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s antigos, e com sabedoria, sempre perguntavam "a quem interessa?

diante de fatos estranhos ou de origem desconhecida mas que represen-

tavam algum tipo de ameaça.  

Parece ser esta a pergunta que falta quando constatamos em ambientes que

se consideram desenvolvidos culturalmente, a pregação insistente sobre a suposta

velhice do modelo publicitário brasileiro, responsável, historicamente, pelo finan-

ciamento de uma das mais fantásticas aventuras de comunicação de todos os

tempos – a integração, pela linguagem do sonho chamado Brasil. Um país de lín-

gua única, sem dialetos, de aspirações comuns, sem qualquer tipo de ameaça de

separatismo, com convivência pacífica e até mesmo amistosa entre religiões, credos

e crenças, solidário nas dores de um período duro em termos de coexistência urbana

com brutais diferenças de rendas. Um país assim não  surge do nada ou pela mera

experiência de convivência limitada a pequenos espaços. É fruto de um instrumento

identificador. No caso brasileiro, os meios de comunicação, em  especial rádio e TV.

O processo de identificação brasileira foi possível

porque a publicidade financiou a comunicação e conti-

nua a fazê-lo, com competência e qualidade, porque

criou e desenvolveu um modelo que privilegia a quali-

ficação, distante de um outro que objetiva apenas os

resultados financeiros. Por certo a história seria outra

se, nos anos 1950, prevalecesse a idéia do imposto como forma de financiamento

dos meios eletrônicos. Considere-se, da mesma forma, como resultado do financia-

mento publicitário a multiplicidade e a liberdade dos veículos impressos.

O  modelo da publicidade brasileira é produto nacional que deu certo e deve ser

exibido com orgulho. Ele evitou que nas transposições do talento-de-eficiência-pas-

sageira, que marca o ciclo de globalização em todo o mundo, se contamine a

comunicação no país. Ele evitou a prevalência da intermediação para ganhar di-

nheiro, esquecendo-se o virtuosismo do ciclo no qual a remuneração justa e equili-

brada possibilitou uma publicidade de qualidade internacional, liberta da tenta-

ção de influir, pelo peso de seus recursos, na liberdade de conteúdo dos veículos.

Afinal, a quem interessa a destruição do modelo que mantém independentes

anunciantes, agências e veículos, com mensagens de qualidade e eficácia nos

propósitos da comunicação comercial? É pergunta pertinente, que deve preocupar

gente de comunicação e estudiosos da ciência política, para evitar que prospere

entre nós a qualidade do resultado financeiro com prejuízo da qualidade de

comunicação e da liberdade de expressão.
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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 pela equipe do CENP por meio de vistoria.

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

representando anunciantes, agências e veículos.

C

A MISSÃO DO CENP

61 AGÊNCIAS

EM AVALIAÇÃO

EM 10/12/2007

747 FISCALIZAÇÕES E
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Em 1º lugar

MMEENNSSAAGGEEMM  ÀÀ  ““AALLMMAA  GGRRAANNDDIIOOSSAA
DDAA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  BBRRAASSIILLEEIIRRAA””

João Luiz Faria Netto

sistema associativo empresarial nasceu no país da

necessidade de auto-organização de setores produ-

tivos diante das ameaças do Estado, em tempos não democrá-

ticos, quase sempre justificadas pela força do corporativismo –

empresarial ou de trabalho – de determinadas áreas da ativi-

dade econômica. A publicidade, como é resultado e elo entre

atividades, foi o primeiro setor a se auto-regular, sempre aler-

tando sobre os problemas que poderiam surgir com a regula-

mentação oficial do criar, produzir e veicular os anúncios.

A constatação pode ser comprovada na análise de todos os

textos que fazem parte dos anais dos três congressos reali-

zados pelo setor publicitário, o primeiro deles no Rio de Janei-

ro, em 1957, na Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Foi ali

que, ainda incipiente e pouco relevante para o país que come-

çava a sair da economia rural para ingressar na era industrial,

a publicidade resolve se autodisciplinar eticamente, ao mesmo

tempo em que discute com representantes de anunciantes, veí-

culos de comunicação e agências de propaganda o comporta-

mento que deveriam adotar nas relações comerciais.

