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ANEXO “A”
Instituído para atender o item 2.5.1 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária
Estrutura Profissional, Técnica e Recursos de Mídia das Agências.
Gabarito Mínimo para os Compromissos com Serviços de Informações de Mídia (Pesquisa)

Com base no disposto nas Leis nº 4.680/65 e nº 12.232/10, o “desconto-padrão de agência”,
reconhecido pelo mercado publicitário como ferramenta de progresso da atividade, destina-se,
exclusivamente, às Agências de Propaganda com a finalidade de subsidiar a manutenção e
desenvolvimento de suas estruturas, essenciais à qualificação e eficácia da publicidade. Para
assegurar a aplicação correta do princípio que instituiu o desconto-padrão, este Anexo define os
compromissos das Agências quanto ao elenco mínimo de recursos técnicos de serviços de
informações de mídia (pesquisa), considerando suas dimensões, abrangência de atuação e carteira
de Clientes.
Os parâmetros correspondentes a cada faixa de receita de mídia devem ser entendidos como
mínimo aceitável para uma prestação de serviços de qualidade, dentro do padrão próprio de cada
faixa, para que a Agência se habilite ao Certificado de Qualificação Técnica a ser outorgado pelo
CENP.
Não existe, no entanto, nenhum impedimento à Agência em dispor/fazer uso de serviços adicionais à
sua faixa de receita de mídia, inclusive podendo ser considerada, nesse caso e desde que
devidamente comprovado, como participante de grupo correspondente.

Princípios Básicos:

1. Os serviços de informações de mídia podem variar em função da faixa de receita de mídia da
Agência, da configuração da respectiva carteira de Clientes e área geográfica de sua atuação.
2. Cabe ao Conselho Superior das Normas-Padrão definir os índices de pontuação por tipo de
serviço/fornecedor, de acordo com as diferentes faixas de receita de mídia, para aceitação do
conjunto de relatórios disponibilizados.
3. Estes índices serão atualizados, anualmente, mediante a aprovação/resolução do Conselho
Superior das Normas-Padrão, devendo ser divulgados no segundo quadrimestre de cada ano por
meio de gabarito de pontos (clique aqui), com base nas seguintes premissas:
 Share dos meios nos investimentos publicitários;
 Relevância econômica e realidade dos mercados, no que tange à oferta de serviços de
informações de mídia, sua periodicidade e alcance;
 Relevância dos Estudos/Relatórios credenciados;
 Os Estudos/Relatórios serão agrupados em pilares: Audiência / Investimento / Hábitos, e
analisados conforme informações de comercialização oferecidas pelos Fornecedores com
Serviços Credenciados;
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4. O estudo e a elaboração do gabarito de pontos são de responsabilidade do Comitê Técnico de
Mídia (CTM), órgão criado pelo Conselho Superior das Normas-Padrão da entidade cuja função é
prestar consultoria e aconselhamento técnico ao CENP, em todos os assuntos referentes à mídia e
relacionados a este Anexo. O CTM é constituído, paritariamente, por profissionais de mídia dos
segmentos Agência/Veículo/Anunciante.
5. O enquadramento da Agência se fará em Grupos com faixas de Receita de mídia (em R$),
definidas a cada ano de acordo com a realidade de mercado, estabelecidas e divulgadas no segundo
quadrimestre/ano, juntamente com o gabarito de pontos (clique aqui) de que trata o Item 3 deste
Anexo.
5.1 O enquadramento de que trata o item 5 corresponderá à classificação técnica mínima da
Agência. Mediante comprovação de que dispõe/faz uso de serviços adicionais de mídia, a
Agência poderá pleitear seu enquadramento em classificação técnica superior,
comprometendo-se a manter os serviços adicionais comprovados por pelo menos 6 (seis)
meses.
5.2 A classificação técnica será divulgada pelo CENP em caráter permanente, para conhecimento
do mercado.
6. A ascensão à faixa de receita de mídia superior poderá ser determinante para ampliação do
compromisso de dispor/fazer uso de serviços de informações de mídia, desde que esta não implique
em custo operacional superior ao aumento de receita de mídia da Agência.
7. Receitas de mídia eventuais não serão consideradas como determinantes para ampliação deste
compromisso, cabendo à Agência interessada demonstrar tal eventualidade ou sazonalidade junto ao
CENP.
8. Cabe à Agência comprovar que dispõe/faz uso de serviços de informações de mídia neutras e
independentes, disponibilizadas pelos Fornecedores com serviços tecnicamente credenciados pelo
CENP, por meio do Comitê Técnico de Mídia (CTM).
9. Ao pleitear a certificação, a Agência assume o compromisso de dispor/fazer uso de serviços de
informações de mídia, em caráter permanente, conforme disposto no item 2.5.3 destas NormasPadrão da Atividade Publicitária.
10. Cabe ao CENP verificar, anualmente, se as Agências detentoras do Certificado de Qualificação
Técnica estão cumprindo com os compromissos de serviços de informações de mídia elencados neste
Anexo “A”.
11. ABAP e os SINAPROS associados à FENAPRO poderão manter cursos de treinamento destinados
aos profissionais das Agências a elas filiadas, tanto para a difusão de informações e técnicas de mídia
quanto para lhes proporcionar os conhecimentos necessários à utilização dos serviços
disponibilizados.
12. O CENP, em parceria com os principais Fornecedores de informações de mídia, disponibilizará às
Agências enquadradas nos Grupos Oito, sem qualquer ônus, os serviços de informações de mídia e
elementos tidos como necessários para lhes assegurar condições qualitativas de desempenho e
possibilidade de ascensão.
13. Os Serviços Básicos de Informação de Mídia regular, para efeitos de cumprimento do Anexo “A”,
compreendem Estudos e Relatórios disponibilizados por Fornecedores com Serviços Credenciados,
fundamentados nos pilares de Audiência/Investimento/Hábito, para os seguintes meios:

Normas-Padrão da Atividade Publicitária

CENP

- Televisão Aberta e por Assinatura;
- Rádio (AM e FM);
- Revista;
- Jornal;
- Internet;
- Cinema;
- Publicidade Exterior / Mídia Out of Home – OOH.
Para os meios Jornal e Revista está compreendida, também, a aferição de circulação.
14. Cabe ao CENP, conforme previsto no item 2.5.4 das Normas-Padrão, reconhecer os
estudos/informações/softwares de mídia disponibilizados pelos Fornecedores de informações de
mídia, ficando sob a responsabilidade do CTM, recomendar ao Conselho Superior das Normas-Padrão,
após análise, o credenciamento dos serviços oferecidos pelos Fornecedores, excetuados os casos de
credenciamento de serviços de Verificação de Circulação, cujo processamento estará a cargo do
Departamento Jurídico, por delegação de Diretor designado, conforme art. 44 dos Estatutos Sociais
do CENP.

GRUPOS UM, DOIS , TRÊS E QUATRO

As Agências dos Grupos Um, Dois, Três e Quatro assumem o compromisso de dispor/fazer uso de
serviços de informações de mídia, em conformidade com os princípios básicos acima expostos, em
especial no que tange ao gabarito de pontos de que trata o item 3.
Os compromissos com o serviço de controle de mídia (fiscalização) devem estar alinhados com as
exigências e necessidades da carteira de clientes e atender aos contratos com eles estabelecidos,
sendo que eventuais exceções deverão ser apresentadas ao CTM para análise e avaliação.
Recomenda-se que as Agências disponham/façam uso de Otimizadores e Softwares multimídia cuja
escolha do fornecedor fica a seu critério.

