lado.  

A solução vislumbrada fora do Brasil foi, portanto, pagar diretamente pela criação, 

contratada com uma agência específica, a agência de criação e, separadamente, elaborar a 

melhor estratégia possível de distribuição na mídia, com outra agência específica, a agência 

de mídia.  

De um lado, assim, com a especialização, as agências passam a ser remuneradas pelas 

atividades que realmente realizam, em termos de criação, por exemplo, o que explica a 

predominância da remuneração por fees mundo afora. O modelo full service faria sentido 

quando as tarefas acometidas à agência pudessem ser reduzidas a uma pequena quantidade, 

pouco especializada. Sua expansão, no entanto, produziria dificuldades de como garantir a 

qualidade de todas, com profissionais especializados e remunerados de forma adequada562.  

 
561 “Thus ceteris paribus, the odds that accounts at full-service advertising agencies will be bundled  is  related to 

their  ability to compete with specialized media services, as indicated by how close d M  is to d M’. If the full 

service agency has a large media billing volume (i.e., benefits from large pecuniary economies of scale), its 

accounts are more likely to be bundled, as the advertisers prefer their bundled services to unbundled. Thus, the 

larger is the media volume of a full service agency, the smaller are the odds of having unbundled accounts.  

Second, we expect that increases in the media price, Pm, (compared to other costs, specifically the information 

costs,  Tr ) magnify differences in media buying discounts and increase the pressure on both small and large 

agencies to unbundle”. ARZAGHI, Mohamamd et al. The unbundling of advertising agency services: an 

economic analysis. Working paper 11-039. Harvard, Business, School, 2010, pp. 19-20. 
562 Mas não podemos ignorar que o Brasil ainda preserva uma certa reserva de mercado para as agências de 

propaganda, que mantém o direito ao tal desconto-padrão, fazendo jus a uma remuneração advinda da mídia.  
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Assim, a agência deixa de atuar essencialmente como intermediadora, 

valorizando-se seu trabalho na solução de desafios de comunicação. Isso se relaciona a um 

fenômeno mais amplo de desintermediação, em que a tecnologia dispensaria 

intermediários563, mas também à busca da especialização, com a contratação de empresas que 

ofereçam um serviço mais amplo do que repassar valores ou apenas atuar em nome do 

cliente564 . Esse desprestígio da intermediação tornaria despiciendo manter a remuneração 

atrelada à veiculação e à produção565.  

Nesse novo modelo, os profissionais teriam maior liberdade para sugerir as formas de 

veiculação mais adequadas, bem como os meios (para além daquelas tradicionais, como tv, 

 
(...) Sabidamente, por mais abrangente que possam se tornar os serviços de uma agência que se proponha a atuar 

no modelo full-service, nunca será possível abraçar todas as muitas atividades de uma ação multidisciplinar. 

PAGLIARINI, Alexis T. Especialização x full-service. Propmark, 13 de outubro de 2020. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/opiniao/especializacao-x-full-service/> 
563 SAMPAIO, Rafael. O futuro da propaganda – parte 1: circunstâncias. CENP em Revista, Ano 12, nº 47, 

junho/2016, p. 40. Em sentido contrário, afirmando que a intermediação não é uma tarefa simples: 

PAGLIARINI, Alexis T. Um outro nome para agência? Propmark, 20 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/mercado/um-outro-nome-para-agencia/>. 
564 “ As agências precisam se apresentar mais como pensadoras do que simplesmente fazedoras. E cobrar um 

preço justo por isso. E esse é um ponto bastante sensível. As agências precisam ter recursos para manter boas 

cabeças na sua estrutura. Gente com pensamento estratégico, holístico. Isso custa um bom dinheiro, mas é capaz 

de gerar grandes resultados. Uma boa relação cliente-agência passa pelo entendimento mútuo do momento 

atual”. PAGLIARINI, Alexis T. Beyond the line: o modelo ideal de agência. Propmark, 20 de julho de 2015. 

Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/beyond-the-line-o-modelo-ideal-de-agencia/>. Também: 

“Defensor de uma aplicação mais prática da tecnologia dentro dos processos criativos, Gama explicou que vê a 

atuação das agências de publicidade – e até mesmo a nomenclatura agência – como algo ultrapassado. “Não acho 

que o termo agência represente mais o que é feito hoje. Agência é alguém que agência alguma coisa e essa 

função á não é prioritária do mercado de comunicação porque, tudo o que discutimos hoje, tudo o que a internet 

nos propiciou é, justamente, a desintermediação das relações. Existe uma contradição básica. O futuro não 

comporta mais uma visão de agência”, declarou Gama. 

Uma possível saída para o mercado seria uma reinvenção completa do modelo de negócio. Ou, como o 

empresário destacou, a invenção de um novo modelo”. SACCHITIELLO, Barbara. Ale Gama: “o futuro não 

comporta mais uma visão de agência”. Meio & Mensagem, 28 de setembro de 2020. Disponível em: 

<https://www.maximidia.com.br/noticias2020/2020/09/28/ale-gama-o-futuro-nao-comporta-mais-uma-visao-de-

agencia/>. 
565 “O comissionamento de mídia costumava ser o principal elemento de remuneração e, hoje, em vários casos, 

não é mais. (...) Por outro lado, também sabemos que os formatos tradicionais de remuneração estão em crise. 

(...) As agências clássicas têm um expertise forte em técnica de mídia. (...) Por outro lado, as agências digitais 

têm um modelo de trabalho mais guerrilheiro, têm mecanismos de remuneração não-convencionais, têm um 

atrevimento ao contribuir e transformar o negócio do cliente. 

(...) A agência de publicidade, como negócio, é sustentável? 

Como negócio de intermediação, não. Como negócio de consultoria de serviços profissionais, sim”. GINESI, 

Camilla. “As melhores agências de publicidade vão se parecer com as melhores consultorias de negócios”. 

Entrevista Draft – Abel Reis. Draft. 8 de setembro de 2015. Disponível em: <https://www.projetodraft.com/as-

melhores-agencias-de-publicidade-vao-se-parecer-com-as-melhores-consultorias-de-negocios/>. Também: 

FERREIRA JR., Ronaldo. Procura-se protagonista para reinventar modelos de negócios. Meio & Mensagem, 20 

de novembro de 2020. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2020/11/20/procura-se-protagonista-para-reinventar-

modelos-de-negocios.html>. No mesmo sentido: ARAUJO, Leonardo. Agências diversificam e buscam novos 

modelos de remuneração. Propmark, 5 de fevereiro de 2020. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/agencias/agencias-diversificam-e-buscam-novos-modelos-de-remuneracao/>. E, por 

fim: SAMPAIO, Rafael. O futuro da propaganda – parte 4: Gestão. CENP em Revista, Ano 13, nº 50, p. 42. 



 
 

que geram maiores valores), priorizando-se as atividades de planejamento ao invés da criação, 

por exemplo 566. 

Essa a solução adotada fora do Brasil, em que inexistem normas de autorregulação 

negocial.  

 

3.2.1.2.A prática disseminada internacionalmente de contratação separada entre mídia e 

criação 

 

Em outros países567, é muito mais comum a separação mídia e criação. Numa série 

de entrevistas realizada pela imprensa especializada, tal percepção foi apontada como 

predominante por publicitários brasileiros que trabalham na Europa568, Oceania569, Ásia570, 

América do Norte571 e Oriente Médio572: 

 
566 ALVES, op. cit., p. 167.  “A propaganda brasileira é uma das mais criativas do mundo. Mas o modelo de 

negócio das agências está exaurido. Como diz a minha professora em Harvard: “this dog doesn’t hunt”. 

O que possibilitou a DPZ, a DM9, a Almap e a Africa foi um modelo de negócio. 

Esse modelo de negócio em dólar e euro vive sérios problemas, imagina em real. 

(...) Este é o mundo da estratégia. O planejamento é mais importante que a criação”. GUANAES, Nizan. Carta a 

quem está montando uma agência. Propmark, 16 de junho de 2020. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/opiniao/nizan-guanaes-carta-a-quem-esta-montando-uma-agencia/>. 
567 A menção a outros países se justifica pelo fato de que, no setor privado, o alinhamento internacional é um 

fator que pode impulsionar mudanças no setor privado brasileiro, apesar da tradição de defesa do modelo 

brasileiro, a “jabuticaba do bem” e, finalmente, alcançar o setor público, e a forma de contratação e de prestação 

dos serviços: “Assim, apesar de serem um movimento relativamente recente no mercado brasileiro, os 

alinhamentos internacionais foram apresentados por alguns anunciantes como uma resposta concreta ao 

questionamento central deste estudo. Anunciantes alinhados são obrigados a aceitar contratos firmados 

mundialmente e que nem sempre refletem o desejo dos executivos locais destes mesmos anunciantes, no tocante 

a forma de remuneração das agências”. SILVA, Análise da postura..., p. 71. 
568 Caso de Portugal cf. ROGENSKI, Renato. Publicidade em Portugal: fértil, enxuta e sem autopromoção. Meio 

& Mensagem, 4 de abril de 2019. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/04/04/publicidade-em-portugal-fertil-enxuta-e-

sem-autopromocao.html>.  Também o caso da Itália, com destaque para profissionais com dois conhecimentos. 