No Congresso de 1957 na ABI, a mais prestigiosa entidade

não político-partidária, mas politicamente compromissada

com o Brasil daquela época, tudo foi discutido, especialmente

o que assustava o país urbano que começava a nascer, antes

de a palavra marketing ser dogma de fé entre publicitários.

No ano que antecede à realização do IV Congresso e na

O

“A missão do CENP tem
sido de caráter didático,

buscando dar às relações
comerciais a mesma

grandeza conquistada na
criação, hoje elogiada
internacionalmente.”



mais grave fase de existência da atividade publicitária no

Brasil, o CENP vem realizando encontros em todo o país para

discutir a realidade de cada praça, incentivando a criatividade

e o respeito aos princípios determinados pelo Congresso de

1957, especialmente no que diz respeito às relações comer-

ciais entre veículos, anunciantes e agências.

PUBLICIDADE DE MÉRITO

A missão do CENP tem sido de caráter didático, buscando

dar às relações comerciais a mesma grandeza conquistada na

criação, hoje elogiada internacionalmente. Queremos ser uma

publicidade de mérito, e não de oportunismo em conteúdo;

de respeito, e não de esperteza nas relações comerciais.

O que incomoda, ainda, é a dúvida, justificada pela desin-

formação, que surge especialmente nas pequenas praças,

sobre a importância da auto-regulamentação, não raro com a

pergunta sobre o que o CENP faz pelas agências certificadas.

Para alguns dirigentes de pequenas agências, o pacto firmado

nacionalmente entre as entidades representativas de veícu-

los, agências e anunciantes não resultou em nenhum benefí-

cio objetivo para a atividade que exercem, especialmente por-

que não valorizou, nas pequenas cidades, o diferencial entre

as agências certificadas pela entidade e as outras.

A esse respeito, lembro Kennedy, que perguntou aos ameri-

canos o que eles poderiam fazer pelo próprio país antes de

indagar sobre o que o país poderia fazer por eles. É assim mes-

mo quando começamos alguma coisa importante. Eu gosta-

ria que a pequena agência, que pode ser grande um dia, se

perguntasse como crescer com o acesso a dados de pesquisa

– disponível no site do CENP – sem custo e se afirmar como

empresa, com a relação respeitosa com veículos e seus clien-

tes.  Este ambiente de respeito, por si, justifica o esforço pela

manutenção das Normas-Padrão da Atividade Publicitária.  

As pequenas agências são a alma grandiosa da publi-

cidade brasileira porque sem elas o país continuaria a ganhar

alguns prêmios internacionais, mas se condenaria a des-

conhecer a verdade de um mercado interno que a cada dia é,

humana e materialmente, mais importante. 
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m suas edições anteriores – o

III Congresso aconteceu em

1978 –, o evento adotou iniciativas e

políticas que se mostraram decisivas

para os rumos da publicidade brasileira.

Em 1957, por exemplo, durante o I Con-

gresso, foi aprovado o Código de Ética

profissional, que deu origem a toda a

legislação que possibilitaria à publi-

cidade brasileira tornar-se uma das

melhores do mundo. Já no III Congresso,

de 1978, foi aprovado o Código Brasileiro

de Auto-regulamentação Publicitária que

daria origem, dois anos mais tarde, ao

Conar.

No momento, reúnem-se sugestões

de temas a serem abordados no Con-

gresso. As contribuições serão recebidas

pelos capítulos regionais da Abap e

depois consolidadas num documento

nacional, que deve ficar pronto nas

próximas semanas, juntamente com as

sugestões das demais entidades do

mercado que apóiam a iniciativa, entre

elas o CENP. “É um trabalho democrá-

tico, de baixo para cima”, disse Dalton

Pastore, presidente da Abap, ao jornal

Meio&Mensagem. Ele será o presidente

do Congresso e terá a responsabilidade

de consolidar as conclusões das diversas

comissões de discussão que serão

formadas durante o evento, levando-as,

depois, à votação. “Estamos buscando

consensos para que as conclusões sejam

a expressão do desejo de todos os

interessados”, disse ele.

Pastore adianta que o assunto domi-

nante do IV Congresso deve ser o da

remuneração das agências. 

“Precisamos garantir a saúde fi-

nanceira e a rentabilidade das agências

para trabalhar com qualidade.” A ex-

pectativa é a de reunir perto de 2 mil pro-

fissionais. Imagina-se convidar pales-

trantes internacionais e reservar espaço

para a exposição de patrocinadores. 

