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m setembro de 1950, eu iniciava minha vida profissional trabalhando

numa editora católica que publicava um jornal – A Nação – e tomava

conhecimento da inauguração de um novo veículo de comunicação, aqui em São

Paulo, chamado televisão. 

Era a primeira geradora de televisão, a TV Tupi PRF 3 de São Paulo, iniciativa

do então visionário Assis Chateaubriand, proprietário de dezenas de jornais e

rádios em todo o Brasil. A data era 18 de setembro de 1950.

Recordo-me bem da discussão de então: o novo meio de comunicação – a

chamada TV – derrotaria incontestavelmente outro veículo: o rádio. Segundo

opinião de inúmeros conhecedores dos meios de comunicação, o novo veículo

acabaria, em poucos anos, com o rádio brasileiro que, naquela época, contava

com emissoras de enorme prestígio em todo o país, como a Rádio Nacional do

Rio, a Tupi de São Paulo, a Jornal do Comércio do Recife, a Farroupilha de Porto

Alegre, além de, já naquela época, somar algumas centenas de emissoras de rádio

em todo o Brasil.

Hoje, 57 anos depois, com a TV sendo um dos maiores, mais populares e

influentes meios de comunicação do Brasil, concluímos que ela não derrotou o

rádio. Este rádio modificou-se, modernizou-se, e o Brasil tem em operação, hoje,

algo como 3 mil emissoras que prestam um

serviço extraordinário aos ouvintes brasileiros.

Falo e recordo os primórdios da televisão

no Brasil para chamar a atenção para um

novo debate que acompanhamos nos dias de

hoje: a internet destruirá o jornal, tal como o

conhecemos? Nas páginas seguintes, publica-

mos matéria sobre o choque entre jornais, portais e sites de internet, que se parece

muito com o que acompanhei em 1950. 

Os que viverem, na minha opinião, vão testemunhar que o jornal, daqui a

cinqüenta anos, talvez tenha um outro perfil, mas continuará, ao lado da internet,

vivo e tão influente como é nos dias de hoje.
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riado em dezembro de 1998, o CENP, Conselho Executivo das Normas-Padrão, tem como missão o

estabelecimento de princípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade

e veículos de comunicação, por meio de auto-regulamentação.

O CENP foi fundado pela ABA, ABAP, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, Central de Outdoor e FENAPRO e tem como

principal instrumento de trabalho o documento Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que estabelece as bases do

relacionamento comercial e ético da atividade.

O CENP concede Certificado de Qualificação Técnica às agências que cumprem as regras estabelecidas nas

Normas-Padrão, certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-padrão” de agência, concedido pelos

veículos de comunicação.

A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências, das Normas-Padrão, o que é verificado roti-

neiramente por meio de vistoria pela equipe do CENP.

Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do CENP, formado por 36 membros,

representando anunciantes, agências e veículos.

C

A MISSÃO DO CENP

85 AGÊNCIAS

EM AVALIAÇÃO

EM 26/03/2007

529 FISCALIZAÇÕES E

VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 26/03/2007

2000

934

2001

1.904

2002

2.358

2003

2.728

2004

3.110

2005

3.623

2006

3.753

2007
(26/03/2007)

3.933

Agências certificadas

8139 AGÊNCIAS 

CADASTRADAS

EM 26/03/2007
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Em 1º lugar

RREEUUNNIIFFIICCAARR  OOUU  AALLIINNHHAARR??
Um dos debates mais longos e incisivos do

mercado publicitário internacional 

ganhou novo fôlego: agências de mídia e

agências de propaganda devem se unificar?

questão foi reacendida por conta de uma recente

ação da Interpublic, que desativou em outubro a

sua unidade IPG Media, taxada pela publicação americana

Advertising Age como “dispendiosa e ineficaz”. A maneira

como a Interpublic se reorganizou dá a entender que está

trazendo as unidades de mídia de volta à sua rede de

agências de propaganda.

O IPG Media foi criado em 2004 para abranger os

vários empreendimentos de mídia da empresa. Agora, ele

será substituído por uma estrutura que “alinha”, nas

palavras da Interpublic, citadas por Advertising Age, suas

duas agências de mídia – a Initiative e a Universal McCann

– com suas duas redes criativas – a DraftFCB e a McCann

Worldgroup.

A direção da Interpublic não dá detalhes sobre a nova

organização e tampouco um exemplo concreto de como

ela será estruturada ou sobre seu processo de produção. O

laconismo da empresa confundiu o mercado, que simples-

mente não sabe ao certo o que acontecerá.

Os concorrentes criticam a empresa, apontando o fato

de a Universal McCann nunca ter deixado de verdade a rede

McCann Erickson e questionando como ela poderia ser rein-

tegrada. Mesmo a Interpublic, ao usar o termo “alinhamen-

to”, claramente faz distinção entre uma reintegração total

dos segmentos de propaganda e de mídia e o que está sendo

feito – a saber, a aproximação dos dois tipos de agência para

assegurar que elas trabalhem ligadas, usando o planeja-

mento de comunicação para entrelaçar mídia e criação. 

Apesar de as redes de mídia e criação passarem a

interagir de forma mais próxima, elas continuarão a existir

como entidades independentes, cada qual com seus lucros

ou prejuízos. “O setor de mídia é um negócio especiali-

zado e é também um negócio que está em convergência

com o espaço de conteúdo e criação”, explica Steve

Gatfield, vice-presidente executivo de estratégias e opera-

ções da rede Interpublic. “Por isso, não faz sentido se agar-

rar ao velho modelo, onde a mídia e a criação andavam

separadas.”

“Dispendiosa
e ineficaz”, 
a unidade 
IPG Media 
foi fechada 
no final do 
ano passado
pela
Interpublic.
Ao lado,
reprodução 
da nota do 
Ad Age

A
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Acontece

OO  CCEENNPP  ÉÉ  OO  MMEELLHHOORR  LLUUGGAARR  
PPAARRAA  DDIISSCCUUTTIIRRMMOOSS  
NNOOSSSSOO  MMOODDEELLOO  DDEE  NNEEGGÓÓCCIIOOSS

O presidente da ABA avalia o momento da publicidade 
brasileira e a relação dos anunciantes com o CENP.

ENTREVISTA: RICARDO BASTOS 

CENP em Revista: Como vai o relaciona-

mento ABA-CENP? 

Ricardo Bastos: Vai muito bem. Nossa

relação é boa e não tem como não ser

boa. A ABA é uma das fundadoras do

CENP e em todos estes anos sempre

mantivemos um diálogo claro e produti-

vo, eu e meus antecessores. Sempre esti-

vemos muito próximos, principalmente

da pessoa do Petrônio Corrêa. Reafir-

mamos isso, inclusive, na reunião do

Conselho do CENP em 7 de março.

Os anunciantes têm feito a sua

parte, discutindo, cumprindo e fazendo

cumprir as Normas-Padrão. A ABA, o

CENP e eu incluo também o Conar neste

rol, são órgãos muito próximos e de

ação complementar. Cada um tem a sua

área de atuação, mas todos trabalhamos

pelo mercado como um todo.

CENP em Revista: O sr. considera que o

CENP tem sido o fórum adequado para

Ricardo Bastos,

presidente da ABA

“
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debates das questões sobre o relaciona-

mento comercial anunciantes–agências?

Bastos: Sem dúvida. Até protocolamos

uma carta confirmando essa impressão

às vésperas da última reunião do

Conselho do CENP. Lá é o melhor lugar

para todos discutirmos nossos pontos

de vista sobre o modelo de negócios da

publicidade brasileira.

CENP em Revista: Que pontos impor-

tantes o sr. destaca na atuação do CENP

até agora? O fato de o modelo brasileiro

de publicidade ter sido preservado até hoje

pode ser comemorado?

Bastos: O CENP venceu muitos desa-

fios desde a sua fundação. As Normas-

Padrão foram discutidas, aprovadas e

levadas ao Cade, ganharam o amparo

da lei, juristas deram e dão pareceres

favoráveis.

O modelo brasileiro de publicidade

é um modelo de sucesso, mas há partes

dele que estão datadas. Quando o CENP

foi criado, o mercado era bastante dife-

rente. Agora temos uma competitivi-

dade muito maior e vários novos players,

como as empresas de internet, por

exemplo. É necessário um reestudo das

finalidades do próprio CENP para que as

coisas continuem andando como sempre.

Nosso modelo é bastante bom, mas

pode ser melhorado. Veja o exemplo do

Conar – que Petrônio Corrêa ajudou a

criar, por sinal. O Código Brasileiro de

Auto-regulamentação Publicitária so-

freu importantes atualizações ao longo

do tempo. A idéia é sempre se aprimo-

rar para enfrentar os novos desafios, de

maneira combinada e acordada. Assim, os

desafios ficam mais fáceis de ser

vencidos.

CENP em Revista: Como define a pauta

do que deve ser discutido?

Bastos: Acho que devemos começar

discutindo exatamente a pauta. Cada

entidade, cada pessoa envolvida, terá a

sua opinião. Portanto vamos conversar.

Podemos até concluir que tudo deve

continuar igual. A melhor coisa do

nosso modelo é exatamente a liberdade

que temos para discutir e chegar a um

consenso. Eu acredito firmemente que

isso é possível e vai dar certo de novo.

Nosso modelo de negociação sempre

foi um modelo de sucesso.

O que quero ressaltar é que enquan-

to durarem essas conversas, o modelo

em vigor está em plena vigência. A

discussão em momento algum gera

uma disfunção do que está em vigor.

CENP em Revista: Houve situações em

que a atuação do CENP deixou a desejar?

Bastos: Não tenho nenhuma crítica.

Apenas registro que o advento das no-

vas mídias trouxe alguns gaps naturais

aos regulamentos em vigor. O que não

podemos arriscar é acharmos que sem-

pre estamos em um céu de brigadeiro.

Assim, acabaremos tendo de enfrentar

uma legislação imposta por pessoas

que não são especialistas em publici-

dade. Precisamos sempre preencher os

espaços vazios. 

CENP em Revista: Como avalia o mo-

mento da publicidade brasileira, sujeita a

tantas interferências dos poderes públicos?

Bastos: Não acho que estamos vivendo

o pior momento da publicidade, mas

certamente também não é o melhor. O

mercado está firmemente unido para

enfrentar os desafios, ainda que alguns

possam preferir acordos unilaterais.

Sou a favor da auto-regulamentação

sempre, em quaisquer condições. Veja o

caso da Lei Cidade Limpa, que restrin-

giu a publicidade em mídia exterior na

cidade de São Paulo. Se a lei tivesse

sido ampla e racionalmente discutida

com anunciantes, agências e veículos,

certamente se chegaria a uma solução

aceitável, sem todo este desgaste para

anunciantes e exibidores e salvaguar-

dando os interesses da população.

O presidente da ABA 

diz que o relacionamento

entre a entidade que

preside e o CENP vai

muito bem, que o

modelo comercial deve

ser discutido e

melhorado e reafirma a

sua crença nas

vantagens da auto-

regulamentação
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m 2006, o mercado pu-

blicitário brasileiro apre-

sentou um crescimento de 15,5%

em relação ao ano anterior, movi-

mentando R$ 39,8 bilhões, contra

R$ 34,4 bilhões de 2005. Os dados

são do levantamento do Ibope Mí-

dia e foram publicados em repor-

tagem da revista Meio & Mensagem

de março. O estudo considera as

tabelas cheias dos veículos, sem

levar em conta os descontos ofere-

cidos aos anunciantes.