ROGENSKI, Renato. Passionalidade dá o tom da propaganda na Itália. Meio & Mensagem, 28 de março de 

2019. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/03/28/passionalidade-da-

o-tom-da-publicidade-italiana.html>. Da França: ROGENSKI, Renato. França: propaganda e cultura no mesmo 

DNA. Meio & Mensagem, 14 de março de 2019. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/03/14/franca-propaganda-e-cultura-no-mesmo-

dna.html>. Separação definida como trabalhosa na Inglaterra: ROGENSKI, Renato. Propaganda na Inglaterra: 

“Uma torre de Babel maravilhosa”. Meio & Mensagem, 25 de abril de 2019.  Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/04/25/propaganda-na-inglaterra-uma-torre-de-

babel-maravilhosa.html>. Na Alemanha, resultados e insights: ROGENSKI, Renato. Propaganda alemã: “aqui o 

popstarismo não tem vez”. Meio & Mensagem, 13 de fevereiro de 2019. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/02/13/propaganda-alema-aqui-o-popstarismo-

nao-tem-vez.html>. E na Holanda: ROGENSKI, Renato. Propaganda na Holanda: criatividade com bom humor. 

Meio & Mensagem, 23 de maio de 2019. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/05/23/holanda-onde-a-criatividade-brilha-no-

senso-de-humor.html>. 
569 ROGENSKI, Renato. Publicidade na Austrália: campanhas reais e foco na missão. Meio & Mensagem, 18 de 

julho de 2019. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/07/18/publicidade-na-australia-campanhas-

reais-e-foco-na-missao.html>. 
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Acho que o Brasil é o único país que trabalha com o modelo de agência 

realmente integrada onde a mídia é um departamento a mais dentro da 

empresa. O comum no exterior é que as agências de mídia sejam 

independentes (exemplo: Havas Media) e colaborem com as agências 

criativas. E, por deter tanto acesso a dados que geram insights 

fundamentados de consumidor, estão agora competindo com as agências 

criativas e contratando profissionais criativos para buscar este modelo que é 

consolidado no Brasil – e sempre menciono como benchmarking573. 

A legislação estrangeira, em diversos momentos, aponta para maior abertura do 

setor. O maior exemplo, já mencionado, é o dos Estados Unidos, em que o Departamento de 

Justiça, ainda em 1956, por meio de um consent decree com a Associação Americana de 

Agências de Anúncios (4As), firmou que não apenas a agência de publicidade, mas qualquer 

empresa poderia ser remunerada pela comissão de 15%. Curiosamente, o efeito não foi 

imediato, mas teria sido uma premissa a permitir que décadas depois o modelo de prestação 

do serviço fosse questionado574.  

Outro exemplo didático é o da Lei espanhola. A Lei 34/1988 prevê ao menos quatro 

tipos de contratos: o contrato de publicidade, o contrato de difusão publicitária, o contrato de 

criação publicitária e o contrato de patrocínio. A lei também define agência de publicidade, 

 
570   Caso de Cingapura: ROGENSKI, Renato. Cingapura: a propaganda no hub criativo asiático. Meio & 

Mensagem, 21 de março de 2019. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/03/21/cingapura-a-propaganda-em-um-hub-

criativo-asiatico.html>. 
571 “Quais são as maiores diferenças na comparação com o mercado publicitário brasileiro? 

É bem diferente do mercado brasileiro. Aqui, como em quase todo o mundo, as agências de publicidade e as 

agências de mídia são separadas. A agência de publicidade é responsável pela área de planejamento estratégico 

de comunicação e da parte criativa e as agências de mídia negociam, planejam, compram e otimizam a mídia dos 

clientes. No Brasil, tudo se decide em um único lugar e os clientes grandes precisam separar sua conta (por 

produtos) em várias agencias diferentes, para não haver conflitos. Aqui, o ideal é que os clientes concentrem 

toda a compra de mídia em uma única agência. Com isso, ele pode ter um ganho de escala e uma melhor 

otimização do budget. Já as agências de publicidade não necessariamente trabalham do mesmo modo. Às vezes 

os clientes concentram em uma única agência, em outras trabalham com várias do mesmo grupo ou mesmo com 

grupos diferentes, já que esta decisão muitas vezes é menos centralizada. E acho que vale a pena citar que alguns 

clientes já olham para 360° como formatos que podem entregar vantagens competitivas, justamente por unir os 

dois mundos, criatividade e mídia”. ROGENSKI, Renato. México: conteúdo ainda supera publicidade. Meio & 

Mensagem, 11 de julho de 2019. Disponível: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/07/11/publicidade-mexicana-um-mood-bem-

diferente.html>. 
572 “Como funciona a mídia por aí? Com operações que funcionam independentes das agências e negociam 

direto com os clientes. As agências se remuneram por fee”. ROGENSKI, Renato. Propaganda no Catar: menos 

loucura e mais dinheiro. Meio & Mensagem, 31 de janeiro de 2019. Disponível em: < 

https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/01/31/propaganda-no-catar-menos-loucura-e-

mais-dinheiro.html>.  
573 ROGENSKI, Renato. Publicidade espanhola: consumo consciente é o hype. Meio & Mensagem, 6 de junho 

de 2019. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/06/06/publicidade-

espanhola-sustentabilidade-e-o-hype.html>. 
574 ARZAGHI et al., p. 5. Histórico também apontado por COSTA et al, op. cit., pp. 16/17. 



 
 

mas a utilização de uma conjunção “ou” sugere que a agência não é obrigada a realizar todas 

as ações ali previstas (“criar, preparar, programar ou executar publicidade”575). 

Esse cenário também influencia as contratações realizadas pelo setor público 

mundo afora. No Reino Unido, por exemplo, o governo conta com agências de 

publicidade576, mas também agências que lhe ajudam na negociação de mídia577, além de 

fornecedores e outras empresas especializadas, como consultorias578. Agências que teriam 

sido fundamentais para comunicações envolvendo a pandemia do coronavírus, e que teriam 

consumido cerca de £78 milhões (cerca de R$ 600 milhões) até outubro de 2020579. Também 

nos Estados Unidos, já em 2006, Relatório indicava um cenário muito mais complexo, 

composto não só de agências de publicidade, mas de empresas que também realizam a 

distribuição das campanhas, dentre outras atividades580.  

Assim, ao admitir a separação da publicidade, surgem novos atores e novas 

formas de remuneração. Em doutoramento, OLIVEIRA aposta nas consultorias, que 

poderiam atuar também na execução581. Na parte de mídia, dois atores seriam os bureaux de 

mídia, enquanto negociador dos espaços publicitários, e as agências de mídias, responsáveis 

por toda a parte de mídia582.  

 
575  Artículo 8 (...) Son agencias de publicidad las personas naturales o jurídicas que se dediquen 

profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta de un 

anunciante 
576  Crown Commercial Service. Campaign Solutions. Disponível em: 

<https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/RM3774>. 
577  Crown Commercial Service. Media Buying. Disponível em: 

<https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/rm6003>. A última contratação do tipo teria ocorrido pela 

última vez em 2018, com a contratação da Omnicom, por £140 milhões, em contrato que continua vigente cf. 

STEWART, Rebeca. UK government hands £140m media account to Omnicom calling time on Dentsu Aegis. 

The Drum, 14 de maio de 2018. Disponível em: <https://www.thedrum.com/news/2018/05/14/uk-government-

hands-140m-media-account-omnicom-calling-time-dentsu-aegis>.  
578  Crown Commercial Service. Communication services: 

<https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/RM3796> 
579 IU, Maria. Govt pas £78m to two agencies for COVID-19 messaging. PR week, 7 de outubro de 2020. 

Disponível em: <https://www.prweek.com/article/1696551/govt-pays-78m-two-agencies-covid-19-messaging>. 

Para dados detalhados dos gastos de publicidade no Reino Unido, segundo vários serviços: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892885/Anne

x-A-Transparency-25k-May-2020-csv__1_.csv/preview>. 
580  UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Media Contracts – Activities and 

Financial Obligations for Seven Federal Departments. GAO, Janeiro de 2006. Disponível em: 

<https://www.gao.gov/products/gao-06-305>. 
581 OLIVEIRA, op. cit., p. 246.  
582 “De olho nos aspectos de negócio da publicidade surgiu o bureau de mídia, que antecipava recursos aos 

veículos necessitados, primeiro, e depois acabou forçando muitos outros a entrar nesse jogo, terminando por 

enfraquecer os meios de comunicação em geral e a desnacionalizá-los, em diversos países. 

(...) Por se mostrarem nefastos a um sistema que durante muitas décadas tinha desenvolvido um modus vivendi 

positivo para o conjunto e suas partes, os bureaus de mídia foram perdendo seu espaço, mas deram luz a uma 

variante, a agência de mídia, que teve início com a maior dedicação técnica e profissional nessa atividade, mas 

acabou se concentrando na gestão financeira das verbas, reduzindo o próprio poder dos especialistas de mídia, e 

o que é ainda mais danoso, desagregando o trabalho de planejamento e criação de publicidade de sua execução”. 
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3.2.1.2.1. O gigante desafio de se questionar a organização setorial brasileira 

Assim, há certa clareza dos problemas da definição de agência de publicidade contida 

na Lei 4.680/65, seu descompasso em relação à evolução da profissão e em relação a outros 

países583. Ainda durante o caso Cenp, junto ao CADE, a ABA (Associação Brasileira de 

Anunciantes) já defendia um amplo processo de revisão das Normas-Padrão584.  