Acontece

PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE
PPRROOMMOOVVEE
SSEEUU  IIVV  CCOONNGGRREESSSSOO

E

“Estamos buscando

consensos para que as

conclusões sejam a

expressão do 

desejo de todos os

interessados”

Dalton Pastore

Presidente da Abap e do IV Congresso

Trinta entidades do mercado publicitário acertaram, no final de

novembro, a realização do IV Congresso Nacional de

Propaganda. O evento está previsto para abril ou maio, em local

a ser definido, e será capitaneado pela Abap.
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Ao receber seu prêmio, Angélica

Armentano disse sentir-se “lisonjeada,

mas consciente que esse prêmio

também está sendo dado a todas as

mulheres que exercem a função de

atendimento com dignidade e profis-

sionalismo”. Ela encerrou dizendo: “Fa-

çamos do CENP nossa trincheira, do

Conar nosso amparo, do respeito às leis

nossa fortaleza. Não deixemos mais que

a palavra ‘publicitário’ seja maculada por

pessoas e políticos que nada têm a ver

com nossa profissão; façamos de

nossas associações de classe – ABAP,

ABA, ABP, APP, Fenapro, os sindicatos –

porta-vozes de nossa dignidade e do

respeito que todos merecemos.”

Criado em 1996, o Prêmio APP

Contribuição Profissional reconhece

profissionais que se destacaram e que

usaram o seu prestígio e talento para

fazer algo em benefício da profissão e do

negócio da propaganda no Brasil. 

Na ocasião, a APP lançou o livro APP

70 anos – A história de uma entidade

presente.

residido por Geraldo Alonso

Filho, tomou posse em 4 de

dezembro o Conselho de Ética de

Abap, formado por vinte membros, que

julgarão denúncias contra condutas

reprováveis das agências filiadas à

entidade. “Será um Conselho plural, de

altíssimo nível, com profissionais de

diversos setores. E o mais importante é

que terá total autonomia, independên-

cia e autoridade”, disse Dalton Pastore,

presidente da Abap.

P

CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDAA  AABBAAPP  TTOOMMAA  PPOOSSSSEE

GGAARRRRAA  DDOO  GGAALLOO

• Alberico de Souza Cruz (jornalista)

• Alencar Burti (empresário)

• Clarice Herzog (socióloga)

• Enio Mainardi (publicitário)

• Flávio Correa (publicitário)

• Francisco Gracioso (professor)

• Frei Beto (escritor)

• Geraldo Alonso Filho (publicitário e

presidente do Conselho)

• Ives Gandra Martins (advogado)

• José Luis Franchini (publicitário)

• Júlio Cosi Jr. (publicitário)

• Luiz Macedo (publicitário)

• Marcos Cobra (professor)

• Maria Cecília Arruda (professora)

• Neil Ferreira (publicitário)

• Ricardo Young (Instituto Ethos)

• Said Farah (advogado)

• Sérgio Gandra Vaz (publicitário)

• Tomaz Souto Correa (jornalista)

• Wilber Marques Antunes (empresário)

• Profissional Dirigente - Renato Lóes (Leo Burnett)

• Profissional de Atendimento - Angélica Armentano de Lima (DPZ)

• Profissional de Planejamento - Ken Fujioka (JWT)

• Profissional de Criação - Sérgio Valente (DM9DDB)

• Profissional de Mídia - Paulo Camossa Júnior (AlmapBBDO)

• Profissional de Anunciante - Mário Castelar (Nestlé)

• Profissional de Veículo - Marcelo Assumpção (TV Globo)

• Profissional de Fornecedor - Bazinho Ferraz (B/Ferraz)

• Profissional de Imprensa Especializada - Sinval de Itacarambi Leão

• Prêmio “Especial Contribuição Profissional” - Luiz Celso de Piratininga (ESPM)

A APP entregou em
novembro o Troféu Garra
do Galo aos vencedores do
11o Prêmio
Contribuição Profissional.
Os ganhadores foram:

QUEM INTEGRA O CONSELHO DE ÉTICA DA ABAP
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GGRRUUPPOO  DDEE  MMÍÍDDIIAA  PPRROOMMOOVVEEUU  VVIIAAGGEEMM  AA  NNYY

erca de 50 profissionais de

mídia viajaram a Nova York no

final de novembro, em mais uma das

viagens de estudos promovida pelo

Grupo de Mídia São Paulo.