O crescimento é da ordem de

12,3%, se considerada a inflação

acumulada de 3,1% no ano passa-

do, índice quatro vezes maior do

que o resultado do Produto Inter-

no Bruto (PIB) em 2005, de 2,9%.

Em 2004, o mercado publicitário

cresceu pouco menos que três

vezes acima do PIB, o que se

repetiu no ano seguinte. 

Em relação às maiores agên-

cias e anunciantes, a Y&R e Casas

Bahia se mantiveram pelo quarto

ano consecutivo no topo da lista.

A agência, integrante do Grupo

Newcomm, também foi a que

mais realizou investimentos em

mídia, num valor superior a R$ 2,9

bilhões. A McCann Erickson, que

liderou a classificação no início da

década, manteve o segundo

posto, com R$ 1,3 bilhão.

CONFIRA RANKING DOS MAIORES
ANUNCIANTES E AGÊNCIAS

E

Ranking conta dividida Ranking histórico

Ranking de agências
Janeiro a dezembro/2006 – em R$ (000)

Agência Posição Investimento Posição Investimento

Y&R 1 2.944.036 1 2.926.080

McCann Erickson 2 1.311.890 2 1.307.414

JWT 3 1.254.311 3 1.254.311

AlmapBBDO 4 1.205.729 4 1.205.729

DM9DDB 5 1.083.871 5 1.071.492

Ogilvy & Mather 6 968.567 6 908.397

Lew’Lara 7 759.883 7 685.318

Giovanni + DraftFCB 8 694.571 8 672.015

F/Nazca S&S 9 684.670 12 593.809

Africa 10 652.555 9 652.555

2006 2005

Ranking de anunciantes
Janeiro a dezembro/2006 – em R$ (000)

Empresa Investimento Ranking Investimento Ranking

Casas Bahia 2.093.895 1 2.396.183 1

Unilever Brasil 835.418 2 491.712 2

Ambev 481.207 3 423.772 3

General Motors 416.151 4 387.572 4

Fiat 410.238 5 323.462 6

Grupo Pão de Açúcar 399.112 6 343.644 5

CEF 373.941 7 256.512 *

Ford 363.404 8 302.959 8

Petrobras 347.453 9 257.119 *

Banco do Brasil 333.902 10 257.025 *

Bases utilizadas para os rankings: 2006 – 1a rem. janeiro/07 – 2005 – 2a rem. dezembro/05
* não faziam parte da divulgação anterior

Fonte: Pesquisa Ibope Monitor Mídia – Banco utilizado: 29 Mercados Completo - 1a rem. janeiro/07. 
O Ibope Monitor tem por critério valorar todo e qualquer espaço ocupado, seja ele gratuito ou não, e para
todas as inserções são utilizadas tabelas de preços, não se aplicando descontos ou qualquer negociação.

10

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA





12

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

A ERA DO INTENTION NEUTRAL

Marina Campos

Teoria & Prática

uitos profissionais de planejamento e agên-

cias vêm se perguntando sobre qual seria o

seu papel no mundo das marcas hoje.

Houve uma época em que planejávamos a campa-

nha de publicidade – diante do briefing do cliente. Qual

a melhor maneira de alcançar o público? Como tradu-

zir um produto ou serviço em atributos relevantes para

o consumidor? E como contar isso em trinta segundos?

Evoluímos. Passamos a entender que só uma cam-

panha não iria dar conta do recado. Incorporamos

mídias, ficamos encantados com o poder de um proje-

to totalmente media neutral.

Evoluímos mais um pouco. Descobrimos novas

ferramentas, e que profissionais de marketing direto,

eventos, CRM, assessoria de imprensa, RH e gerado-

res de conteúdo poderiam nos ajudar a potencializar

ainda mais um conceito. Foi a era do solution neutral,

em que o planejamento passou a se esforçar para

integrar as disciplinas, fazer com que um mesmo

posicionamento, uma mesma proposta, pudesse ser

reproduzida nessas novas dimensões. Mas talvez eu

não devesse falar em uma era “passada”; acho, sim,

que esta ainda “é” a era em que se encontra a maioria

dos planejadores, agências e empresas.

Chegar a esse nível é um mérito. Dos planejadores,

que passam a ver um insight como algo que deve ser

ainda mais preciso, e que, para chegar até ele, realizam

um esforço maior e, inevitavelmente, inovador; das

demais áreas de uma agência, que aprendem e desen-

volvem novas linguagens; das próprias, que dedicam

tempo e investimento financeiro para o desenvolvi-

mento de talentos e competência; e dos clientes, que

se abrem para experimentações.

Só que já está entre nós a era do intention neutral. E

o que a define? Em primeiríssimo lugar, não estamos

falando mais em “tradução” de um produto ou serviço,

nem modificamos uma percepção ou falamos de uma

imagem a ser construída. Se, na era da media neutral,

a marca era o que ela falava e, na solution neutral, a

marca era o que fazia, na intention neutral a marca é a

sua intenção: aquilo para o qual ela vive.

Portanto, não estamos mais a serviço de um objeti-

vo específico do cliente; estamos a serviço de sua inten-

ção. O que indica mais duas características dessa era:

as relações não precisam ser definidas pela cadeira em

que sentamos nem pela área ou por limites físicos.

E, enquanto planejadores, ampliamos ainda mais

nosso escopo de atuação, já que, para grande parte

das empresas, definir sua intenção é um processo que

requer uma reavaliação geral e profunda. Isto é, antes

da saída neutral, é preciso auxiliar o cliente a definir e

incorporar sua intention. Passamos, então, a nos envol-

ver e atuar em fases do processo muito anterior e de

maneira mais complexa do que jamais fizemos.

Podemos pensar que sempre foi assim, especial-

mente para estarmos aptos a brilhar no universo pro-

fissional. No entanto, nunca foi tão importante dar-se

conta da intensidade e da velocidade com que o

M

Marina Campos

Consultora de planejamento estratégico.

Este texto é uma condensação de artigos

publicados no primeiro semestre do ano

passado em Meio & Mensagem.
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aprendizado deve ser buscado. Para os planejadores,

significa também dar-se conta de que o espaço que a

agência deve ocupar é amplo e que seus interlocutores

em um processo de planejamento não são mais os

mesmos.

Na era do Intention Neutral, o planejamento come-

ça seu trabalho ao lado do cliente, buscando definir

qual é a sua intenção. Não a intenção de um produto ou

serviço, nem a intenção que está por trás de um brie-

fing, e sim qual sua razão de ser, o que explica sua exis-

tência. Por muito tempo, temos buscado um insight,

algo capaz de fazer um consumidor identificar-se com

uma marca e manter-se fiel a ela. Mas esse insight pou-

cas vezes está ancorado na verdade da empresa. Ou

melhor, poucas vezes nos preocupamos com a verda-

de da empresa. Ou melhor, poucas empresas possuem

uma verdade capaz de realmente mobilizar alguém.

É com essas questões que precisamos lidar hoje.

Porque é um trabalho mais profundo, mais verdadeiro,

e provavelmente a única maneira de garantir a sobre-

vivência das marcas a longo prazo. De modo objetivo:

os planejadores devem envolver-se com a empresa, sua

missão, seus valores, sua visão de futuro. Trabalhar na

origem, e não na ponta da linha, onde há pouco mais

a fazer do que “descobrir” um bom insight.

Isso significa que a alta direção do cliente deve estar

envolvida com o planejamento da marca e que para

isso é preciso relacionar-se com a alta direção? Sim.

Significa que de um simples briefing para lançamento

de um produto, uma empresa pode começar a repen-

sar toda a sua vida? Sim. E que o papel da agência

envolve um assessoramento maior, quase uma consul-

toria? Pois é...

Por que se restringir ao papel conhecido? Por que

não se envolver com os negócios do cliente? Com as

suas questões corporativas? Por que não auxiliá-lo no

desenvolvimento de um projeto de sustentabilidade?

Um cliente focado torna-se uma marca mais rica, mais

interessante, mais verdadeira – e, aí, o trabalho do

planejamento passa a ser traduzir essa verdade para a

comunicação, e não mais “prometer”, “descobrir”,

“criar” insights.

O ponto é que, se isso parece um escopo demasia-

do amplo ou demasiado complexo, por outro lado não

há alternativa – para os profissionais de planejamento,

que deverão desenvolver mais habilidades de gestão e

àquelas relacionadas aos atuais desafios das empre-

sas, especialmente quanto à sustentabilidade; e para

as agências, que, ao não ocupar esse espaço, deixarão

de ser um parceiro estratégico para seus clientes.

Chegamos à parte Neutral: uma vez definida a

intenção, são inúmeros os parceiros que podem ajudar

a construir a marca. A habilidade aqui reside em ser

capaz de construir uma rede de pessoas que possam

contribuir para a tradução da intenção. Passamos a

envolver criadores de conteúdo, especialistas em pro-

jetos multitudo, artistas, acadêmicos. O tempo para os

projetos não é mais o de uma campanha, nem do ano

contábil, é o tempo real, da vida das pessoas.

Resumindo, intention neutral diz respeito a essa

conexão mais real, mais transparente e verdadeira entre

todas as pessoas envolvidas com uma marca.

Poucas empresas

possuem uma

verdade capaz

de realmente

mobilizar alguém
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UUMMAA  BBÚÚSSSSOOLLAA
PPAARRAA  OO  MMAARR  DDEE
PPUUBBLLIICCAAÇÇÕÕEESS
Confira entrevista com Ricardo Costa, diretor-geral do IVC,
Instituto Verificador de Circulação, que realiza auditorias de
circulação e tiragem de jornais, revistas e mídias digitais.

CENP em Revista: Em que tipos de publi-

cação o IVC realiza auditoria de circulação

e qual é a metodologia utilizada?

Ricardo Costa: O IVC realiza auditoria

em jornais e revistas. Além disso,

podem ser auditados suplementos e

publicações em CD-ROM, bem como as

edições digitais das publicações, que

constitui o mais novo serviço oferecido

pelo Instituto. Para chegar aos dados

aferidos, o IVC apura fatores como

consumo de papel e outros materiais do

processo de impressão, bem como o

material descartado. Também são anali-

sados os boletins de tiragem, incluindo

verificações físicas para comprovar as

quantidades que são impressas e distri-

buídas. Além disso, os auditores acom-

panham a venda avulsa e assinaturas,

checando as movimentações financeiras

e contábeis, que precisam espelhar a

Ricardo Costa, diretor-geral

do IVC, Instituto

Verificador de Circulação

Pesquisa
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realidade das vendas. Nas publicações

com distribuição gratuita, ainda ocorre

a verificação detalhada de mailings. E os

auditores podem solicitar quaisquer

outros tipos de registros e documentos

no sentido de elucidar possíveis dúvidas

e comprovar as apurações auditoriais.

CENP em Revista: Quais as diferenças en-

tre as metodologias das auditorias de

circulação e de tiragem? 

Ricardo: A auditoria de circulação é

completa, pois considera os aspectos

de produção que levam aos dados de ti-

ragem e acompanha todo o processo

que envolve a distribuição e as movi-

mentações financeiras. Este método

oferece dados mais precisos para os

profissionais que dependem de infor-

mações para um planejamento de mídia

aprimorado. No caso das auditorias de

tiragem, apenas são levados em conta

os dados que tangem à produção grá-

fica dos exemplares.

CENP em Revista: O IVC realiza a audi-

toria de tiragem em todos os casos em que

analisa a circulação e vice-versa?