Um dado que revela o questionamento ao modelo adotado em terras brasileiras é a 

evolução do total de agências full service certificadas pelo CENP, desde 2000:  

Tabela 2 - Evolução do total de agências certificadas pelo CENP (2000 - 2020) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do CENP em Revista 

 

Após o pico alcançado em 2007, com quase 4 mil agências certificadas no Brasil 

inteiro, em 2020 esse número teria retornado ao patamar de 2000, quando o CENP passou a 

operar efetivamente. Firmar-se Brasil afora sempre foi um desafio para o CENP585 e, em 

 
Necessidade, oportunidade e tratativas iniciais. CENP em Revista, Edição especial, Ano 15, Dezembro/2018, p. 

10. 
583 ALVES, op. cit., p. 45; RAMOS et al., op. cit., p. 3 e ss. E também: SANT’ANNA, op. cit., p. 319. E 

também, FREDDO, em entrevista: “A Lei talvez pudesse ser mais clara ao atualizar definições, como a de 

publicitário e de publicidade. Ela só o faz indiretamente”. Livro disseca Lei de licitações de publicidade. CENP 

em Revista, Ano 14, nº 54, março/abril/maio/2018, p. 14.  
584 DORES, Kelly. ABA pede suspensão do ‘desconto-padrão’ das agências. Propmark, 19 de outubro de 2015. 

Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/aba-pede-suspensao-do-desconto-padrao-das-agencias/>. 
585 Simbolicamente: “Petrônio observa que o desafio tem sido conquistar o apoio das agências de todo o Brasil, e 

não só as da Avenida Paulista, em São Paulo, e da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro”. As memórias dos 

pioneiros do CENP. CENP em Revista, Ano 5, nº 17, p. 40. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Total de agências certificadas pelo CENP



 
 

determinado momento, a entidade afirmou que a queda no número de agências certificadas 

seria um efeito colateral do maior rigor586, argumento claramente insuficiente para explicar a 

variação.  

A emergência desses agentes no Brasil é, assim, uma previsão do setor. 

SANT’ANNA aposta numa mudança de relacionamentos, bem como vislumbra um 

fortalecimento do planejamento e de agências internas587. Além disso, OLIVEIRA comenta 

sobre o crescimento recente dos bureaux de mídia e interpreta que a legislação brasileira não 

permite sua existência588.  

Essa percepção, vinda do próprio setor, é interessante: se há um sentimento de 

mudança, se há argumentos a favor e se há inclusive delimitação de quais modelos de 

negócios poderiam ser explorados, por que isso não ocorre? 

Em boa medida porque as normas de autorregulação proíbem sua existência, numa 

leitura estrita da legislação, e que o controle não foi capaz de enfrentar. Além do fato que o 

modelo de agência certificada é sustentado pelas contratações públicas, no art. 4º da Lei 

12.232/2010.  

Nesse sentido, um momento marcante foi o parecer do jurista Ives Gandra da Silva 

Martins para a ABAP ainda no final dos anos 1980, logo que a Constituição foi promulgada. 

Prevaleceu a visão de que empresas responsáveis unicamente pela compra e venda de espaço 

de mídia não poderiam ser aceitas no mercado publicitário, por dois motivos. Primeiro, a 

livre iniciativa estaria limitada pela necessidade de qualificação técnica, caso em que somente 

poderiam ser aceitas as empresas que seguissem a legislação, em especial a Lei 4.680/65589. 

Como a lei em questão não previu a existência de tais empresas, nem requisitos específicos 

para sua constituição, elas não poderiam ser admitidas. Segundo, existentes escritórios de 

mídia, a agência não seria remunerada por desconto-padrão, mas apenas pelo ressarcimento 

 
586 “O número de agências certificadas encerrou 2014 em queda, mas tal fato deve-se prioritariamente ao rigor na 

observância do enquadramento delas às Normas-Padrão da Atividade Publicitária, de resto uma tendência já 

observada desde o começo da década”. Um balanço das ações e iniciativas da entidade em 2014. CENP em 

Revista, Ano 11, nº 42, p. 19. 
587 SANT’ANNA, op. cit., pp. 274 e 411.  
588 “Esse tipo de serviço cresceu muito nos últimos anos, especialmente nos Estados Unidos, onde os clientes 

estão preferindo transferir a responsabilidade pela compra de mídia das agências full service para os bureaus de 

mídia, pois além de vantajoso financeiramente, permite um controle maior dos investimentos em comunicação. 

No Brasil ainda não existe empresas desta natureza, pois a legislação não permite que outras empresas que não 

sejam agências de propaganda comprem mídia. OLIVEIRA, op. cit., p. 76. 
589 “Sua existência é violadora da lei. Afetam a ética profissional e reduzem a qualidade de uma atividade que a 

lei de 1965 pretendeu, por sua relevância, elevar. Existem na ilegalidade. Violentam as prerrogativas dos 

profissionais qualificados”. MARTINS, Ives Gandra da S. Parecer – A profissão de publicitário – área de 

atuação exclusiva das agências de publicidade e de agenciadores. A ilegalidade da atuação do “Bureau de 

Mídia”, em atividade vedada pela lei nº 4.680/65. Associação Brasileira de Agências de Publicidade. São Paulo, 

9 de agosto de 1989, p. 16. 
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de custos internos. Assim, a existência das agências de publicidade ficaria inviabilizada, sem 

remuneração adequada, daí a importância de uma atuação uniforme do setor publicitário, a 

qual traria benefícios a todos590. Como se percebe, os argumentos contra a evolução do setor 

são claramente anticoncorrenciais, retrógrados e prevalecem até hoje, tendo ecoado até junto 

ao CADE, no caso CENP, como já apontado.  

Desde sua fundação, o CENP promoveu a agência de publicidade full service, em 

paralelo à tentativa de impedir a atuação dos bureaux de mídia591. Até 2008, o Anexo C das 

Normas-Padrão continuava firme no propósito, com novas regras a impedir sua atuação592. 

Como fruto desse parecer e desse posicionamento, é que se observa hoje, nas Normas-Padrão, 

de 1998, a proibição a tais formas, a que por vezes alude o setor: 

 

4.3. Não será aceita a compra e venda de espaço/tempo ou serviço em 

desacordo com o disposto na Lei no 4.680/65 e no Decreto no 57.690/66, e 

em especial a realizada por intermédio de centrais de mídia fechadas, de 

“bureaux de mídia” (“media brokers”), Agências independentes de mídia ou 

entidades assemelhadas. 

 

 

O item seguinte reafirma que centrais de mídia associadas a grupos ou agências 

tampouco serão consideradas agências aptas a receberem o desconto-padrão. Como apontado 

no capítulo 1, esse é um caso claro de normas de autorregulação sendo usadas para 

diminuir a concorrência e evitar a entrada de novas empresas. Assim, causa espanto o 

 
590 “(...) posto que do comportamento uniforme e sem fissuras de todos os que agem no setor, resulta o nível de 

publicidade e a evolução da qualidade e de resultados que beneficiam diretamente os que atuam no mercado e, 

indiretamente, toda a sociedade, a partir, inclusive, da criação de novos mercados, de sua expansão, gerando, por 

conseqüência, maior desenvolvimento econômico, maior emprego e redução de tensões sociais”. MARTINS, op. 

cit., p. 15. 
591   Como dramaticamente narrava o primeiro presidente do CENP, Sr. Petrônio Côrrea: “Havia um risco 

imediato, um incêndio ou algo parecido com isso: a invasão do mercado brasileiro pelos bureaux de mídia. 

Sabíamos todos que a presença deles, muito provavelmente, inviabilizaria a existência do modelo brasileiro de 

publicidade, um modelo que levou o país a se tornar uma referência mundial na atividade. Com a debilitação ou 

mesmo fim do modelo, a liberdade de expressão ficaria vulnerável, os veículos se tornando reféns da 

especulação de caráter meramente financeiro com os seus espaços comerciais. Este movimento, bem perceptível 

em países onde o advento dos bureaux não foi combatido, levaria, num momento posterior, à perda de eficiência 

dos veículos como meio de comunicação publicitária, o que atingiria duramente os anunciantes, tanto mais num 

momento de enorme expansão do mercado consumidor brasileiro”. “É preciso zelar sempre pelo vencedor 

modelo brasileiro de publicidade”. Entrevista com Petrônio Côrrea e Caio Barsotti. CENP em Revista, Ano 6, 

nº 21, p. 24. No mesmo sentido: As memórias dos pioneiros do CENP. CENP em Revista, Ano 5, nº 17, 

p.37/38. 
592 “Ele também tem o objetivo de evitar a atuação de bureaus de mídia no mercado brasileiro. Os bureaus, com 

forte presença nos Estados Unidos e Europa, concentram a compra de espaços publicitários nos diversos tipos de 

mídia tirando esta função das agências de publicidade. No Brasil, lideranças publicitárias são radicalmente 

contra o modelo de trabalho dos bureaus, já que o mesmo prejudicaria o processo de remuneração das agências”. 