Foram cinco dias de palestras e visi-

tas, num total de 21 encontros, envolven-

do empresas como a Turner, Nielsen,

Sony, Fox, PRM e TV Advertising Bureau

e a agência Naked, entre outras, e pales-

tristas como Bill Lynch, da PRN, João Pe-

dro Borges Badue, da CerejaPRN, Alex

Gonzalez, da Turner, Clotaire Rapaille,

autor do livro The Cultural Code, Carrie

Hart e Jack Poor, da TV Ad Bureau, Rob

Fitzgerald, da Initiative Media, Gerry Mc-

Bride, da Lamac, Shelly Palmer, autor do

livro Network Disrupted, Michael Rogers,

do jornal New York Times, Daniel Mag-

nus, do Metro Internacional, Howard

Mittman, da revista Wired, Lucas Men-

des e Caio Blinder, do programa Manha-

ttan Connection, Robert McCann, da

Nielsen, Jamil Husain, da Diamond

Cluster, que falou sobre publicidade no

telefone celular, Fernando Câmara, do

Terra, Ian Lascher, da ESPN/Disney,

Erwin Ephron, Michael Kassan, da Sony,

Eric Pakurar, da Naked, Ian Ali, da Massi-

ve, que falou sobre publicidade em ga-

mes, Joe D`Angelo, da iBiquity, falando

sobre rádio digital, e Stephan Freitas, da

OAAA.

“Cobrimos uma pauta tão rica quanto

extensa”, diz o presidente do Grupo de

Mídia, Angelo Franzão. “Vimos muitas

coisas novas e provocantes e também

ouvimos de gente como Rob Fitzgerald,

da Initiative Media, que nós, da publici-

dade brasileira, estamos no paraíso, gra-

ças ao modelo de agências integradas.

Ele disse que, nos Estados Unidos, a

concorrência predatória está aviltando

os preços e comprometendo a qualidade

dos serviços”.

Outra conclusão de Franzão: o Brasil

está muito próximo em relação ao exte-

rior em itens como medição de

audiência em mídias digitais, construção

de marcas e vários outros.

O Grupo de Mídia São Paulo pro-

move viagens internacionais de estudos

há mais de dez anos, geralmente para

Nova York e outras cidades dos Estados

Unidos ainda que, em 2005, o destino

tenha sido Portugal e Espanha, sempre

para pesquisar e conhecer tendências de

vanguarda na mídia.

Alguns dos profissionais que participaram da viagem

Lucas Mendes e Caio Blinder

Rob Fitzgerald,
da Initiative
Media

Michael Rogers,
do NY Times

Erwin Ephron

Marcelo Assumpção, da Rede Globo, e 
Angelo Franzão

C
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Teoria & Prática

PROPAGANDA 
RESPONSÁVEL É CHATA?

Não é raro ouvir, sobretudo entre

profissionais de criação, que a

responsabilidade social limita a

criatividade e que, em decorrência

disso, as propagandas responsáveis

ou “politicamente corretas”

tenderiam a ser chatas.

ste texto propõe exatamente o inverso. Que chatas,

ou rasteiras, são as mensagens comerciais produ-

zidas sem levar em conta efeitos e desdobramentos sociais.

Para tornar mais clara a proposta, imaginemos que a

área potencialmente ocupada no mercado de trabalho por

um profissional de comunicação seja definida pelos vetores

do repertório (bagagem cultural e social) e da técnica. Dessa

forma, quanto maior a bagagem cultural e a capacidade

técnica de operacionalizá-la, maior seria o espaço potencial

de atuação. Mas trata-se ainda de um espaço bidimensional,

chato. Para ganhar estatura é necessário desenvolver uma

terceira dimensão, a da responsabilidade em relação às

mensagens produzidas.

Aqui é importante destacar que para desenvolver essa di-

mensão responsável o profissional de comunicação tem no

Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, do

Conar,  um aliado, com regras claras e detalhadas sobre os

cuidados necessários ao elaborar mensagens comerciais,

que não servem apenas para punir anúncios que as

infringem, mas para balizar o processo criativo.