Ricardo: O Instituto realiza apenas a

auditoria de circulação e durante este

processo verifica também, sistematica-

mente, a tiragem da publicação. Em ou-

tras palavras, o IVC audita circulação, e

um dos dados verificados cuidadosa-

mente é a tiragem. Entretanto, não acei-

tamos filiação de veículos que desejem

apenas auditoria de tiragem. Além do

mais, é importante entender que dentro

das tiragens podem existir quantidades

significativas de exemplares que não

chegaram até os leitores, como inutili-

zados, encalhes ou devolvidos, não dis-

tribuídos e cortesias. 

CENP em Revista: Como os dados prove-

nientes destas auditorias são disponibiliza-

dos ao mercado publicitário?

Ricardo: Os dados são disponibilizados

de forma semelhante para editores,

agências de propaganda, anunciantes e

assinantes, condicionados à abran-

gência geográfica que cada um deles

escolheu (nacional, regional e estadual).

O sistema de consulta funciona por

intermédio de um programa on-line, e as

informações podem ser organizadas

por meio de cinco opções de geração de

relatórios. Desta forma, é possível o

acesso a dados quantitativos e geográ-

ficos de circulação, bem como um

detalhamento qualitativo nos casos de

circulação controlada. Também é pos-

sível visualizar o ranking dos veículos,

percentual de participação e evolução

no mercado, além da segmentação de

títulos de publicações por sua natureza,

editora e periodicidade. Estão disponí-

veis, ainda, informações históricas das

publicações desde o ano 2000. De acor-

do com a periodicidade de cada veículo,

podem ser gerados relatórios de circula-

ção e tiragem. Ainda há como obter um

relatório de títulos ativos e inativos,

bem como uma relação por nome da

editora ou cidade-sede em que a

publicação circula.

CENP em Revista:Qual é a relação do IVC

com o mercado publicitário? 

Ricardo: A relação é de confiança e trans-

“A auditoria de circulação

é completa, considerando 

os aspectos de produção 

que levam aos dados 

de tiragem e acompanha 

todo o processo que 

envolve a distribuição 

e as movimentações

financeiras”



parência, considerando que o IVC

possui diretoria eleita a cada biênio, de

forma equilibrada, com participantes

de anunciantes, agências e editoras.

Outro ponto interessante é que a pre-

sidência e a vice-presidência do IVC só

podem ser ocupadas por representan-

tes de empresas anunciantes ou de

agências. Também possuímos um

Conselho Superior, que conta com a

participação dos presidentes das

principais instituições do segmento. O

Instituto é uma entidade sem fins lucra-

tivos, trabalhando e interagindo com as

demais em prol do desenvolvimento

da mídia e dos meios de sua mensu-

ração com segurança e imparcialidade.

CENP em Revista: O que é preciso para

uma agência se filiar ao IVC? 

Ricardo: Não existem restrições. Para

filiar-se ao IVC basta visitar o site

(www.ivc.org.br), clicar em “Como se

filiar” e preencher o pedido de filiação.

A partir desse momento, é necessário

aguardar a confirmação da admissão

por parte do Instituto. Em seguida, a

empresa receberá uma senha que per-

mitirá pleno acesso ao banco de dados

por meio da internet. 

CENP em Revista: Como as agências de

publicidade podem fazer uso dos dados

disponibilizados pelo IVC?

Ricardo: As empresas filiadas pos-

suem total acesso ao nosso banco de

dados, com números de circulação de

jornais e revistas. A obtenção das in-

formações por meio de mapas deta-

lhados das publicações propicia condi-

ções adequadas para o desenvolvimen-

to de um bom planejamento de mídia,

além da tomada de decisões para

ações de comunicação e marketing. O

trabalho com dados auditados valoriza

a precisão das informações e gera

maior segurança para a agência e seus

clientes, além de servir como impor-

tante ferramenta para evitar desperdí-

cios em relação à verba de seus anun-

ciantes. Este último aspecto vem

motivando cada vez mais o interesse

dos anunciantes pela filiação direta ao

IVC, o que lhes permite meios para

acompanhar melhor o trabalho das agên-

cias que os atendem. Para as agências,

a aquisição dos dados do Instituto

ainda contribui para a certificação e o

enquadramento nas regras do CENP.

CENP em Revista: Na sua opinião, qual

a importância do uso dos dados do IVC

pelas agências?

Ricardo: Acredito que o uso de dados

auditados de circulação é importante

para que o planejamento de mídia seja

feito da melhor maneira possível,

baseado em informações mercadoló-

gicas precisas. Entendo que o uso de

informações oriundas do processo de

auditoria possibilita ao anunciante,

por meio do publicitário, alcançar exa-

tamente o público que deseja em

determinada ação de mídia. Outro

ponto importante é que o uso cada vez

mais constante de informações gera-

das pelo IVC demonstra a crescente

profissionalização do mercado e que

existe demanda para este serviço.

Recentemente, analisamos a pesquisa

dos veículos mais admirados, desen-

volvida pelo Meio & Mensagem e pela

Troiano Consultoria de Marca. Pelo se-

gundo ano consecutivo, após compa-

rar a lista das publicações impressas

mais admiradas com a relação de

filiados ao IVC, constatamos que

100% delas são auditadas pelo Ins-

tituto, comprovando que a auditoria da

entidade é um atributo valorizado e

altamente correlacionado com a im-

portância dessas marcas. Ou seja: o
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“Analisamos a pesquisa

das publicações impressas 

mais admiradas e 

constatamos que 100% 

delas são auditadas 

pelo IVC, comprovando

que a auditoria é um

atributo valorizado 

e altamente

correlacionado com 

a importância 

dessas marcas.”
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serviço do IVC cria importante oportu-

nidade de alquimia para as agências de

propaganda também valorizarem as

marcas dos seus anunciantes.

CENP em Revista: Quais são as condi-

ções especiais que o IVC oferece para a

aquisição de seus dados por agências pe-

quenas e médias?

Ricardo: As agências certificadas nos

grupos 5, 6 e 7 do CENP contam com

valores especiais para a filiação, por

meio de projeto desenvolvido pelo IVC

para criar condições de incentivo e ha-

bilitação das empresas de menor por-

te. Como o IVC é uma entidade sem

fins lucrativos, certamente consegue

atender a essas agências com preços

bem atrativos.

CENP em Revista: Quais são as pe-

nalidades para as publicações que apre-

sentarem dados de circulação incorretos

para o IVC? 

Ricardo: O IVC tem um sistema de

pontuação semelhante ao do Sistema

Nacional de Trânsito, no qual o acú-

mulo de pontos acarreta carta de

advertência, suspensão e, em casos

extremos, até mesmo a desfiliação da

publicação. Nos casos em que são

constatadas divergências significativas

(acima de 4%) entre os dados infor-

mados pelo editor e os verificados na

auditoria, a publicação recebe carta in-

formativa sobre a ocorrência e são

aplicados três pontos no veículo.

Quando essas discrepâncias são veri-

ficadas, o relatório da auditoria é distri-

buído a todos os demais filiados, fa-

zendo com que o fato se torne notório

e, conseqüentemente, que o veículo

reveja seus procedimentos.

Este mesmo rigor também é apli-

cado para os casos de anúncios desen-

volvidos por editoras filiadas e que

firam as regras de divulgação do IVC,

circunstâncias em que podemos até

abrir um processo interno para apurar

as responsabilidades.

CENP em Revista: Qual é o panorama

atual do IVC?

Ricardo: Atualmente, possuímos cerca

de seiscentos filiados entre empresas

e publicações, realizamos por volta de

mil auditorias por ano e possuímos

escritórios próprios no Rio de Janeiro e

em São Paulo, bem como equipe de

auditores que viajam por todo o país.

O IVC é filiado à International Fede-

ration of Audit Bureaux of Circulations,

entidade que congrega as principais

instituições de auditoria do cenário

internacional, atendendo a uma série

de requisitos, como ter procedimentos

padronizados de auditoria e trabalhar

sem fins lucrativos.

“Possuímos cerca de 

seiscentos filiados entre

empresas e publicações,

realizamos por volta 

de mil auditorias 

por ano e possuímos

escritórios próprios no Rio 

e em São Paulo, bem como 

equipe de auditores que 

viajam por todo o país”
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Mídia

eficiência é o maior trunfo

das revistas segmentadas.

Esse meio, ainda pouco explorado pelo

mercado publicitário, oferece a possibi-

lidade de o anunciante se dirigir dire-

tamente ao público-alvo de um univer-

so específico, adequando-se às suas

necessidades de mídia.

O 7o Estudo Brasileiro do Mercado

de Publicações Periódicas, realizado

pela Anatec (Associação Nacional das

Editoras de Publicações), enumera 2.156

revistas editadas no país, com uma

tiragem de aproximadamente 1 bilhão

de exemplares por ano. 

São cerca de 770 editoras com

publicações voltadas para os mais

diversos segmentos de público, da

aviação ao terceiro setor, o que pro-

porciona ao mercado publicitário a

oportunidade de conciliar conteúdo

editorial aos produtos e serviços anun-

ciados, por mais especializado que

seja o tema.

FALANDO DIRETAMENTE
COM QUEM INTERESSA
Com as revistas segmentadas, os anúncios podem ser direcionados
a um público especializado, que fala a mesma língua do anunciante

A

Tatiana Napoli
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As vantagens próprias do meio revis-

ta se potencializam nas publicações seg-

mentadas. Se a relação do leitor com as

revistas em geral já é intimista, quando

se trata de edições segmentadas essa

característica se torna ainda mais ine-

rente. A publicação muitas vezes é usa-

da por quem lê como uma ferramenta de

trabalho, potencializando o impacto do

anúncio e aumentando sua efetividade.

“Revistas segmentadas oferecem

muita eficiência na comunicação, preço

baixo, além de ser uma publicação diri-

gida de utilidade comprovada para o lei-

tor, que em geral mantém a revista em

cima da sua mesa de trabalho, como

uma fonte de referência”, destaca Pedro

Renato Eckersdorff, presidente da

Anatec.

Dos títulos contemplados no estudo

da Anatec, 1.655 são revistas, 233 são

guias, 89 são jornais e 76 são anuários.

Do total de publicações, 48% são diri-

gidas – ou seja, o editor escolhe o públi-

co que receberá a revista –; 18% têm cir-

culação por assinaturas e 34% são ven-

didas em bancas. Na classificação dos

títulos, 54% são business to consumer

(B2C), ou seja, diretamente voltados pa-

ra o consumidor; 30% são business to

business (B2B), voltados para empresas,

e 16% são customizados, específicos de

certas empresas.

“O que define o fato de uma revista

ser segmentada é o tema. Não existe re-

vista que não seja segmentada”, escla-

rece Eckersdorff. “Cerca de 70% das

publicações brasileiras têm tiragem de

até 30 mil exemplares. Isto demonstra

claramente a segmentação. Só 2%, cerca

de cinqüenta, têm acima de 200 mil

exemplares. O leitor se interessa por pu-

blicações e informações cada vez mais

segmentadas”, afirma ele. 

O estudo realizado pela Anatec clas-

sifica as publicações em 69 segmentos,

de acordo com a linha editorial. Entre

outros dados, ele mostra que 33% das

publicações segmentadas analisadas

são mensais, 23% são anuais e 20% são

bimestrais, entre outras. Além disso,

85,7% das editoras estão concentradas

no Sudeste do país.

O DOBRO DE 1 BILHÃO DE
EXEMPLARES

É a pesquisa mais completa do mer-

cado, e sua base de dados vem se apri-

morando e reunindo mais informações

a cada ano. No entanto, o presidente da

entidade acredita que exista no Brasil o

dobro da tiragem de 1 bilhão de

exemplares indicada pelo levantamento.