Conheça o Anexo “C” das Normas-Padrão. Propmark, 8 de julho de 2008. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/mercado/conheca-o-anexo-c-das-normas-padrao/>. 



 
 

posicionamento, por vezes encontrado, que considera normal apenas um modelo de negócios, 

a agência de publicidade full service593.  

Há assim, uma inversão da noção de livre iniciativa, supondo que apenas empresas 

previstas em lei e seguindo seus requisitos poderiam ser admitidas. Uma livre iniciativa que 

depende de uma lei autorizativa para sua existência não é livre. Menos ainda quando essa lei é 

da década de 1960, época em que esse modelo de negócios estava longe de existir. A previsão 

legal de um modelo não deve significar sua existência eterna e absoluta ou a interdição de 

todos os outros.  

O raciocínio também considera que há apenas um modelo de remuneração, o 

desconto-padrão combinado com honorários e ressarcimento de custos internos. No entanto, 

admitir novos tipos de empresas significa permitir que o mercado alcance novas formas de 

remuneração. Assim, o art. 11 da Lei 4.60/65 deve ser lido com cuidado:  

Art 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de 

Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda serão 

fixados pelos veículos de divulgação sôbre os preços estabelecidos em 

tabela. 

Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou desconto sôbre a 

propaganda encaminhada diretamente aos veículos de divulgação por 

qualquer pessoa física ou jurídica que não se enquadre na classificação de 

Agenciador de Propaganda ou Agências de Propaganda, como definidos na 

presente Lei. 

 

Tal artigo não significa que haja apenas uma forma de prestação de serviços de 

publicidade, nem apenas uma forma de remunerá-lo. Se a comissão e/ou o desconto 

pertencem aos agenciadores e à agência, que se reconheça ao menos a liberdade para outros 

atores, segundo outras formas de organização e remuneração, também atuarem nesse 

mercado.  

No setor privado, alguns influxos foram possíveis, em especial diante do interesse dos 

anunciantes em economizar na compra de mídia594. Em termos de remuneração, desde 2010, 

pesquisa já mostraria o fee como a principal forma, seguido de perto do desconto-padrão, 

 
593 Como a citação no sentido da proibição de outros modelos como se fosse a única e mais natural solução: 

JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Contratos de Publicidade..., p. 160.  
594 “Outra questão importante, a proibição nos bureaux, requer mais que apenas um esclarecimento, mas uma 

retomada de conversação sobre as normas-padrão, com uma participação mais ativa dos anunciantes – uma vez 

que a experiência internacional mostra que estes seriam os maiores beneficiados pelos bureaux. Agências e 

veículos certamente não têm interesse direto na criação destas empresas – mesmo que as grandes agências de 

mídia pertençam atualmente às mesmas holdings de comunicação das agências de publicidade - e, através de sua 

força política conseguiram incluir a proibição no texto das normas-padrão. Esta discussão precisa se dar através 

de entidades representativas dos anunciantes, com participação maciça dos interessados”. SILVA, Análise da 

postura..., p. 79.  
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combinado 595 .  Em 2016, outras pesquisas também demonstrariam sua importância. O 

desconto-padrão representaria 33% das receitas das agências, seguido pelos custos internos, 

enquanto em São Paulo os fees já seriam a principal forma de remuneração no setor 

privado596. Segundo a outra pesquisa, o fee tornava-se a principal forma de remuneração das 

agências, ainda que o desconto-padrão continuasse importante. Formas de remuneração 

variável seriam cada vez mais importantes, mas apesar da diversificação, a lucratividade das 

agências estaria cada vez mais questionada597. 

No setor público, porém, essa visão limitada e anticoncorrencial sempre postergou e 

controlou as alterações realizadas. Mais do que isso, houve a consagração desse modelo por 

meio da Lei 12.232/2010 e de seu art. 4º, com a exigência de contração apenas de agências 

full service certificadas pelo CENP e remuneradas da maneira já apontada, com todos seus 

problemas.  

 

3.2.1.3. Separação que não é panaceia: a coexistência de vários modelos  

Isso não significa, porém, que a separação entre mídia e criação seja uma solução 

para todos os problemas do setor.  

A rentabilidade não seria sempre garantida, qualquer que fosse o modelo de negócios, 

sua atuação e tamanho, mas depende de diversos fatores, como âmbito de atuação, atividades 

desempenhadas, ganhos de escala possíveis na negociação de mídia. 

Além disso, admitida a separação, um desafio que surge é promover a integração entre 

as diversas tarefas. A separação pode tornar os trabalhos mais difíceis, com a competição 

entre empresas separadas, ou visões distintas de como coordenar a campanha.  No Brasil, 

 
595  Anunciante opta por remuneração variável. Propmark, 29 de novembro de 2010. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/mercado/anunciante-opta-por-remuneracao-variavel/>. 
596 “Segundo a pesquisa, a remuneração das agências avança na direção dos contratos por fee regular e success 

fee e também na cobrança de outros serviços. Hoje, a receita obtida com desconto-padrão (fruto de veiculações) 

representa 33% do total, enquanto serviços internos já são 20% da receita; contratos por fee e success fee são 

17% e honorários sobre produção externa, 14%. Em São Paulo, os contratos por fee e success fee já são a 

principal fonte de receita”. Agências ampliam negócios. CENP em Revista, Ano 12, nº 46, março/2016, p. 45.  
597  “David Laloum, presidente da Y&R, a maior agência do país, esclarece que o fee é uma forma de 

remuneração estabelecida por vários clientes, mas reconhece que o volume proveniente de compra de mídia 

ainda é a maior fonte de receita no mercado brasileiro. 

(...) Mesmo com tantos formatos de remuneração, diferentes do desconto de 20% das agências, a comissão sobre 

investimentos em mídia dos anunciantes, presente na Lei 4.680/65 e agora regido pelas normas-padrão do Cenp 

e integrante da Lei 12.232, a lucratividade das agências está em xeque”. MACEDO, Paulo. Fees e performance 

ganham mais espaço nas formas de remuneração. Propmark, 17 de outubro de 2016. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/mercado/fee-e-performance-ganham-mais-espaco-nas-formas-de-remuneracao/>. 



 
 

questões de sintonia e estratégia entre os diversos setores são geralmente utilizados como 

argumento para a manutenção da organização do setor com agências full service598.  

Devido às dificuldades de coordenação entre empresas separadas e rentabilidade 

conforme o caso, verifica-se um movimento em outros países para a retomada do modelo 

original. Assim, agências integradas (um outro nome para full service) seriam valorizadas 

pela capacidade de coordenação, diante de um cenário complexo com diversos meios de 

comunicação599.  

Esse movimento, porém, deve ser interpretado com cuidado. Pesquisa da ANA, em 

2017, sobre remuneração apontaria que uso da comissão passou de 3% para 12%, um número 

bastante modesto comparado aos 68% do fee600. Antes, pesquisa da Federação Mundial de 

Anunciantes, em 2014, também apontava o mesmo cenário, e concluía que, apesar da 

facilidade da comissão, era importante cada vez mais buscar outras soluções remuneratórias, 

que fossem responsivas601. O aumento de remunerações envolvendo o desconto-padrão ainda 

é tímido num quadro mais amplo, portanto.  

Isso indica, ao final, não a substituição de um modelo por outro ou a volta ao original, 

mas a coexistência de várias formas de atuação e remuneração, conforme as especificidades 

de cada caso – o que ainda não teria sido devidamente explorado no Brasil. Pyr Marcondes 

aponta como a tecnologia traz um cenário de mudanças, com a rentabilidade em baixa, sendo 

necessário buscar novas formas de atuação e de remuneração, fora do adágio “one size fits 

all”602. Assim, o setor publicitário passa por um momento de transição, em que os modelos 

 
598 SINAPRO-SP, Licitações públicas..., p. 50. 
599 Chamado de “re-bundling” por ARZAGHI et al., op. cit., p. 31. E também: SAMPAIO, Rafael. O futuro da 

propaganda – parte 4: Gestão. CENP em Revista, Ano 13, nº 50, p. 45. 
600 Pesquisa revela que comissão tradicional volta a ganhar espaço nos EUA. CENP em Revista, Ano 13, nº 52, 

p. 10. 
601 “Labour based fees are the most popular  model  worldwide. Almost half (49%) of all agency remuneration  

agreements  are set  up  this  way.  Commission, once  the  only  model  to  choose from, now only represents 

12% of  the  models  analysed. 

(…) Although  we  can  see  small increases  in  the  use  of  a couple of commission models, their  overall  use  

remains  low compared  to  that  of  fees.  

Where we are now?  

Paying for the agency by commission is convenient because it wraps up all resource into a single number, which 

each year can be negotiated downwards slightly by people who don't need to know too much about marketing, 

media or value. Commission is understood internally because it is one, simple lever”.  World Federation of 

Advertiser. 2014 WFA report on Global Agency Remuneration Trends and the use of performance metrics. 