GRUPOS CINCO, SEIS E SETE

As Agências dos Grupos Cinco, Seis e Sete assumem o compromisso de dispor/fazer uso,
respectivamente, de 03 (três), 02 (dois) e 01 (um) dos serviços de informações de mídia
disponibilizados pelos Fornecedores com serviços credenciados pelo CENP.
Os compromissos poderão ser flexibilizados por recomendação do Comitê Técnico de Mídia (CTM),
sempre e comprovadamente, quando a oferta no mercado analisado for igual ou inferior ao disposto
neste Anexo.
Nestes casos, a Agência deverá solicitar ao CTM a revisão do disposto, comprovando os fatos
alegados.
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GRUPO OITO

A essas Agências, o CENP, em parceria com os Fornecedores de Informações de Mídia com serviços
credenciados pela entidade – www.cenp.com.br – disponibilizará, através do Banco de Informações
de Mídia, as pesquisas e elementos tidos como necessários para lhes assegurar condições
qualitativas de desempenho e possibilidade de ascensão.
Recomenda-se que a essas pesquisas sejam adicionadas outras informações de mercado e mídia que
venham a agregar valor ao planejamento de mídia.

CONTRAPARTIDA ESPERADA DOS
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA

O incentivo da ABAP, FENAPRO e Veículos, com o apoio do CENP, à disposição e utilização dos
serviços de informações de mídia, deverá gerar uma contrapartida positiva dos Fornecedores com
Serviços Credenciados no que diz respeito à qualidade dos dados e serviços disponibilizados, além
dos preços ou descontos especiais para as Agências enquadradas nos Grupos Cinco, Seis, Sete e Oito
deste Anexo.
As Entidades e empresas acima mencionadas cuidarão de acertar com os Fornecedores com Serviços
Credenciados uma proposta de controle de qualidade que priorize os seguintes tópicos:
 Crítica de toda informação que é produzida, ou seja, os dados só deverão constar de
relatórios após terem sido checados pelo Fornecedor, que informará o assinante no caso de
alguma irregularidade. Inclui-se neste item a inconsistência amostral de Veículos de baixa
audiência, que devem ser excluídos dos relatórios;
 Racionalização dos dados e agilidade da informação para atender às necessidades do
usuário obter e gerar respostas rápidas e concisas, aumentando sua proximidade com o
mercado;
 O Fornecedor deverá ter uma equipe bem preparada, com conhecimento da
metodologia e de todas as fases de processamento dos dados, para responder às dúvidas dos
usuários com relação aos resultados que constam nos relatórios e processamentos especiais,
cumprindo rigidamente os prazos de entrega;
 Zelar pelo bom atendimento ao mercado em geral, ampliando, se for o caso, as equipes
com parte dos recursos provenientes dos novos assinantes, que são menos experientes no uso
do serviço de informação de mídia e exigem maior dedicação de tempo dos Fornecedores e
seu pessoal; e
 Avaliação sobre a necessidade e oportunidade de inclusão de novos serviços de
informações de mídia passíveis de credenciamento pelo CENP para inclusão neste Anexo, por
recomendação da ABAP/FENAPRO.
 As tabelas e terminologias usadas nos relatórios devem ser autoexplicativas;
Do ponto de vista comercial, as Entidades e empresas acima mencionadas também deverão cobrar
dos Fornecedores beneficiados uma política de preços que incentive o mercado assinante a evoluir
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em suas análises através do uso de processamentos e consultas especiais, mas evitando a duplicação
de custos.
Além disso, deverá ser cobrado dos Fornecedores o reinvestimento de parte da maior receita gerada
pela expansão do mercado em itens como:
 Desenvolvimento de novos softwares;
 Expansão da área de cobertura dos estudos regulares;
 Ampliação do número de mercados estudados; e
 Maior uso de recursos avançados (como, por exemplo, people meters).

A alteração do Anexo “A” das Normas-Padrão da Atividade Publicitária foi aprovada pelo Conselho Superior em
16/07/2019 para entrada em vigor em jan/2020.