“Não chegamos ainda nas revistas

sindicais, de clubes e organizações”,

explica, deduzindo onde estaria a

diferença. 

Por apresentar tamanha variedade

de temas, os anúncios em revistas seg-

mentadas atingem um público especia-

lizado, o que possibilita a interação com

anunciantes cuja mensagem não

impactaria o leitor de uma revista de

tema mais geral. “Pegue uma empresa

que fabrica componentes para a

indústria de refrigeração. Não vai

adiantar nada ela anunciar um produto

desses em uma Veja, por exemplo. Mas

na revista do setor, com uma verba vinte

vezes menor, ela chega exatamente ao

seu público-alvo. Só que as agências

ainda têm dificuldade em entender

isso”, analisa Pedro Renato.

Mesmo que a publicidade seja a fon-

te principal de receita da maior parte

das revistas segmentadas, esse é um re-

curso pouco utilizado nos planejamen-

tos de mídia e raras vezes conta com a

participação das agências de publicida-

de. A relação entre revistas segmenta-

das e anunciantes é quase sempre

Se a relação do leitor

com as revistas em geral

já é intimista, quando se

trata de edições

segmentadas essa

característica se torna

ainda mais inerente. A

publicação muitas vezes

é usada por quem lê como

uma ferramenta de

trabalho, potencializando

o impacto do anúncio e

aumentando sua

efetividade
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direta – em 81% dos casos é feita sem

intermediação de agências. 

Apenas 19% dos anúncios em revis-

tas segmentadas ocorrem via agência, o

que não quer dizer necessariamente que

a agência tenha intermediado a relação

– a grande parcela das revistas trata

direto com o cliente e apenas fecha o

negócio com a agência para obter a

ordem de publicação. “É uma grande

batalha que temos travado junto às

agências no sentido de chamar a atenção

para o fato de que elas podem atender

seus clientes com verbas bem reduzidas

e de modo extremamente eficiente com

as revistas segmentadas. Temos muito

interesse em que as agências desem-

penhem um papel mais presente nas

relações entre revistas segmentadas e

anunciantes”, conta Eckersdorff.

Um dos conceitos elaborados pela

Anatec para valorizar o anúncio em

revistas segmentadas é o CPM-QI – Cus-

to por Mil que Interessa. O CPM-QI pro-

cura demonstrar ao mercado publicitá-

rio um critério de análise diferente para

avaliar a importância de se anunciar em

revistas segmentadas. Nele, são leva-

dos em conta tanto os aspectos

editoriais das publicações, destacando

que as revistas são produzidas por

profissionais habilitados e conhece-

dores dos seus temas, quanto os de

circulação, dando ênfase ao aspecto da

informação dirigida ao público que

interessa.

O conceito CPM-QI atenta para a

importância de se anunciar para um pú-

blico específico e amplamente interes-

sado e envolvido com o assunto, sem

correr o risco de dispersão da mensagem,

comparando o custo da publicidade e o

“Agências de publicidade

podem atender seus

clientes com verbas bem

reduzidas e de modo

extremamente eficiente

com as revistas

segmentadas. Temos

muito interesse em que

as agências

desempenhem um papel

mais presente nas

relações entre revistas

segmentadas e

anunciantes”, diz o

presidente da Anatec

UM MÉTODO SIMPLES
PARA SE OBTER INFORMAÇÕES
■ José Alves, um dos decanos da mídia brasileira, tem um

método simples – mas eficiente – para reunir informações que

lhe permitam programar publicações especializadas. Começa com

uma boa olhada nos veículos que lhe interessam diretamente. 

A partir daí, ele identifica os mais tradicionais e mais bem-

feitos e chama seus representantes comerciais para uma

reunião. “Os profissionais dos veículos geralmente conhecem

seu mercado em detalhes e, em muitos casos, dispõem de

pesquisas que eu desconhecia. Assim, torna-se possível

levantar e cruzar informações sobre tiragem, circulação etc.

Muitas vezes, vale a pena também ligar para os principais

anunciantes ou agências que trabalham com aqueles veículos.

Depois, o bom senso e o feeling cuidam do resto.” 

Alves nota que o grande número de veículos especia-

lizados que hoje são filiados ao Instituto Verificador de

Circulação, IVC, torna menos necessário o recurso ao “seu”

método. “Mas uma boa conversa sempre ajuda a ganhar mais

eficiência para a campanha”, afirma ele.
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mercado-alvo atingido pela publicação e

sua vida útil e relação com o leitor. 

“O publicitário geralmente é sobre-

carregado com material dos diversos

canais de comunicação e não tem

tempo para ver que pode atender o

cliente com uma ferramenta óbvia e de

preços compatíveis, que é uma publi-

cação impressa dirigida ao público

específico”, defende o presidente da

Anatec. 

E como uma agência deve agir para

incluir revistas segmentadas no plane-

jamento de mídia dos seus clientes,

tendo em vista a variedade de publi-

cações e temas existentes no mercado?

Assim como consultas às entidades do

meio, como a Anatec e a Aner, um

ponto de partida é o guia anual da

Anatec, que lista todas as publicações

editadas pelos associados da entidade,

relacionando sua linha editorial, perio-

dicidade, tiragem e contato. 

A edição 2007 do Guia Anatec tam-

bém oferece informações sobre forne-

cedores e um glossário com seiscen-

tos verbetes do segmento que podem

ser usados como referência. O Guia é

distribuído gratuitamente, bastando

para isso enviar um e-mail para

revista@anatec.org.br. Além disso, a

Anatec disponibiliza para venda o

Estudo Brasileiro do Mercado de Publi-

cações Periódicas em CD-ROM, con-

tendo os dados completos das publi-

cações, gráficos sobre o mercado e

sistema de busca por segmento ou

nome das revistas. 

UMA QUESTÃO DE HÁBITO
Para o presidente da Anatec, as

agências ainda não perceberam as

inúmeras possibilidades oferecidas

pelas publicações segmentadas, o que

pode constituir, também, uma forma

de a própria agência agregar valor aos

seus serviços e satisfazer seus clientes.

“Não adianta anunciar em uma mí-

dia grande se não vai ter retorno. Saber

trabalhar com revistas segmentadas é

um diferencial que faria qualquer agên-

cia conquistar clientes, com uma satis-

fação do anunciante fantástica, porque

a agência vai poder indicar onde o

anúncio vai falar com o cliente daquele

mercado”, analisa Eckersdorff. 

Segundo o presidente da Anatec, a

situação vem melhorando nos últimos

anos, mas ainda há muito a ser explo-

rado. “Eu não diria que as agências

têm resistência às revistas segmenta-

das; é mais uma questão de hábito,

cultura. É preciso haver uma mudança

de atitude do mídia, porque empresas

voltadas para ramos segmentados não

podem deixar de anunciar. Também é

um bom caminho profissional para as

agências se diferenciarem e cresce-

rem, na medida em que as outras não

sabem trabalhar com essa mídia”, ele

sugere.

“Não adianta anunciar

em uma mídia grande

se não vai ter retorno.

Saber trabalhar com

revistas segmentadas é

um diferencial que faria

qualquer agência

conquistar clientes, com

uma satisfação do

anunciante fantástica,

porque a agência vai

poder indicar onde o

anúncio vai falar com o

cliente daquele

mercado”
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resultado consolidado do

Projeto Inter-Meios mostrou

que o mercado publicitário brasileiro

cresceu 9,3% no ano de 2006, o que,

traduzido em números absolutos, re-

presenta a cifra de R$ 23,9 bilhões.

Descontando a inflação de 3,1% do pe-

ríodo, o crescimento real do mercado

foi de 5%.

Os índices revelam certa desvanta-

gem em relação aos resultados de

2005, quando o crescimento nominal

foi de 14,7% e o real foi de 7,4%. Para

2007, a previsão é de que o mercado

publicitário atinja um crescimento em

termos reais entre 8% e 9%.

O primeiro semestre de 2006 foi

atípico para o mercado por conta da

concentração de investimentos causa-

da pela Copa do Mundo e pelas elei-

ções. Um e outro evento, por motivos

diferentes, atraem os investimentos.

Nesse período, o mercado teve um

crescimento de 16,8%. Mas, na se-

gunda metade do ano, o índice baixou

para 2,9%. Profissionais ouvidos por

Meio &Mensagem atribuem a queda no

ritmo de investimentos à frustração

com o resultado da Copa do Mundo,

que fez os tradicionais anúncios feste-

jando as conquistas da Seleção serem

O

CCRREESSCCEENNDDOO  MMEENNOOSS
Os investimentos em publicidade 

seguiram crescendo em 2006, mas não 

mantiveram o ritmo do ano anterior.

Share em 2006: 0,3%

Faturamento total em 2006: 61 milhões
• Faturamento via agência: 53 milhões

Crescimento no ano: 14,6%

CINEMA

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  BBRRUUTTOO  EEMM  MMÍÍDDIIAA

R$ 17,4 bilhões

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  EEXXTTRRAAPPOOLLAADDOO
Inclui os 10% do mercado não mensurados pelo projeto

R$ 19,3 bilhões

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  EEMM  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  CCOOMMEERRCCIIAALL

R$ 4,5 bilhões

TTOOTTAALL  DDOO  BBOOLLOO  PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOO  EEMM  22000066

R$ 23,9 bilhões
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suspensos, e do horário eleitoral, que

alterou as grades de programação das

emissoras de TV.

O crescimento do setor foi impul-

sionado pelos meios com menos par-

ticipação no bolo publicitário: TV por

assinatura (que teve resultado 41,6%

superior ao ano anterior), guias e listas

(que cresceu 40% em comparação a

2005) e internet (com crescimento de

36%). Juntos, esses meios correspon-

dem a 8,3% do total de verbas aplica-

das em mídia.

Ao mesmo tempo, o desempenho

da mídia exterior recuou em 5,9%,

quando comparado a 2005, por mo-

tivos mais do que conhecidos, dada a

forte concentração do meio na capital

paulista. E jornal (com índice de 3,6%),

revista (7%) e rádio (8,7%) ficaram

abaixo da média do mercado. A TV

aberta ficou dentro da média (com

8,9%), mas teve um terceiro semestre

bastante duro em 2006, assim como o

rádio e a mídia impressa. 

A TV aberta concentra quase 60%

das verbas investidas em mídia e, por

isso, tem maior poder de influenciar na

média do mercado. Entre julho e

setembro de 2006, seu crescimento foi

22% menor do que o registrado de abril

a junho e 2,5% inferior ao mesmo

período de 2005. No saldo final, a TV

aberta somou R$ 10,3 bilhões de

faturamento no ano, e sua participação

O crescimento foi impulsionado 

pelos meios com menos participação 

no bolo publicitário

Share em 2006: 3,2%

Faturamento total em 2006: 568 milhões
• Faturamento via agência: 2,9 milhões

Crescimento no ano: 40%

GUIAS E LISTAS

Share em 2006: 2%

Faturamento total em 2006: 361 milhões
• Faturamento via agência: 180 milhões

Crescimento no ano: 36%

INTERNET

Share em 2006: 15,4%

Faturamento total em 2006: 2,6 bilhões
• Faturamento via agência: 1,9 bilhão

Crescimento no ano: 3,6%

JORNAL

Share em 2006: 3,6%

Faturamento total em 2006: 640 milhões
• Faturamento via agência: 410 milhões

Crescimento no ano: -5,9%

MÍDIA EXTERIOR
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no mercado ficou em 59,3%.