World Federation of Advertisers, 2014, pp. 5 e 23.  
602 “Não se trata aqui de copiar modelos, mas de adaptá-los. Ou ainda, inová-los. Mais que tudo, trata-se de olhar 

no difícil espelho da realidade, como fizeram as agências do estudo da FENAPRO, e partir para a ação. A 

inadiável ação de mudar”. MARCONDES, Pyr. Agências de propaganda: o que será delas? Proxxima, 16 de 

maio de 2016. Disponível em: <https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-

pyr/2016/05/16/agencias-de-propaganda-o-que-sera-delas.html>. 
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vigentes dão sinais de esgotamento, mas alternativas ainda não se apresentaram603, o que 

suscita a possibilidade talvez seja a abolição de modelos, com a possibilidade de vários 

modelos de negócios distintos: “O novo modelo de agência é não ter modelo”, segundo o 

publicitário Rafael Martins604. Para quem ainda acredita em modelos, uma previsão é de que a 

remuneração fique numa comissão entre 3 a 10% do valor da mídia, dentro de uma estrutura 

reduzida, sendo possível o fortalecimento de estruturas internas, cabendo à agência apenas um 

papel de concepção605. 

Enfim, esse quadro busca ressaltar como o modelo de contratação administrativa de 

publicidade adotado no Brasil, por meio de uma agência de publicidade full service, 

remunerada por desconto-padrão, destoa do que acontece no resto do mundo, dando claros 

sinais de desgaste, e ainda é responsável por sustentar esse modelo no setor privado brasileiro. 

O sinal, assim, é que apenas um modelo tradicional e absoluto não é suficiente, e pode vir a 

ser questionado novamente pelo controle.  

 

3.3.Perspectivas de mudanças  

Por fim, esse item cuida de apontar quais os fatores aptos a promover mudanças no 

setor publicitário brasileiro, afetando as contratações administrativas e sua forma de 

remuneração. 

 

3.3.1. Diversificação dos agentes do setor publicitário e o enfraquecimento da 

autorregulação 

O primeiro fator é a diversificação dos agentes do setor, com o consequente 

enfraquecimento da autorregulação existente. Até hoje fundada na tríade agências de 

publicidade, veículos de comunicação e anunciantes, a emergência de novos atores tende a 

questionar esse equilíbrio. Isso ocorre pela inadequação de tais regras para tratar da 

publicidade digital e a consequente saída de atores históricos do Conselho Executivo das 

Normas-Padrão.  

 

3.3.1.1.Inadequação das regras para a publicidade digital 

 
603 Os próximos passos da indústria da comunicação. CENP em Revista, Ano 12, nº 46, p. 25.  
604 ARAÚJO, Leonardo. “O novo modelo das agências é não ter modelo”. Propmark, 30 de abril de 2019. 

Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/o-novo-modelo-das-agencias-e-nao-ter-modelo/>. 
605 COSCELLI, José G. B. As novas regras do jogo. Meio & Mensagem, 13 de fevereiro de 2020. Disponível 

em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2020/02/13/as-novas-regras-do-jogo.html>. 



 
 

Um ponto que deve ser acompanhado nos próximos anos é o desenvolvimento da 

publicidade digital e sua regulação. A atual definição de serviços de publicidade, presente na 

Lei 12.232/2010, segundo a lógica ainda da Lei 4.680/65, bem como as respectivas formas de 

remuneração, têm se revelado insuficientes para lidar com a realidade que se apresenta, tanto 

no setor público quanto no setor privado606.  

A principal questão é que a compra de espaço em mídia, no ambiente digital, ocorre 

por meio de leilões automáticos, a chamada mídia programática607. Por meio da tecnologia, 

constam os espaços disponíveis, ao mesmo tempo em que se permite ao anunciante definir o 

público-alvo que deseja atingir e quanto deseja pagar608. Em frações de segundo, ou no tempo 

de se carregar uma página da internet, ocorrem leilões entre o site e o anunciante, trazendo o 

anúncio para o consumidor 609. Para além do ambiente digital, a tecnologia estaria sendo 

utilizada inclusive pela mídia tradicional para vender espaço publicitário610. Como se percebe, 

essa dinâmica suplanta noções de tabelas de preços, comissões, elaboração de plano de mídia, 

caso em que a legislação se revela insuficiente611, a demandar sua atualização, com definições 

mais adequadas de veículos e remuneração612.  

 
606 “Contudo, quer seja pela inadequação da legislação do setor por não abarcar completamente a utilização do 

meio internet quer seja pelo incentivo promovido com o desconto-padrão, entende-se necessária a reflexão do 

setor quanto à adequação do modelo de prestação de serviços”. AGRA, op. cit., p. 1176. 
607 SACCHITIELLO, Bárbara. Mídia programática: o que é e como funciona? Meio & Mensagem, 22 de maio 

de 2018. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2020/05/22/midia-programatica-o-

que-e-e-como-funciona.html>. 
608 PEDROSO, Lucas A. S. Fake news, critérios técnicos e ideológicos na veiculação de publicidade estatal. O 

Estado de São Paulo. Blog Fausto Macedo. 27 de maio de 2020. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/fake-news-criterios-tecnicos-e-ideologicos-na-veiculacao-

de-publicidade-estatal/> 
609 “Na verdade, o RTB (Real-time Bidding) foi o grande propulsor do padrão de como funciona o programático 

como um todo, mas ele é apenas uma maneira de comprar. Ele consiste em um leilão em tempo real de aquisição 

de anúncios, onde diferentes anunciantes podem dar lances (bids) para cada impressão de anúncio no momento 

em que um usuário acessa uma página. Neste modelo qualquer Publisher (veículo) pode disponibilizar seu 

inventário para qualquer anunciante dar lances. Desta forma, as agências conseguem otimizar custos de 

campanhas ao exibir anúncios apenas para quem achar relevante e no preço ideal, assim como veículos 

conseguem monetizar seu inventário mesmo sem acordo direto com os anunciantes. Porém, por se tratar de uma 

relação indireta entre os anunciantes e veículos, ambos os modelos de leilões não permitem que formatos 

diferentes dos padrões tradicionais sejam comprados”. CANÔ, Victor. Mídia programática vai muito além do 

leilão. Propmark, 25 de agosto de 2017. Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/midia-

programatica-vai-muito-alem-do-leilao/>. 
610 Caso da RedeTV, por exemplo: RIBEIRO, Igor. RedeTV inicia leilão em mídia programática. Meio & 

Mensagem, 24 de junho de 2020. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/06/24/redetv-anuncia-leilao-em-midia-

programatica.html>. 
611 RAMOS et al, op. cit., pp. 17 e ss.  
612 Mesmo que sejam voláteis, com flexibilidade para diferentes papéis em circunstâncias distintas, é preciso ter 

mais clareza sobre o que é um veículo de comunicação, o que é uma plataforma, uma solução tecnológica, um 

provedor de dados, um sistema de verificação, entre outros. Além de definir como funciona, quais os modelos de 

negócios, e principalmente como, quem e quanto se remunera cada um deles. 

Não se trata aqui de impedir ou engessar a maleabilidade que a mídia digital proporciona. Mas é possível regular 

sem ir contra a dinâmica do mercado, dando maior transparência e recursos para os envolvidos, em especial para 
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A questão também envolve um fenômeno de desintermediação, com a tecnologia a 

possibilitar que os envolvidos consigam realizar tarefas sozinhos. Por exemplo, chamou a 

atenção, em junho de 2020, o fato de a maior emissora de televisão brasileira ter 

disponibilizado uma plataforma para empresas anunciantes desenvolverem campanhas 

publicitárias por si mesmas e veicularem-na, sem a contratação de agências de publicidade613. 

Apesar disso, a autonomia da contratação administrativa da comunicação digital vem 

sendo questionada. Em recentes editais de licitações, houve a tentativa de contratar os dois 

objetos conjuntamente, caso da Secom, em 2019, e do BNDES, no segundo semestre de 

2020 614 . No caso da Secom, remunerados como formas inovadoras de comunicação, a 

honorários de 3,5%615. No caso do BNDES, em resposta a questionamentos ao edital, o Banco 

explicou que seriam aceitas publicidade em quaisquer meios que trabalhem com tabela de 

preços para a venda de espaço publicitário616. 

A Associação Brasileira dos Agentes Digitais (Abradi) defendeu o modelo de 

contratação separada, construído ao longo dos últimos anos617. Em manifestação, a entidade 

defendeu que a forma de remuneração da comunicação digital é diferente daquela presente na 

mídia tradicional, concentrando-se nos serviços efetivamente prestados e não em 

honorários618. Além disso, a Abradi também apontou que a contratação vem sendo construída 

assim há anos, segundo acórdão do TCU que recomendou a contratação de comunicação 

 
o anunciante. Que ele tenha referências, ferramentas e direitos garantidos, mesmo que em algum momento ou 

negociação especifica decida abrir mão deles. VINICIUS, André. Mais força e equilíbrio ao mercado. Meio & 

Mensagem, 9 de abril de 2018. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2018/04/09/mais-forca-e-equilibrio-ao-mercado.html>. 
613 BERNARDES, Marcelo. O que realmente nos incomoda? Propmark, 3 de junho de 2020. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/opiniao/o-que-realmente-nos-incomoda/>. PARAIZO, Danúbia. Globo responde 

críticas sobre autosserviço na mídia e criação. Propmark, 4 de junho de 2020. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/midia/autosservico-na-compra-de-midia-gera-beneficios-para-todos-diz-schaeffer/>.  
614  BNDES. Edital Concorrência nº 01/2020. Disponível em: 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-contratos/licitacoes/concorrencias>. 
615 LEMOS, Alexandre Z. Abap e Fenapro contestam edital de publicidade da Secom. Meio & Mensagem, 2 de 

março de 2020. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2020/03/02/abap-e-

fenapro-contestam-edital-de-publicidade-da-secom.html>.  
616 BNDES. Questionamentos acerca do Edital da Concorrência nº 01/2020 – BNDES. Questionamentos 1 e 2. 

Disponíveis em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-

contratos/licitacoes/concorrencias >. 
617 SACCHITIELLO, Bárbara. Entidades reagem à proposta da Secom de integrar verbas on e off. Meio & 

Mensagem, 21 de agosto de 2019. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/08/21/abradi-pede-a-secom-que-mantenha-

edital-digital-separado-do-off-line.html>.  
618  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DIGITAIS (ABRADI). Contratação de serviços de 

comunicação digital. Brasília, 19 de agosto de 2019. p. 5. Disponível em: <https://abradi.com.br/wp-

content/uploads/2019/08/MANIFESTACAO-DIGITAL.-2019.-SECOMPR.ABRADI.-material-

consolidado_VF_19_08_2019.pdf>. 



 
 

digital segundo as boas práticas trazidas pela Lei 12.232/2010619. A entidade também lembrou 

a consulta pública da Secom para a elaboração de uma Instrução Normativa específica para a 

comunicação digital620. 

Em sentido oposto, ABAP e Fenapro defendem que a tarefa cabe às agências de 

publicidade, tal como definidas na lei 4.680/65 e licitadas pela lei 12.232/2010, uma vez que a 

publicidade se preocupa com o consumidor, não importa o meio621, mas exigem remuneração 

a honorários de 15%622. Também o CENP, mais uma vez, insiste no modelo full service623.  

Fora do Brasil, no setor privado, a cisão digital e tradicional também é 

questionada. Quando surgiu, apenas alguns poucos profissionais seriam capazes de atuar 

nesse ambiente digital e apenas alguns anunciantes teriam interesse em utilizar esse ambiente, 

ainda restrito. Com o tempo, porém, essa cisão estaria perdendo o sentido, com a inclusão 

cada vez maior de toda a população em redes sociais e outros espaços. Assim, não faria 

sentido desenvolver uma campanha apenas para a televisão, o jornal ou o rádio e não para a 

internet. Assim, não faria sentido pensar em campanhas tradicionais e digitais, mas as 

agências deveriam estar integradas624. 

O Interactive Advertising Bureau (IAB, Associação de Mídia Interativa, segundo a 

tradução própria), por meio de seu capítulo brasileiro, vem percebendo as mudanças 

enfrentadas pelo setor publicitário. Segundo estudo encomendado pelo Instituto, os atores 

precisam encarar a tecnologia e a legislação segundo uma visão evolucionista, que dê conta da 

 
619 Ibidem, p. 8. E também: TCU. Acórdão 6.227/2016, Segunda Câmara. Rel. Min. André Luís de Carvalho, 

data da sessão 24/5/2016, item 9.2. Utilizado como precedente também no Acórdão 10.582/2017, 1ª Câmara. 

Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti. Data da Sessão: 28/11/2017.  
620 ABRADI, op. cit., p. 9.    
621 Abap e Fenapro se manifestam sobre polêmica das licitações. Propmark, 21 de agosto de 2019. Disponível 

em: <https://propmark.com.br/mercado/abap-e-fenapro-se-manifestam-sobre-polemica-das-licitacoes/>. 
622 “Abap e Fenapro também consideraram “confusas” as propostas da Secom sobre o modelo de remuneração 

das agências que ao seu ver equipara produção e veiculação nas chamadas formas inovadoras. 

A Secom quer pagar 3,5% por produção e veiculação, enquanto o trade considera justo o percentual que começa 

em 15%, de acordo com as normas do Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão)”. 

MACEDO, Paulo. Secom rejeita argumentos sobre concorrência de publicidade. Propmark, 27 de fevereiro de 

2019. Disponível em: <https://propmark.com.br/mercado/secom-rejeita-argumentos-sobre-concorrencia-de-

publicidade/>. 
623  “Há consenso entre veículos e agências sobre a desnecessidade de contratação de empresas para a 

comunicação digital, lembrando que, na área privada, incluindo os grandes anunciantes, são geralmente as 

agências de publicidade, em estruturas especializadas ou não, que criam e distribuem a publicidade para os 

veículos da área digital, com o registro de um fenômeno curioso que é a mudança na atuação das agências 

digitais, antes especializadas no trabalho digital, ampliando estrutura e transformando-se em agências full 

service”. Entidades pedem alteração em instrução normativa. CENP em Revista, Ano 14, nº 54, 

março/abril/maio/2018, p. 40. 
624 RITSON, Mark. It’s time to shut down digital marketing teams for good. Marketing week, 20 de fevereiro de 

2019. Disponível em: <https://www.marketingweek.com/mark-ritson-shut-down-digital-marketing-teams/>. 
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diversidade, do desenvolvimento do setor e sua expansão, rejeitando barreiras ao mercado625, 

promovendo a transparência e a livre concorrência626. 

 

3.3.1.2.Rupturas no Conselho Executivo das Normas-Padrão 

Um exemplo de como essa inadequação pode provocar mudanças é a disputa 

envolvendo o enquadramento de grandes plataformas como Google e Facebook como 

veículos, segundo a sistemática da Lei 4.680/65, e a consequente saída do IAB do 

CENP627.  

Em agosto de 2019, o IAB enviou carta comunicando sua saída do Conselho 

Executivo das Normas-Padrão628. Nela, a Associação reafirmou a defesa da livre iniciativa e 

da concorrência, bem como apontou que a diversidade dos seus players e visões era um de 

seus valores. Questionou o fato de não ter direito a voto no CENP e como decisões estariam 

sendo tomadas sem sua participação. A saída estaria relacionada ao fato de que agências 

interativas não seriam certificadas pelo CENP, e todo o modelo de remuneração não faria 

sentido, sendo impreciso aplicar a lógica de veículos, tabela de preços e comissão para 

grandes players digitais, como era o intuito do CENP629.  A saída do IAB do CENP foi 

 
625 “A postura da legislação brasileira frente a novas tecnologias, o comportamento de atores relevantes na 

autorregulação e, principalmente, a interpretação que se dará aos  dispositivos  do  modelo  regulatório  da  

publicidade  no  Brasil  precisa  ser repensada.  Ao  nosso  ver,  as  transformações  da  indústria  na  última  

década reforçam o argumento de que a estrutura atual não contempla a diversidade do ecossistema, e que novas 

formas de pensar regras para o mercado precisam ser urgentemente adotadas”. RAMOS et al., op. cit., p. 23 e ss.  
626  Ibidem, p. 31.  
627 Ainda em 2015, pesquisa realizada junto ao setor, a maioria teria respondido que as empresas de tecnologias 

seriam uma categoria específica, com características de veículos, mas também diferenças: “Apenas duas 

respostas entenderam que alguns grandes players digitais não são veículos publicitários, mas sim ‘empresas de 

tecnologia’ ou de ‘aplicações digitais’. Outras sete foram totalmente antagônicas a essa definição, pois acreditam 

que as atividades desenvolvidas são típicas de veículos de mídia publicitária. 

(...) Mas a grande maioria das respostas seguiu a mesma linha: as organizações digitais são empresas mistas, pois 

parte do que comercializam (displays/banners, vídeos, patrocínios, native ads) é propaganda mesmo e se esses 

players aceitam veiculação onerosa, são intrinsecamente veículos, tanto do ponto de vista prático quanto legal; e 

parte (search, links, posts) não é bem propaganda comercial, no sentido clássico do termo, e essas empresas 

exercem a alegada atividade de tecnologia ou de aplicações digitais. 

(...) Ou seja, há indícios de que se está, de fato, diante de uma nova espécie (...)” SAMPAIO, Rafael. 

Esquizofrenia digital tem remédio? CENP em Revista, Ano 11, nº 42, março/2015, p. 26. 
628 IAB cita falta de “direito a voto” e rompe com Cenp. Meio & Mensagem, 24 de julho de 2019. Disponível 

em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/07/24/iab-cita-falta-de-direito-a-voto-e-rompe-

com-cenp.html>. 
629 RIBEIRO, Igor. Em relatório, IAB Brasil propõe revisar autorregulação. Meio & Mensagem, 28 de outubro 

de 2019. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/10/28/em-relatorio-iab-brasil-

propoe-revisar-autorregulacao.html>. 