Assim como vem acontecendo

desde 2004, a TV por assinatura foi a

mídia que registrou maior expansão,

com crescimento de 41,6% e investi-

mento total de R$ 529 milhões, contra

R$ 374 milhões em 2005. Os resulta-

dos fizeram a participação da mídia no

mercado crescer para 3%. O fator

principal para o crescimento foi a Copa

do Mundo, transmitida por três canais.

O PROJETO 

O Projeto Inter-Meios é uma ini-

ciativa conjunta do jornal Meio &

Mensagem e dos principais meios de

comunicação para promover um levan-

tamento, em números reais, do volume

de investimento publicitário em mídia

no Brasil. O projeto conta com a ade-

são de mais de 250 veículos e grupos

de comunicação, que representam

aproximadamente 90% do investimen-

to em mídia do país. 

Seus cálculos são baseados em

dados do faturamento real bruto dos

veículos, fornecidos à empresa de audi-

toria PricewaterhouseCoopers, incluin-

do a comissão das agências e excluin-

do o desconto nas negociações. O Pro-

jeto Inter-Meios fornece, mês a mês, o

total nacional desses investimentos,

distribuído por região e por tipo de

mídia. 

Com expansão contínua, 

a TV por assinatura aumentou 

sua participação no mercado

Share em 2006: 4,1%

Faturamento total em 2006: 726 milhões
• Faturamento via agência: 552 milhões

Crescimento no ano: 8,7%

RÁDIO

Share em 2006: 8,6%

Faturamento total em 2006: 1,5 bilhão
• Faturamento via agência: 1,2 bilhão

Crescimento no ano: 7%

REVISTAS

Share em 2006: 59,3%

Faturamento total em 2006: 10,3 bilhões
• Faturamento via agência: 9,8 bilhões

Crescimento no ano: 8,9%

TV

Share em 2006: 3%

Faturamento total em 2006: 529 milhões
• Faturamento via agência: 502 milhões

Crescimento no ano: 41,6%

TV POR ASSINATURA 

Fonte: Projeto Inter-Meios. Todos os valores em R$



26

C
EN

P
 E
M
 R
EV

IS
TA

JJOORRNNAALL  &&  IINNTTEERRNNEETT
HHÁÁ  EESSPPAAÇÇOO  PPAARRAA  TTOODDOOSS  
NNOO  CCOORRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  CCOONNSSUUMMIIDDOORREESS  
EE  NNAA  MMEENNTTEE  DDOOSS  AANNUUNNCCIIAANNTTEESS

Jornal e internet, na aparência, 

seguem caminhos opostos e que, na

visão de muitos, levariam a um

confronto terminal, num impiedoso jogo

ganha-perde com resultado previsível 

e inevitável: a internet sepultando o

jornal tal como o conhecemos.

s fundamentos que baseiam

essa crença sugerem solidez:

jornais, inegavelmente, têm menos

apelo para os jovens, são menos “portá-

teis”, “exigem” mais tempo e atenção

dos leitores, fornecem informações que

podem ser conseguidas com mínimo

esforço nas páginas da internet e

custam muito, muito caro para ser

escritos, impressos e distribuídos.

O

Capa
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“Os jornais brasileiros
têm sabido 

se adaptar aos 
novos tempos,

buscando identificação
com os interesses 

dos leitores”
Antonio Athayde,

diretor executivo da ANJ

“Nenhuma 
mídia nova 
eliminou 
as mais antigas, 
e isso não será
diferente em relação 
à internet”
Osvaldo Barbosa de Oliveira,

presidente do IAB Brasil

Já a internet enfileira argumentos a

seu favor – conveniência, baixo custo,

interatividade etc. –, minimizando, por

vezes de forma grosseira, problemas

como a evidente carência de um

modelo financeiro que lhe garanta

rentabilidade. 

O fato de sites como o Youtube

jamais ter colhido um dólar de lucro

não desmotiva os defensores do meio

recém-chegado, que encontram muni-

ção de sobra nas estatísticas. A circula-

ção dos jornais no Brasil, por exemplo,

caiu ininterruptamente entre 2000 e

2003, enquanto o número de usuários

de internet se multiplicava algumas

vezes. Na ponta da publicidade, as

coisas parecem igualmente feias, uma

vez que os jornais perderam seis

pontos percentuais de participação no

bolo publicitário a partir de 2000,

segundo dados do Projeto Inter-Meios,

do jornal Meio & Mensagem. A internet,

por sua vez, passou de um share de

1,5% em 2003, ano de sua estréia no

Inter-Meios, para 2% no ano passado.

Agora, porém, é prudente esgrimir

as estatísticas com mais cuidado, pois

os jornais brasileiros estão reagindo.

Dados do IVC divulgados no come-

ço de fevereiro indicam que a circulação

diária dos jornais ultrapassou a casa de

7,2 milhões de exemplares, um cresci-
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mento de 6,3% ao longo de 2006 em

relação ao ano anterior, quando já havia

sido verificado um aumento das tira-

gens da ordem de 4,1%. 

Osvaldo Barbosa de Oliveira, presi-

dente do IAB Brasil, a entidade que

reúne portais, provedores e fornecedo-

res de internet, não chega a estranhar,

muito menos lamentar, o bom desem-

penho dos jornais. 

“Nenhuma mídia nova eliminou as

mais antigas, e isso não será diferente

em relação à internet. Somos uma mídia

complementar às já existentes, dando-

lhes uma nova dimensão de consumo,

principalmente pela interatividade e

velocidade que não têm”, diz ele.

“Já acumulamos, porém, um porte

que não pode ser ignorado por nin-

guém. Hoje são 32 milhões de brasi-

leiros com acesso à internet, sendo 6

milhões de usuários de banda larga,

permanecendo cada vez mais no meio

dentro do seu tempo de consumo de

mídia. É toda uma geração que nasceu

on-line e que ganha mais e mais im-

portância no mercado de consumo”,

prossegue Barbosa. 

Antonio Athayde, recém-empos-

sado diretor executivo da ANJ, come-

mora o bom momento dos jornais e

atribui o crescimento da circulação a

diferentes fatores, começando pelo

desempenho da economia em geral.

“Mesmo em níveis ainda tímidos,

estamos atravessando um período de

reaquecimento da economia e isso

sempre beneficia a vendagem de jor-

nais. Além disso, os jornais brasileiros

têm sabido se adaptar aos novos

tempos, melhorando seus produtos,

buscando melhor identificação com os

interesses dos leitores. Há também a

conquista de novos nichos, como é o

caso dos jornais populares”, afirma ele.

As notícias em termos de vendas de

espaços publicitários também eram

boas para o meio jornal até setembro,

quando, sempre segundo o Projeto

Inter-Meios, havia vendido 11,5% mais

publicidade do que igual período de

2005 – um desempenho alinhado ao da

publicidade como um todo. Mas as

coisas viraram no último trimestre, e os

jornais fecharam 2006 com cresci-

mento de vendas de apenas 3,6%,

enquanto os veículos de internet

comemoravam um aumento de vendas

da ordem de 36%.

“É preciso um grande trabalho de

reposicionamento da indústria jorna-

lística brasileira diante do mercado

publicitário, e esse é meu principal

desafio à frente da ANJ”, diz Athayde.

“O caminho é levar os jornais aos

anunciantes como uma mídia com

capacidade de atingir de forma unifica-

da todo o país, com tabelas de preços

adequadas e uma demonstração mais

efetiva do público que atinge. O jornal

não pode ser visto apenas como uma

mídia de varejo local, embora esse seja

um papel relevante que ele tem a

desempenhar. Unidos, os jornais podem

formar uma mídia realmente nacional,

com uma capacidade incomparável de

chegar ao público que mais consome,

que mais influencia o consumo, o mais

qualificado.”

“O caminho 
é levar 
os jornais aos
anunciantes
como uma mídia
com capacidade
de atingir 
de forma
unificada 
todo o país”
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JORNAIS POPULARES 

PUXAM O CRESCIMENTO 

A tendência de crescimento na cir-

culação verificada nos dois últimos

anos não é local. Um relatório da

Associação Mundial de Jornais indica

um aumento das tiragens da ordem de

10% nos últimos cinco anos. Apenas

em 2006, a circulação cresceu quase

2,5%. Segundo o mesmo estudo, os

números de títulos em circulação, de

vendas diárias e de leitores também

cresceram, atingindo, respectivamente,

10 mil veículos, 450 milhões de exem-

plares diários e 1,4 bilhão de leitores.

No caso brasileiro, há um diagnós-

tico bastante preciso a explicar o au-

mento das tiragens: o crescimento da

penetração do meio junto aos consu-

midores de baixa renda.

Os números do IVC não poderiam

ser mais claros a esse respeito. Consi-

derando a tiragem dos grandes jornais,

como a Folha de S.Paulo, O Estado de

S.Paulo e O Globo, por exemplo, veri-

fica-se um crescimento de circulação

em 2006 de 0,3%. No mesmo espaço

de tempo, os chamados jornais

populares, vendidos em bancas a

preços que variam de R$ 0,25 a R$ 0,60,

viram suas tiragens crescer nada me-

nos do que 15%. “O fenômeno dos

jornais populares é muito animador,

pois significa que novas parcelas da

população estão lendo jornal. A leitura

de jornal é um hábito cultural, e é im-

portante a conquista desses novos

leitores. Mas é preciso ir muito além. É

necessário, por exemplo, conquistar

também os leitores mais jovens, cuja

tendência é buscar informações mais

pela internet. E há um desafio ainda

maior, mais amplo e de longo prazo,

não apenas nosso, que é o de aumentar

o grau de alfabetização da população

brasileira em geral. Na medida em que

um número maior de brasileiros estiver

lendo, os jornais naturalmente ampliarão

seu público consumidor”, diz Athayde. 

Com visual atraente, forte conteúdo

local e de esportes associado a muitas

promoções, a geração atual dos jornais

populares é um fenômeno recente e

muito bem-vindo no cenário de mídia

brasileiro. A um só tempo, ele é capaz

de demonstrar o vigor da indústria e a

avidez dos leitores por jornais. 

Esta tendência com certeza já está

sendo reforçada pelo desembarque no

mercado de jornais distribuídos gratui-

tamente, uma modalidade de negócios

que vem revolucionado o meio na

Europa. No Brasil, algumas iniciativas

do gênero já estão em desenvolvi-

mento, na capital de São Paulo e no

interior do estado, mas ainda sem

comprovação de circulação pelo IVC.

Muitas empresas editoras têm planos

de lançar jornais gratuitos, alguns

deles, inclusive, mediante distribuição

domiciliar, exigindo que o leitor solicite

o veículo, como se estivesse fazendo

uma assinatura paga.  

Enquanto isso, portais e sites de

internet vão se tornando competidores

de respeito no mercado publicitário,

captando R$ 360 milhões em publicida-

de em 2006, metade do que o conquis-

tado pelas emissoras de rádio. “É um

bom resultado”, diz Barbosa. “Demons-

tra que os anunciantes e as agências

“Anunciantes 
e agências 
estão animados
com o meio
internet, 
e ainda 
temos espaço
para
crescimento”
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estão entusiasmadas com o meio, mas

não se discute que ainda temos grande

espaço para crescimento. Os 2% de

share que a internet detém no bolo pu-

blicitário brasileiro não reflete o uso e a

abrangência dessa mídia. Por isso,

esperamos continuar crescendo a taxas

dessa grandeza para que a internet te-

nha composição de receita publicitária

compatível com seu alcance e uso.”