 
 

lamentada por Pyr Marcondes, preocupado com a possível ausência de referências no 

mercado630.  

Logo após sua saída do CENP, o IAB também produziu um estudo a respeito do 

panorama da publicidade brasileira631. Nele, afirma que a Lei 4.680/65 foi construída em torno 

da televisão, na década de 1960, e perpetuada pelas normas de autorregulação. Esse 

arcabouço seria incapaz de lidar com a realidade atual, no que defende uma interpretação 

ampla e evolutiva da legislação, coerente com a Constituição, o Marco Civil da Internet e a 

Lei de Liberdade Econômica. A indústria digital teria sido desenvolvida sob outras premissas, 

e outro modelo de negócios, não fazendo sentido submetê-la às regras de remuneração da 

publicidade presentes na mídia tradicional632.  

Mais recentemente, em janeiro de 2021, a ABA (Associação Brasileira de 

Anunciantes) também comunicou sua saída do CENP. Associação fundadora da entidade, 

sem ela, o CENP se torna basicamente um Conselho de agências e veículos, perdendo ainda 

mais força633. A ABA justificou a saída, por deliberação unânime de sua direção nacional, 

pelo momento diverso do mercado e as mudanças havidas nas últimas duas décadas634. O 

CENP, por sua vez, procedeu ao desligamento e afirmou que diversos os caminhos, “o 

objetivo de um mercado justo, ético e profissional não muda”635. 

Assim, prevalece hoje grande insegurança a respeito, e que ainda deve produzir 

desdobramentos. Como cuidar da internet, das mídias sociais, da publicidade e do conteúdo 

ali disseminado é um desafio que o mundo todo atualmente enfrenta. Em artigo de novembro 

de 2020, o presidente da Abap mencionou o “neocolonialismo digital”, promovido por tais 

 
630 “Não sei se todos na nossa cadeia de valor concordam, mas termos reafirmada, nessa nova versão das normas 

do setor, o princípio da auto-regulação, me parece vital. Na minha opinião, se o CENP acabar hoje, nossa 

indústria desaba. Se não tivermos auto-regulamentação, ela desaba também. 

Agora, encaremos a dura realidade: o IAB busca acomodar uma série de segmentos de negócios que representam 

a ponta mais avançada da nossa cadeia de negócios; já o CENP acomoda (acomodava até o próprio IAB, mas 

enfim…) toda a cadeia, mais ampla, historicamente consolidada da indústria, com sua respectiva visão, dinâmica 

e práticas de muitas décadas. Uma coisa, alias, não existiria sem a outra, é bom que se diga”. MARCONDES, 

Pyr. Sobre Cenp e IAB. Proxxima, 25 de julho de 2019. Disponível em: 

<https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2019/07/25/sobre-cenp-e-iab.html>. 
631 O já referido RAMOS et al.  
632 RIBEIRO, Igor. Digital e tradicional devem persistir na conversa por consenso. Meio & Mensagem, 13 de 

agosto de 2019. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/08/13/digital-e-

tradicional-devem-persistir-na-conversa-por-consenso.html>. 
633 ABA se desliga do Cenp. Associação Brasileira de Anunciantes, 22 de janeiro de 2021. Disponível em: 

<http://aba.com.br/aba-se-desliga-do-cenp/>. 
634  DORES, Kelly. ABA se desliga do Cenp. Propmark, 22 de janeiro de 2021. Disponível em: 

<https://propmark.com.br/mercado/aba-se-desliga-do-cenp/>. 
635 EHRLICH, Marcio. CENP divulga nota sobre a saída da ABA da entidade. Janela Publicitária. Disponível 

em: <https://www.janela.com.br/2021/01/29/cenp-divulga-nota-sobre-a-saida-da-aba-da-entidade/>. 
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agentes da internet636. Em dezembro de 2020, o Cade sinalizou que deve investigar a questão 

da publicidade no ambiente digital637.  

Busca-se destacar aqui, apenas, como esse cenário de comunicação digital deve 

pressionar as contratações de publicidade e os modelos de remuneração adotados, podendo a 

vir atingir também o setor público. E se, mais uma vez, a opção vai ser pela rejeição às 

novidades, de forma narcisística, com os mesmo grupos de comunicação de sempre, ou se a 

pressão realizada por novos e velhos atores vai ser o ponto de pressão que pode mudar todo 

esse cenário, tal como as tecnologias disruptivas que se pretendem.   

Pela movimentação do mercado, há sinais bastante claros que os serviços de 

publicidade caminham para um novo estágio, em que a remuneração e a prestação, tal como 

ocorrem nos contratos administrativos, demandam ampla reflexão.   

 

3.3.2. Persecução concorrencial sobre a concentração do mercado publicitário televisivo  

Muitas questões discutidas ao longo do trabalho também estão presentes fora do 

Brasil, levando a questionamentos quanto à organização do setor, seja em relação à produção, 

seja em relação aos planos de incentivos e a concentração do mercado televisivo. Ainda que 

localizadas no setor privado, eventuais alterações impactariam todo o setor publicitário, 

inclusive o público.   

 

3.3.2.1.Atuação das autoridades concorrenciais Europeias e a atuação do CADE a partir de 

2020 

Por ora, os casos de maior repercussão parecem ter sido aqueles envolvendo a 

concentração de publicidade nos canais de televisão 638 . Na Espanha, a Autoridade 

Concorrencial condenou duas empresas de televisão por concentrar 85% de toda a publicidade 

televisiva. O pagamento de “extraprimas” (os planos de incentivo locais) limitaria a 

competição de empresas menores, e deveria ser alterado em três meses, com o pagamento de 

 
636 D’ANDREA, Mario. O neocolonialismo digital. Folha de São Paulo, 9 de novembro de 2020. Disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/11/o-neocolonialismo-digital.shtml>. 
637 LEMOS, Alexandre Z. et al. Cade pretende ampliar investigação sobre BV. Meio & Mensagem, 14 de 

dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2020/12/14/cade-

pretende-ampliar-investigacao-sobre-bv.html>. 
638 Cf. PEDROSO, L. A. S.. Concorrência, publicidade e TV: como é em outros países?. Portal Jota, 11 jan. 

2021. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/concorrencia-publicidade-e-tv-como-e-

em-outros-paises-11012021>. 



 
 

multa no valor de € 77,1 milhões639. A Autoridade espanhola identificou a existência de 

acordos verticais, em que duas empresas de televisão seriam capazes de determinar a escolha 

dos anunciantes, a partir das condições de compra. Seriam utilizados para o pagamento 

critérios como proporção do gasto total com clientes, aumento de gastos na emissora e 

aumento de valores pagos pelos clientes, bem como a prospecção de novos clientes seria 

bonificada640. A Autoridade também destacou que os pagamentos seriam decisivos para as 

agências, restando demonstrada uma situação de dependência em relação às emissoras, 

necessárias pela audiência, desestimulando a publicidade em outras emissoras e, portanto, 

limitando seu desenvolvimento: 

Lo anterior muestra que los grandes anunciantes y la mayoría de las agencias 

de medios  tienen  una  situación  de  dependencia  respecto  a  MEDIASET  

y ATRESMEDIA. Los anunciantes necesitan emitir sus campañas 

publicitarias en los canales de mayor audiencia de ATRESMEDIA y 

MEDIASET para poder cumplir con sus objetivos de eficacia, por ser las 

cadenas que mayor cobertura ofrecen. Por otro lado, para la mayoría de las 

agencias de medios los ingresos procedentes de las extraprimas son de 

enorme relevancia. 

(…) Adicionalmente, el elevado valor absoluto de los rappels de estos dos 

operadores (vinculado  a  su  elevada  cuota  de  mercado)  hace  que  

difícilmente  un  operador televisivo  alternativo  pueda  compensar  a  

las  agencias  de  medios  la  reducción significativa  en  la  extraprima  

que  reciben  de  MEDIASET  y  ATRESMEDIA  si contratara  con  los  

canales  de  este  operador  alternativo  una  mayor  cuota  de  la publicidad 

televisiva intermediada por esas agencias de medios.  

(…) Como  se  puede  apreciar,  las  tres  prácticas  investigadas  tienen,  de  

manera individual, aptitud para limitar el desarrollo de terceros 

operadores en el mercado de publicidad televisiva.   

(…) La dificultad de rentabilizar suficientemente la audiencia obtenida tiene, 

como se ha dicho, efectos más perniciosos en los operadores independientes 

a medio y largo plazo. La falta de financiación no les permite invertir en 

contenido atractivo y ello les impide aumentar su audiencia lo que 

conlleva que, a medio plazo, las cadenas independientes no puedan tener la 

suficiente audiencia que les permita competir con los canales principales de 

ATRESMEDIA y MEDIASET641. 
 

Na França, a questão também foi investigada, mas a Autoridade Local entendeu 

que não estaria demonstrada a restrição à concorrência. Apesar da força da maior empresa de 

televisão, os anunciantes poderiam não anunciar na emissora, ao mesmo tempo em que a 

 
639 La CNMC sanciona a Mediaset y Atresmedia por prácticas anticompetitivas em la comercialización de la 

publicidade em televisión. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 13 de novembro de 2019. 