Ele nota que, como a internet se

transformou muito rapidamente, já é

necessário uma revisão dos métodos

de cálculo do Inter-Meios. “Sabemos

que o investimento no meio é maior do

que está sendo medido e este ano

vamos propor uma revisão, incorporan-

do, por exemplo, os links patrocinados.

Talvez isso eleve em 20% a nossa

receita. Nos Estados Unidos, os links já

são perto de 50% da receita publicitária

da internet e é a porção que mais

cresce”, afirma Barbosa.

ESPAÇO PARA CRESCER AINDA MAIS

Postos os dados na mesa, como

reinterpretá-los, criando uma nova tese,

que substitua a percepção de que o

sucesso de um meio representará

necessariamente o fracasso de outro,

como se o planeta fosse pequeno

demais para duas mídias tão poderosas?

Em primeiro lugar, parece forçoso

concluir que as oscilações na circulação

dos jornais obedecem ao ritmo impla-

cável do poder aquisitivo dos consu-

midores e, também, à capacidade dos

jornais em seduzi-los. 

Mais dinheiro no bolso dos consu-

midores, notadamente dos mais po-

bres, como vem se verificando nos últi-

mos anos, significa quase que automa-

ticamente mais vendas de jornais – e

revistas também, por sinal –, desde que

os meios saibam chegar aos seus

novos leitores por intermédio de apre-

sentações, conteúdos e distribuição

competentes. A ameaça representada

pela internet parece afastada. “A

internet é uma mídia revolucionária,

não apenas diante dos jornais, mas de

todas as demais mídias”, diz Athayde.

“Para a indústria jornalística, a internet

deve ser vista como uma nova pla-

taforma para os conteúdos que produz.

Indústria jornalística não é aquela que

produz conteúdo unicamente para o

papel. É aquela que produz informação

de qualidade, de credibilidade, editada

com profissionalismo. E isto vale para

qualquer mídia. Por isso, acho perfeita-

mente possível a coexistência dos jor-

nais impressos e da internet, como vem

acontecendo com as duas mídias atu-

ando de forma complementar. Penso

que isto é válido para informações

jornalísticas e para publicidade. Não

vejo uma mídia impondo o fracasso à

outra, mas uma ocupação conjunta do

mercado – incluindo outras mídias – e

com aquelas empresas mais compe-

tentes, de marcas mais fortes, prosse-

guindo prósperas na exploração desse

mercado.”

Ao oferecer um jornal repleto de

informações e fotos interessantes e

bem diagramadas, com anúncios que

ajudem os consumidores a comprar

melhor, e ainda uma grande quantidade

de brindes e promoções, tudo isso em

troca de uma moeda de R$ 0,50 ou

“A internet 
é uma mídia
revolucionária,
não apenas
diante dos
jornais, 
mas de todas 
as demais
mídias”
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menos, podendo ser encontrado em

muitos e bem posicionados pontos-de-

venda, um jornal está praticamente

fadado ao sucesso. Claro que não se

trata de uma operação fácil de montar,

pois os custos, capacidades e logística

envolvidas são imensos, mas não

parece ser mais fácil criar e manter

leitores/espectadores/usuários em ou-

tros meios de comunicação.

Outro diagnóstico que parece

incontornável no meio jornal é a debi-

lidade da política comercial dos gran-

des veículos, refém da negociação de

descontos gigantescos, que acabam

desvalorizando o serviço que oferecem

aos anunciantes. 

Se as empresas jornalísticas pare-

cem já ter encontrado o caminho certo

para ampliar as suas tiragens, a discus-

são sobre um modelo comercial dife-

rente ainda parece distante da síntese.

Iniciativas do passado recente visando

unificar formatos e patamares de tabe-

las e limitar o nível dos descontos não

foram longe, mas permanecem em

debate pelos veículos no âmbito da

ANJ, onde o comitê que reúne os

diretores comerciais é particularmente

ativo. “Tem sido intenso o trabalho do

Comitê Anunciante da ANJ, com o

propósito de criar um modelo unificado

de os jornais chegarem aos grandes

anunciantes. Esperamos no segundo

semestre poder apresentá-lo ao mer-

cado”, declara Athayde. 

Também é flagrante que segmentos

importantes reservam investimentos

comparativamente pequenos para o

meio. Dos dez maiores anunciantes

brasileiros, de acordo com os dados do

Ibope Monitor de 2005, apenas um, a

General Motors, investe mais em jornal

do que na TV. Entre os grandes setores

anunciantes que pouca verba reservam

ao meio, podem ser citados o mercado

financeiro e de seguros (que investe

63% da sua verba em TV e apenas 17%

em jornais), serviços públicos e sociais

(68% e 20%, respectivamente), teleco-

municações (58% e 17%), e higiene

pessoal e beleza (63% e 2%).

Na internet, Barbosa considera

haver ainda uma série de barreiras a ser

superadas, começando pelo desconhe-

cimento, por parte de anunciantes e

agências, de características do meio. “A

internet é uma mídia jovem, que cresce

rápido e que se transforma muito rapi-

damente. Ela talvez exija um processo

de educação e divulgação mais cons-

tante da nossa parte”, diz o presidente

do IAB.

Jacques Paciullo, diretor comercial

da Globo.com, considera que a internet

já é bem percebida nos principais

segmentos anunciantes. “Hoje, ban-

cos, montadoras, empresas de produ-

tos de higiene pessoal, entre outros,

são anunciantes regulares de internet.

Eles colheram bons resultados e, por

isso, mantêm os investimentos. Eles têm

expectativas na internet, e as agências

precisam responder ao anseio dos

anunciantes. A partir dessa percepção

de resultados, anunciantes e agências

se estruturam, com a programação de

mídia em internet combinando cada

vez mais com o conteúdo”, afirma ele.

Verdade que o meio, democrático

por excelência, resultou tão concen-

“Talvez 
a internet 
exija um 
processo 
de educação 
e divulgação 
mais constante
da nossa 
parte”
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trado em captação de receita publici-

tária quanto os demais e que há ainda

muitos segmentos anunciantes que

passam ao largo de sites e portais.

Um oceano de anunciantes – ape-

sar de produzirem sites de altíssima

qualidade, destinados a serem canais

de comunicação com os consumidores,

portfólio de produtos e serviços, ponto-

de-venda e de benefícios ou a soma de

tudo isso e que demandam investimen-

tos da ordem centenas de milhares de

reais – simplesmente não tem os seus

endereços e links divulgados na própria

internet. Também muitas agências de

publicidade, depois de uma avassala-

dora paixão inicial pelo meio, acabaram

relegando-o a um papel complementar

na estratégia de mídia. Resultado,

vários portais mergulharam rapida-

mente na guerra de descontos em

busca de clientes ou em acordos pouco

rentáveis com sites de venda on-line,

exatamente aqueles que deveriam ser

os anunciantes a mais valorizar o meio. 

Superadas as perdas de circulação

dos jornais observadas nos anos pas-

sados, projetando as perspectivas de

crescimento bastante concretas para a

venda de publicidade e colocando-as

lado a lado com as perspectivas igual-

mente concretas de crescimento da

internet, vê-se mais confluência do que

embate. Talvez o jogo que tantos

acreditavam ser tipicamente um ganha-

perde possa se transformar num

ganha-ganha, principalmente se a eco-

nomia seguir dando sinais positivos.

“Acho
perfeitamente
possível a
coexistência 
dos jornais
impressos e 
da internet”

“A internet 
é uma mídia
jovem, que 
cresce rápido e
que se transforma
muito
rapidamente”

IIAABB  EE  CCEENNPP  FFOORRMMAAMM  CCOOMMIISSSSÃÃOO

■ O Interactive Advertising Bureau Brasil e o CENP

decidiram criar uma comissão conjunta para analisar as

melhores formas para que as entidades possam cola-

borar para a definição de critérios e padrões que sejam

benéficos para o mercado publicitário. “Temos o maior

interesse em estar integrados ao CENP”, diz Osvaldo

Barbosa de Oliveira, presidente do IAB Brasil.

Para Petrônio Corrêa, presidente do CENP, as inova-

ções radicais trazidas pela internet exigem cabeça aberta

por parte dos publicitários. “A comissão conjunta será

uma boa oportunidade para aprimorarmos mais o rela-

cionamento anunciantes-agências-veículos”, diz ele.

A comissão tem reunião agendada para as próximas

semanas.
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Pergunte ao CENP

A finalidade principal do CENP é

trabalhar pelo bem da publicidade

brasileira. 

Cabe a nós, por delegação legí-

tima das entidades nacionais que

congregam agências de propagan-

da, veículos de comunicação e anunciantes, fiscalizar o cum-

primento das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que

objetivam dar condições de respeito ao disposto na Lei no

4.680/65, regulamentada pelo Decreto no 57.690/66, assegu-

rando a boa prática nas relações comerciais entre todos os

elos da cadeia.

Vemos a atividade publicitária como um importante

impulsionador da economia, na medida em que encurta

caminhos entre anunciantes e consumidores, promove a

concorrência, dissemina inovações em produtos e serviços e

estimula o desenvolvimento de mercados regionais.

Vemos também a publicidade como um importante

empregador e gerador de riquezas para o país, em grandes,

médias e pequenas cidades. A qualidade da publicidade

brasileira é um fato largamente reconhecido em âmbito

internacional, o que se tornou possível pelo descortino dos

anunciantes, pela qualidade dos veículos de comunicação e,

principalmente, pela criatividade e excelência dos serviços

prestados pelas agências.

Por isso, defendemos o modelo brasileiro de publicidade,

baseado na legislação em vigor e que prevê a remuneração

das agências com uma percentagem dos investimentos em

mídia.

Entendemos que os modelos alternativos, como visto em

outros países, ameaçam a continuidade de uma indústria

vencedora e competitiva, que se ampara no que há de melhor

em termos de recursos humanos, pesquisas de mercado e

técnicas de produção.

A soma desses argumentos é o motor por trás do

funcionamento do CENP, sua finalidade mais importante.

Muito da motivação para a criação do CENP em 1998

derivou da abertura do mercado em vários países para os

chamados bureaux de mídia, empresas de natureza finan-

ceira que se especializaram na especulação com espaços

publicitários de veículos.

Os bureaux quebraram as agências tradicionais, enfra-

quecendo inapelavelmente a criação, o planejamento e a

mídia, com conseqüências negativas tanto para os clientes,

que viram as suas ações de comunicação perder eficiência,

quanto para os veículos, que, repentinamente, se viram

presas de entidades que tinham como únicos interesses

solapar os preços de compra dos espaços publicitários ao

mesmo tempo em que tentavam – muitas vezes conse-

guindo – influenciar no conteúdo editorial dos veículos. O

desmonte do mercado publicitário em vários países euro-

QQuuaall  éé  aa
ffiinnaalliiddaaddee
mmaaiiss
iimmppoorrttaannttee  
ddoo  CCEENNPP??

O que você gostaria de saber sobre o CENP e as Normas-Padrão e não tinha a quem perguntar

OO  ffaattoo  ddee  nneennhhuumm  bbuurreeaauu  ddee  
mmííddiiaa  tteerr  ssee  iimmppllaannttaaddoo  nnoo  
BBrraassiill  nnããoo  ttoorrnnaa  aa  pprreesseennççaa  ddoo  
CCEENNPP,,  hhoojjee,,  ddiissppeennssáávveell??

[ “Vemos a publicidade como um importante

empregador e gerador de riquezas para o país, em

grandes, médias e pequenas cidades”
]
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peus pela ação dos bureaux

é um fato consumado, difícil

de ser reparado e que tem

provocado impactos que

chegam a comprometer até a liberdade de imprensa.

No Brasil, graças à confluência do mercado em torno das

Normas-Padrão e à ação do CENP, certificando e fiscalizando

as agências de publicidade, os bureaux de publicidade não se

instalaram. Houve apenas uma tentativa e que, sem nenhum

sucesso, logo refluiu, sendo formalmente encerrada meses

mais tarde.

Isso, porém, não significa que os bureaux não possam se

implantar no mercado brasileiro no intervalo de poucas

semanas. Basta desacreditar as Normas-Padrão e impedir

que o CENP siga fiscalizando as agências de publicidade. 

A preservação do modelo brasileiro de publicidade

continua sendo um desafio que se renova constantemente.

Não é uma luta para a qual se possa fixar uma data final, a

não ser que o modelo vitorioso vigente até hoje caia por

terra. Nesse caso, pode-se dizer, com certeza, que a

publicidade brasileira nunca mais se reerguerá e a luta

penosamente conduzida até aqui terá chegado ao fim.

Vigente desde os anos 60,

quando foi fixado por lei, o

modelo de remuneração das

agências, como uma percen-

tagem dos investimentos em

mídia, mostrou-se suficiente

para prover o funcionamento

das agências, remunerando adequadamente o seu recurso

mais valioso – as pessoas que nela trabalham – e tornando

possível às agências investir em pesquisas de mercado e

recursos de produção. 

Publicitários, sejam eles criativos ou das áreas de atendi-

mento, planejamento, administração e mídia, são profis-

sionais muito especiais, que

têm de misturar talento cria-

tivo e capacidade de domi-

nar artes gerenciais comple-

xas. Eles são o cérebro, o coração, as mãos e os pés das

agências, o que levou um dos papas da publicidade

americana a dizer que todo o capital da sua empresa descia

pelo elevador às seis horas da tarde.

Reunir e estimular um grupo de profissionais assim é

trabalho de anos, que pode ser destruído em curtíssimo

intervalo de tempo. Para agências oportunistas ou sem

maiores compromissos com a ética concorrencial é facílimo

buscar novos anunciantes usando o artifício do repasse do

desconto-padrão. 

Ocorre – e a experiência acumulada nos últimas décadas

mostra claramente, que se trata de um tiro no pé, não só do

próprio, mas no de toda a indústria. Mesmo a agência mais

oportunista não conseguirá preservar-se no médio e longo

prazo e, pior, ela pode prejudicar muitas agências concor-

rentes com a sua ação.

Assim, o mercado publicitário, por meio de todas as suas

instituições, cerrou fileiras em torno das Normas-Padrão da

Atividade Publicitária e do CENP. 
PPoorr  qquuee  oo  CCEENNPP
ccoonnssiiddeerraa  jjuussttaa  
aa  rreemmuunneerraaççããoo
ffiixxaaddaa  nnoo  
AAnneexxoo  BB  ddaass
NNoorrmmaass--PPaaddrrããoo??

MMAANNDDEE  SSUUAASS  DDÚÚVVIIDDAASS
PPAARRAA  OO  PPEERRGGUUNNTTEE  AAOO  CCEENNPP..
Este espaço foi criado para responder de forma clara

e direta às suas indagações sobre o alcance das

Normas-Padrão e o funcionamento do CENP. 

Envie a sua pergunta hoje mesmo para o e-mail

cartas@cenp.com.br. Sugestões e críticas sobre o

conteúdo do CENP em Revista continuarão a ser pu-

blicados na última página. 

????
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mercado publicitário de Jun-

diaí, no interior paulista, é em

grande parte influenciado pela localização geográfica da

cidade. Ao mesmo tempo em que a proximidade com

grandes centros, como São Paulo e Campinas, permite

aos profissionais locais uma constante atualização, a re-

gião preserva hábitos, comportamentos e costumes bas-

tante próprios, o que obriga as agências a investir muito

em pesquisa para conhecer a fundo

o consumidor da cidade.

“Muitas campanhas e ações não

obtêm o resultado esperado por esta

falta de conhecimento dos hábitos e

comportamentos dos consumidores

locais”, revela Raphael Simões, diretor executivo da

jundiaiense Metamídia.

Varejistas e prestadores de serviços são os anuncian-

tes mais fortes do mercado, na maioria empresas de

médio porte com administração familiar. O desenvolvi-

mento do parque industrial, por outro lado, tem gerado

uma grande demanda por serviços espe-

cializados e ações diferenciadas, aumen-

tando a concorrência entre os negócios locais e esti-

mulando o crescimento da publicidade. Mesmo assim,

muitos empresários e anunciantes ainda precisam ser

conscientizados do importante papel da propaganda

para o sucesso dos seus negócios. 

Conscientização é uma necessidade também de

muitos profissionais locais: mais da metade das agências

da região não é certificada. “Infelizmente, os anunciantes

desconhecem o CENP e as Normas-Padrão, e as agências

certificadas não são valorizadas. O mercado é bem des-

regrado, e em muitos casos as agências acabam sendo o

lado mais fraco no tripé veículo–anunciante–agência”,

conta Raphael. 

A situação, no entanto, começa a dar sinais de melho-

ria. “Com as vistorias do CENP e o cumprimento das

Normas-Padrão, estamos iniciando um processo de rela-

ções mais éticas entre agências, veículos e anunciantes”,

afirma o publicitário.

O

cidade de Mossoró, no Rio

Grande do Norte, está lutando

para estabelecer seu mercado publici-

tário. Apenas nos últimos tempos os anunciantes locais

passaram a enxergar a publicidade como uma necessi-

dade na gestão das empresas e a reconhecer a im-

portância das agências no processo. “O mercado pu-

blicitário ainda está engatinhando aqui. Temos dez

agências estabelecidas e várias eugências”, conta Paulo

César de Oliveira, diretor da Pauco Propaganda.

Falta ao mercado mão-de-obra qualificada e cons-

ciência da importância das Normas-Padrão – a Pauco é

a única agência da cidade certificada pelo CENP. Por

isso, as agências locais se uniram na Associação Norte

Rio-Grandense das Agências de Publicidade, Anap, para

defender seus interesses perante os

veículos e promover convênios com as

universidades locais.

A Anap também tem como

missão conscientizar o mercado

da importância dos preceitos éti-

cos. “Estamos sempre orientando

as agências a obter certificação do

CENP como forma de ter um dife-

rencial. O mercado precisa de parâmetros para crescer,

e as Normas-Padrão são esse parâmetro”, defende

Paulo. “Precisamos da ajuda do CENP para difundir

mais as Normas, junto a agências, veículos e anuncian-

tes, e mostrar que elas devem ser cumpridas indepen-

dentemente do tamanho do mercado.”

A

MMEERRCCAADDOO  SSEE  EESSTTAABBEELLEECCEENNDDOO  EEMM  MMOOSSSSOORRÓÓ

“O mercado é bem

desregrado e em muitos

casos as agências acabam

sendo o lado mais fraco”

“O mercado precisa de

parâmetros para crescer, 

e as Normas-Padrão são

esse parâmetro”

MMEETTAAMMÍÍDDIIAA  QQUUEERR  CCOONNSSCCIIEENNTTIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMEERRCCAADDOO  EEMM  JJUUNNDDIIAAÍÍ



mercado publicitário de Santa Catarina está

em processo de amadurecimento. Cinco anos

atrás, ele era dominado por agências de outras regiões.

Já hoje, depois de um esforço de profissionalização, as

agências locais são capacitadas, organizadas e fortes

para competir com as de outros estados e sair

ganhando. 

“Houve um crescimento muito bom das agências e

um amadurecimento dos clientes. As agências se espe-

cializaram, contrataram profissionais capacitados e

mostraram que podiam atender os grandes clientes

locais”, conta Eduardo Zilinsky, diretor de criação da

Metra Inteligência Criativa, de Blumenau. Mesmo as-

sim, ele aponta que as agências ainda têm como desafio

conseguir dominar completamente o mercado local.

Para ajudar as agências de Santa Catarina nessa

missão, o publicitário consi-

dera que falta uma presença

mais constante do CENP. “A

atuação do CENP ainda deixa

um pouco a desejar aqui. A gente sofre com a situação

de clientes grandes da região que têm uma house

dentro da empresa sem fiscalização, por exemplo. Isso

é um problema que teria que ser analisado mais a

fundo – e o CENP sabe que acontece”, defende Eduardo.

Ele pede também uma fiscalização mais rígida nas

certificações e uma interferência do CENP nas licita-

ções, propondo um modelo único no qual a subjetivida-

de diminuísse. “Hoje a comissão dá a conta para quem

quer, e não para a melhor

agência. Isso desmora-

liza o mercado. Um edital

bem elaborado e com

regras bem desenvolvi-

das resolveria bastante

essa questão, traçando caminhos para que não se deixe

a subjetividade como rainha das ações”, ele expõe.

O

AAGGÊÊNNCCIIAASS  LLOOCCAAIISS  CCOONNQQUUIISSTTAAMM  
SSEEUU  EESSPPAAÇÇOO  EEMM  SSAANNTTAA  CCAATTAARRIINNAA

“Houve um crescimento

muito bom das agências 

e um amadurecimento 

dos clientes”

s maiores anunciantes de Maceió, capital de

Alagoas, provêm dos segmentos imobiliário e

varejo. As principais contas são divididas entre as cinco

maiores agências, e os anunciantes de médio e pequeno

porte se encontram pulverizados entre as agências me-

nores. A capital alagoana tem à disposição dos anuncian-

tes três emissoras locais de TV aberta, jornais, revistas de

circulação local, duas empresas de outdoor, uma de

outbus e diversas emissoras de rádio.

No entanto, um dos grandes empeci-

lhos para o desenvolvimento do mercado

é o fato de as verbas investidas em

propaganda ainda serem muito pequenas

em relação a outras regiões do Brasil. “A

escassez de grandes indústrias no estado

restringe o leque de anunciantes”, resume José Adnael

Silva, sócio e diretor de criação da agência DaaZ. 

Até recentemente, um outro problema era a carência

de pessoal especializado, mas, com a instalação de

cursos de publicidade e propaganda no estado, que já

estão formando profissionais, este quadro está mu-

dando. “O mercado está ficando cada vez mais exigente,

principalmente na relação agência e cliente, e quem não

se adequar, naturalmente poderá ficar de fora”, opina

Adnael.

Mas ainda há muito que ser

feito, em especial na luta por

uma maior valorização do profis-

sional e na sintonia das relações

entre clientes, agências e veículo.

E é aí que entra o CENP – e Adnael reforça que a entidade

precisa ser mais presente nos pequenos centros. “As

Normas-Padrão servem para criar uma relação mais

justa e transparente no mercado, mas, aqui em Alagoas,

ainda não existe uma diferenciação percebida pelo

mercado entre agência certificada e não certificada”,

afirma o publicitário.

O

FFAALLTTAA  RREECCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  ÀÀSS
NNOORRMMAASS--PPAADDRRÃÃOO  EEMM  MMAACCEEIIÓÓ

“O mercado 

está ficando cada vez 

mais exigente”
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Acontece no CENP

CCOONNSSEELLHHOO  EEXXEECCUUTTIIVVOO
MMAANNTTÉÉMM  PPRREESSIIDDEENNTTEE  EE  DDIIRREETTOORRIIAA
PPAARRAA  NNOOVVOO  MMAANNDDAATTOO

etrônio Corrêa foi aprovado por unani-

midade para mais um mandato na pre-

sidência do CENP, durante seção do Conselho Exe-

cutivo realizada em março. 