Disponível em: <https://www.cnmc.es/prensa/multa-mediaset-atresmedia-duopolio-20191113>  
640  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Resolución Expediente S/DC/0617/17 

Atresmedia/Mediaset, 12 de novembro de 2019, p. 44.  
641 Ibidem, pp. 77 e ss. 
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audiência da maior tv estaria diminuindo, com as agências ganhando poder de negociação nos 

últimos anos642. Assim, não haveria exclusividade. 

Em termos legais específicos, na França, a Loi Sapin, Lei Anticorrupção local, dedica 

alguns artigos para tratar da publicidade, no setor privado (art. 20 e seguintes)643. A Lei prevê 

a necessidade de se manter um contrato claro, bem-definido, bem como é expressa ao prever 

que a agência pode ser remunerada apenas pelo anunciante – e não pelos veículos, portanto. 

Segundo a Lei, a contratação deve seguir as regras aplicáveis ao mandato, presentes no 

Código Civil francês. Dentre as disposições concernentes ao mandato, destaque para aquela 

que obriga a transparência entre as partes644. Isso difere da preservação do sigilo, presente nas 

normas de autorregulação do Brasil, que permite à agência de publicidade esconder de seu 

cliente outras relações envolvendo veículos como já apontado.  

Para além do controle realizado pelas autoridades estrangeiras, recomendações 

encontradas são para auditar as contas, rever contratos e exigir maior transparência645.  

Por fim, em dezembro de 2020, o CADE instaurou um inquérito administrativo em 

face da maior emissora de televisão brasileira sobre o pagamento de planos de incentivo. O 

caso é uma sinalização de que os questionamentos feitos pelas autoridades concorrenciais 

podem vir a ser feitos no Brasil646.  

 

 

 

 

 

 
642 “73.  Ces mêmes éléments ne permettent pas non plus d’établir que l’octroi du taux global de remise serait 

conditionné explicitement à un approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif de  l’annonceur  auprès  de  TF1  

Publicité  pour  ce  qui  relève  de  ses  besoins  en  espaces publicitaires télévisuels. 

(...) 96.  De plus, les agences et  certaines  chaînes  ont  indiqué que le pouvoir de négociation  des agences 

médias vis-à-vis des régies publicitaires, y compris TF1 Publicité, s’était renforcé”. Autorité de la concurrence. 

Décision nº 19-D-07 du 25 avril 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la publicité 

télévisuelle.  
643 Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques. Na França, a atualização da Lei Sapin para alcançar a publicidade 

digital teria sido comemorada pelos anunciantes, preocupados com a falta de transparência: “La publication des 

décrets d’application de la loi Macron, qui va étendre au digital, dès le 1 er  janvier 2018, les principes de la loi 

Sapin de 1994 sur les achats médias – impliquant la transparence de ceux-ci à travers un statut de mandataire 

pour les agences – est saluée unanimement par les annonceurs, irrités de toute cette opacité sur les performances 

réelles (bots…) et de cette fraude larvée qu’ils détestent sur les sommes réellement investies dans le 

programmatique”. PETIT, op. cit.,  p. 31. 
644 Code civil. Article 1993 Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au 

mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au 

mandant. 
645 ARMSTRONG et al., op. cit.  
646 CADE. Inquérito Administrativo nº 08700.000529/2020-08. 
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Conclusão: um modelo de remuneração que desprestigia a consensualidade na 

contratualização administrativa  

 

Como apontado ao longo da pesquisa, as contratações administrativas de agências de 

publicidade envolvem quatro agentes principais: as próprias agências e a Administração 

Pública contratante, além dos veículos de comunicação e os fornecedores da agência.  

Devido às peculiaridades setoriais, a contratação ocorre segundo a Lei 12.232/2010, 

resposta ao escândalo do Mensalão. O artigo 4º da Lei prevê que apenas agências certificadas 

pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) serão contratadas, o que significa 

admitir as normas de autorregulação privada do setor, de longa tradição do setor, e que 

constituem o modelo brasileiro de publicidade.  

Além da legislação citada, em âmbito federal, a Secretaria Especial de Comunicação 

Social (Secom) conta com instruções normativas, além de um modelo de edital, e minuta de 

contrato, utilizado para as contratações federais.  

A partir disso, foi possível identificar cinco tipos de remunerações peculiares nas 

contratações administrativas de agências de publicidade: o desconto-padrão, espécie de 

remuneração atrelada à veiculação e que corresponde à quase totalidade do contrato; os planos 

de incentivo, remuneração decidida unicamente entre a agência e os veículos, mas que afeta o 

contrato; o ressarcimento de custos internos, segundo tabela definida pelo sindicato, e que 

pode ser suprimida; a remuneração por honorários, pela intermediação na contratação de 

fornecedores; e o ressarcimento por deslocamentos de profissionais, geralmente suprimido.  

Além disso, foram identificadas quatro condições contratuais típicas de tais contratos, 

a afetarem a remuneração das agências: a não obrigatoriedade da execução do valor previsto 

no edital; a possibilidade de adjudicação do contrato a duas ou mais agências, sujeitas a um 

procedimento de seleção interna; a previsão de uma cláusula de não competição conforme a 

entidade contratante; e os prazos de pagamento diferidos, forçando as agências a adiantarem 

valores que deveriam ser pagos pelo anunciante.  

Explicadas tais remunerações e condições, foi possível identificar alguns problemas 

associados, como a assimetria de informação entre as partes na tomada de decisões, os 

incentivos para a agência aumentar sua remuneração, a atuação dissociada dos resultados e 

dos custos e a utilização de um modelo de remuneração com efeitos anticoncorrenciais.  

Apesar dos potenciais problemas, também se apontou como o contrato lida com eles, 

prevendo soluções. Assim, a previsão de procedimentos, critérios e deveres de transparência 



 
 

associados às decisões tomadas ao longo da execução contratual. No geral, apontou-se que se 

trata de um típico controle de meios, que combina a pressão sobre a remuneração das agências 

com a diminuição da sua liberdade, sem induzir responsividade.  

Com esse cenário, também se passou por uma questão que aflige aqueles que estudam 

o regime de execução do contrato: a administração contratada. Examinando seus contornos, 

sua legalidade e seus problemas, foi possível concluir que não se trata de um típico regime de 

administração contratada, ainda que os problemas se pareçam, eis que a agência não é 

reembolsada de todos os custos, nem é remunerada por uma taxa de administração.  

A seguir, foram apresentadas alternativas a esse modelo de remuneração e contratação. 

Quanto à primeira parte, apontou-se a possiblidade de remuneração por um valor global pré-

definido, e as dificuldades associadas em se adotar uma remuneração certa, com baixos 

incentivos para o melhor desempenho das agências contratadas. Apresentou-se também uma 

remuneração por horas trabalhadas, e a dificuldade com a definição dos valores, bem como 

controle dos preços. E, por fim, uma remuneração associada a resultados, com todas as 

dificuldades de definições de aplicabilidade, critérios, mensuração e atribuição do resultado. 

Apesar das dificuldades, apontou-se a possibilidade de se fortalecer questionário da Secom 

que trata da avaliação de desempenho da agência contratada, bem como combinar uma 

remuneração por resultados com outras formas de remuneração.  

Também houve o entendimento de que a exploração de outras formas de remuneração 

envolve a adoção de outras formas de contratação. Um caminho nesse sentido seria a 

contratação separada de criação publicitária e veiculação, como já ocorre em outros países. 

Tal caminho, porém, é obstado pelas normas de autorregulação privada do setor, se mantêm 

desde a década de 1940, sob diferentes formas e consagram um modelo específico de 

contratação e remuneração: a agência publicidade full service remunerada via desconto-

padrão.  

Por último, apontou-se como esse modelo tende a ser questionado à medida que novos 

agentes e novos modelos de negócios são testados no setor publicitário, ao mesmo tempo em 

que a atuação da autoridade concorrencial pode afetar a remuneração dos planos de 

incentivos, questionando a aproximação excessiva de veículos de comunicação do setor 

televisivo e às agências de publicidade, causando prejuízos aos interesses dos clientes 

anunciantes, tendência que se verifica em países como Espanha e França recentemente, e que 

chegou ao Brasil em 2020, no caso do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE).  
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A investigação demonstrou que a contratação administrativa de agências de 

publicidade vai muito além da contratação das próprias agências, envolvendo um complexo 

setor, com variados interesses, dos quais depende a remuneração. Combinado com as normas 

de autorregulação privada, que definem as formas de remuneração, seus percentuais e o 

modelo de atuação da agência de publicidade, tem-se uma contratação em que a 

consensualidade tem um espaço reduzido, agravado por um controle de meios que diminui 

ainda mais a liberdade de atuação das agências de publicidade.  

Assim, conceitos como busca por resultados e responsividade são pouco explorados, 

gerando uma contratação com altos valores, mas que sofre críticas por não promover a 

comunicação adequada junto à população, e ainda sujeita a escândalos de corrupção.  

Como apontado, a complexificação do setor e a busca de novos modelos de negócios 

gera a expectativa de que as normas de autorregulação privada possam ser questionadas, com 

a busca de melhores modelos de contratação, remuneração e execução.  
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