Os conselheiros presentes à seção parabeniza-

ram Petrônio pelo trabalho à frente da entidade. Ele

preside o CENP desde a sua criação, em 1998, e

seus mandatos têm sido renovados sempre por vo-

tações unânimes. O novo mandato começa em 7

de abril e se estenderá até 6 de abril de 2009.

A Diretoria Executiva também foi mantida para

o próximo mandato, ainda que alguns de seus in-

tegrantes tenham mudado de cargo. Orlando Mar-

ques será o primeiro vice-presidente, Oscar Mattos

o segundo vice e Mário Castelar o terceiro vice.

Armando Strozenberg, Fred Müller e Daniel Bar-

bará serão os diretores. No caso de algum dos

representantes deixar o Conselho antes do término

do mandato, convoca-se nova Assembléia para

eleger seu substituto.

A Diretoria Executiva é escolhida entre os mem-

bros do Conselho Executivo, que, por sua vez, são

indicados pelas oito entidades fundadoras do CENP.

Ao todo, o Conselho é formado por 22 titulares e

número igual de suplentes representantes de

agências de propaganda, anunciantes e veículos de

comunicação. Veja lista completa dos membros do

Conselho Executivo na página 46 desta edição.

P

Petrônio Corrêa, um dos decanos da

publicidade brasileira, iniciou a sua

trajetória profissional no Rio Grande do

Sul, ainda nos anos 50. Lá, junto com

Antonio Mafuz e Luiz Macedo, fundou

a MPM Propaganda, que iria marcar a

história da atividade no Brasil, se

tornando a maior agência do país. 

Petrônio é um dos fundadores do Conar,

do qual foi o primeiro presidente.

Também dirigiu a Abap.



CENP começa a divulgar a sua

nova campanha publicitária,

criada pela QG Propaganda, promoven-

do a importância das Normas-Padrão.

Com depoimentos de Washington Oli-

vetto, Roberto Justus e Adriana Cury, as

peças de TV e mídia impressa questio-

nam de qual lado da atividade o profis-

sional prefere estar. Para isso, foi usado

o recurso de jogo de luz e sombra para

representar os lados claro e escuro.

O texto dos anúncios informam que

o CENP foi criado “para preservar a

transparência no negócios da publici-

dade” e que a entidade visa “regulamen-

tar a relação comercial – incentivando a

leal concorrência – entre os agentes do

mercado por meio das Normas-

Padrão”. E prossegue: “É fundamental

para o bem do mercado o cumprimento

destas normas para a sobrevivência e o

A QG Propaganda criou, além de filmes para a TV, três peças
de mídia impressa, duas delas vistas aqui. A terceira pode ser
vista, em tamanho natural, nas págs. 34 e 35.

O

PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  RREENNOOMMAADDOOSS  DDEEFFEENNDDEEMM  
NNOORRMMAASS--PPAADDRRÃÃOO  EEMM  CCAAMMPPAANNHHAA  PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIAA
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Acontece no CENP

De 2002 a 26/3/2007

377 Procedimentos instaurados

BBAALLAANNÇÇOO  DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  
DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA

4
0

14
1218146

208
Adequações 

(negociações com participação 

direta do CENP: 18)

89 Novas vistorias por mudança 

de agência 

14 Vistorias pendentes por 

exigência das Câmaras 

38 Procedimentos a serem

julgados/pendentes

17 Procedimentos 

aguardando prazo

7 Advertências 

já arquivadas

4 Procedimentos 

cancelados

crescimento dos negócios, o que asse-

gura empregos e desenvolvimento eco-

nômico. Filiar-se ao CENP é assumir um

compromisso de estabelecer bases para

relações mais sólidas, mais honestas.

Veículos e anunciantes que exigem

agências certificadas pelo CENP estão

defendendo um negócio legítimo e a

transparência na publicidade”. 

Paulo André Bione, diretor de

criação da QG, explica que a campanha

foi desenvolvida em cima do mote

principal da entidade, de transparência

e ética nas relações entre todas as par-

tes do mercado. “Por meio do de-

poimento de personalidades do mundo

da propaganda, validamos a ideologia

do CENP”, diz ele. “Colocamos essa

questão de forma muito clara e simples

nos anúncios e também no filme, por-

que só existem dois lados nessa his-

tória, que é seguir ou não as Normas-

Padrão”, completa. 

Os anúncios também dão uma

breve explicação do que é a entidade,

como ela funciona no mercado, além de

salientar a importância de agências,

veículos e anunciantes defenderem as

Normas-Padrão na publicidade. Os pu-

blicitários foram fotografados por Jairo

Goldflus, enquanto a Sentimental Fil-

mes produziu o filme, dirigido por Bob

Wolfenson. 

Emissoras de TV, jornais e revistas

de todo o Brasil podem veicular a cam-

panha do CENP. Para tanto, basta con-

tatar o atendimento da QG Propaganda,

em São Paulo.
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Crônica

UUMM  SSEECCRREETTÁÁRRIIOO  DDEE  PPEESSOO!!
Marcos Nogueira de Sá

época era de fartura. Fartura que não “fartava”.

Pelo contrário, até sobrava! Tínhamos vários

anúncios de capa por semana no Estadão. Já era rotina.

Às vezes, tínhamos até que promover um rodízio entre

os vários anunciantes, de forma a acomodar todos

eles. Bons tempos, bons tempos...

Apesar dos cuidados extras que tomávamos com os

anúncios de capa, sempre ficávamos sujeitos ao impre-

visível. Atrasos no fechamento da redação, parada de

máquinas e o fatídico material que as agências não en-

tregavam nunca – e que sempre era o mais importante.

Naquela sexta feira não foi diferente. Aconteceu de

tudo e mais um pouco, tudo dentro do (im)previsto,

mas nada que os gritos e a experiência do Zezinho

Amor (na verdade, mais os gritos do que a experiên-

cia), a paciência do editor Aluísio Maranhão e a agili-

dade do pessoal da Opec e da área industrial não

tirassem de letra.

No domingo, teríamos na capa um anúncio de um

quarto de página, o maior permitido, referente a uma

campanha que estrearia com toda a pompa e circuns-

tância. A agência vinha trabalhando intensamente na

campanha há dois meses e nós tínhamos a maior parte

da verba. Ou seja, dedicação e atenção redobradas.

Nove horas da noite. Espaço reservado, publicidade

fechada, jornal lotado, missão cumprida! Agora era

torcer para o resto dar certo, e o resto era quase tudo.

Uma das etapas do “quase tudo” era o recebimento

do material. O prazo se esgotava à meia-noite em

ponto. Pelo menos era o que constava das condições

comerciais. Lá pelas onze da noite, alguém da agência

liga e dá a já esperada notícia-bomba: o material vai

atrasar!

Lógico que tínhamos um plano de emergência para

esses casos dramáticos. Pusemos o plano em prática.

O Lulu, responsável pelo recebimento de materiais, fi-

caria de plantão em missão especial, já devidamente

coordenada com o industrial. Uma verdadeira opera-

ção de guerra, que se desencadearia no minuto seguin-

te ao recebimento do anúncio. Na agência, foi montada

a operação “entrega do anúncio”, absolutamente sin-

cronizada com o Lulu, que convocou um assistente para

ajudá-lo na operação.

Duas da manhã, já no limite do fechamento, chega

na portaria 55 do Estadão um sujeito gordinho, esbafo-

rido e cansado, compreensivelmente, dado o avançado

do horário. O tal sujeito se identifica como sendo da

agência e, devidamente autorizado, sobe a jato para

entregar o tão esperado anúncio.

Como numa corrida de revezamento, o Lulu pega o

bastão, digo, o material, e corre em direção à área in-

dustrial. Aí percebe que o assistente que ele convocou

tinha saído da sala, sabe-se lá por que. Dá meia-volta e

grita para o gordinho da agência, que já se encami-

nhava para os elevadores:

– Você aí, senta na minha mesa, atende as ligações

e anota os recados até eu voltar. Não deixe de anotar

tudo porque estou esperando informações importantes

para fechar o jornal! Entendeu? 

Imediatamente saiu correndo e o telefone começou

A
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a tocar. O gordinho balançou a cabeça, olhou para os

lados meio sem saber o que fazer, mas acabou sen-

tando-se, olhando para os lados de novo... e finalmente

atendeu o telefone.

Anotou o primeiro recado e desligou. O telefone

tocou de novo e assim foi. Atendeu um monte de

ligações e anotou diligentemente todos os recados por

quase uma hora, até a volta do Lulu, que lhe fez um

sinal de positivo e declarou de forma solene:

– Tudo certo, pode ir embora! O anúncio vai sair e o

jornal não vai atrasar!

No dia seguinte, logo cedo, recebo uma ligação da

DM9. Imediatamente pensei: deu m...!

– Marcos Sá? É o Nizan Guanaes! Queria parabe-

nizar vocês pelo ótimo trabalho de ontem. O cara do

plantão foi um barato! Ele até me deixou de secretário,

atendendo as ligações e anotando recados, enquanto

resolvia o assunto! Realmente resolveu! Deu tudo certo

e o anúncio saiu da melhor forma possível! Parabéns!

Pois é. Esse foi o dia em que o Lulu, assistente de

operações comerciais do Estadão, teve um secretário

de peso!

“No dia seguinte, 
logo cedo, recebo
uma ligação da DM9.
Imediatamente pensei:
deu m...!”

Marcos Nogueira de Sá é diretor comercial dos jornais Bom
Dia, que circulam em várias cidades do interior de São Paulo.
Ocupou o mesmo cargo em O Estado de S.Paulo. Participa do
Conar, CENP e do Núcleo de Mercado da ANJ.
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SUFOCO NO CINEMA

■ Gostei muito da crônica publicada na

edição n. 9 do CENP em Revista. Com

muito bom humor, Mané Mauger conta

um episódio que faz parte de um período

sombrio de nossa história. 

De maneira simples e objetiva, como uma

boa descrição, o publicitário coloca-nos

dentro de um cenário que permite aná-

lises e reflexões a respeito da censura da

década de 70. Não era nada fácil. 

E pensar que, hoje, tanta gente flerta com

a idéia de dar a alguém o poder de decidir

por nós.

Maria Luiza,

Ribeirão Preto

MARKETING ESPORTIVO

■ A matéria de capa do CENP em Revista

edição n. 9 – Marketing esportivo para

todos os tamanhos de verba – traduz

exatamente as expectativas do publicitá-

rio com relação aos resultados trazidos

pelo esporte, ao construir marcas rapida-

mente e com credibilidade.

Uma ótima opção para aqueles que

podem investir em grandes eventos

esportivos, alguns até em nível nacional e

internacional, mas uma opção também

muito eficaz para pequenas empresas que

pretendem visibilidade associada a algo

que todo brasileiro tanto gosta.

José Campos,

Santo André

REGIONAIS

■ Acredito que seja de real importância

que os leitores manifestem seus elogios e

insatisfações a respeito daquilo que lêem

nestas páginas. Pensando nisso, decidi

escrever para elogiar a iniciativa de publi-

car os depoimentos de publicitários na

seção “Regionais”. 

Ela nos permite uma maior interação com

realidades distantes e tão diferentes das

nossas, e admira-me que o CENP em

Revista não hesite em publicar críticas

com relação à própria entidade. 

Gente séria trabalha exatamente desta

maneira: tornando as críticas um degrau

a mais para melhorar e crescer. É de

exemplos como esses que precisam não

só as empresas atuantes no mercado

publicitário, mas as de todos os setores

profissionais. 

Parabéns ao CENP!

Carlos Eduardo Batista,

São Paulo

Escreva para o Cenp em Revista: cartas@cenp.com.br
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