No entanto, por que o profissional de criação deveria ater-

se a regras de conduta? Em artigo anterior, publicado na edi-

ção número 9 da CENP em Revista, abordamos as regras co-

mo elementos capazes de potencializar o processo criativo.

Neste caso, as regras associam-se ao fato de que as men-

Ricardo Zagallo Camargo

Coordenador executivo do CAEPM,

Centro de Altos Estudos de

Propaganda e Marketing da ESPM.

Doutorando e mestre em Ciências

da Comunicação pela ECA-USP

E

Ricardo Zagallo Camargo



13

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

sagens não são apenas comerciais. Carregam, inevitavelmen-

te, valores e representações sociais.

Transmissão de valores

As atividades educativas, como afirma o professor Carlos

Brandão em seu livro O que é educação, da Editora Brasilien-

se, assumem formas difusas, da família à comunidade, em

variadas práticas do aprender, entre as quais podemos incluir

a propaganda. O psicanalista Contardo Calligaris, por sua

vez, lembra em Crônicas do individualismo cotidiano, da Edi-

tora Ática, que gastamos mais com campanhas comerciais

do que com educação pública, e propõe que, antes de ficar-

mos indignados, possamos reconhecer que a propaganda é

hoje mais formadora de nossa subjetividade do que o ensino

escolar. Merecem, portanto, especial atenção, por parte dos

profissionais de comunicação, os valores que estão sendo

veiculados nos anúncios.

Para pensar sobre essa questão focalizaremos o uso do

egoísmo infantil como base de textos criativos, tendo como

exemplo uma campanha que anunciava bolinhos recheados

(merendas) destinados a crianças em idade escolar. Na cam-

panha, o anúncio impresso trazia a mensagem “Esconda

bem a sua (merenda) porque seus irmãos vão querer”, e o

comercial de TV retratava um menino que, para evitar o

assédio dos colegas, ia para a escola de armadura e com uma

“Gastamos mais com campanhas 
comerciais do que com educação 
pública. É melhor reconhecer 
que a propaganda é hoje mais 
formadora de nossa subjetividade 
do que o ensino escolar”

Ricardo Zagallo
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lancheira de ferro. Caminhos criativos calcados no fato, real,

de que as crianças são egoístas e competitivas. Mas as

crianças não são também cooperativas e capazes de

compartilhar? Claro que sim, como pais e professores po-

dem observar diariamente. Diante disso, por que a publi-

cidade costuma privilegiar o recorte da competição? Porque

a sociedade é assim, porque as pessoas já estão acostuma-

das, porque é mais engraçado e porque funciona. Em outras

palavras, porque é a piada mais fácil. O preço, contudo, é

caro. Reforçar determinados valores e apagar outros, que

também integram o jeito de ser e viver das crianças.

Representação do outro

A propaganda tem sido pouco cuidadosa no que diz

respeito à diversidade e à maneira como as pessoas são re-

tratadas. O japonês tintureiro, a doméstica nordestina, o

porteiro que fala errado, o gay caricato, a mulher apresentada

como coisa. É grande a lista de formas de tratamento

simplistas.

Mas, partindo do princípio de que publicitários em sua

maioria são bem-intencionados, por que isso acontece? No-

vamente, porque funciona. O uso dos estereótipos e de

recortes estigmatizantes alimenta o preconceito e afasta as

pessoas, porém é uma forma rápida de passar a mensagem,

sem nuanças ou sutilezas. Orientais com diferentes formas

de ser e pensar são resumidos num japonês sorridente com

uma bandana na cabeça. Mulheres negras são retratadas

como executivas cujos pés não resistem e “sambam”

debaixo da mesa do escritório. O garoto travesso, com boné

virado, vira padrão para toda criança.

Os anúncios voltados para causas sociais, por sua vez,

também são capazes de grandes estragos na imagem das

pessoas, geralmente retratadas como heróis ou vítimas, cau-

sando pena ou admiração exagerada. Nada que as aproxime

das demais. É, contudo, uma comunicação que funciona.

Quem fez o anúncio sente-se bem e há resultados palpáveis

(doações, construção de hospitais etc.). Mas os efeitos cola-

terais são sérios, pois, nesse caso, imagem comprometida

significa reforço do preconceito. Fazendo um paralelo com a

comunicação comercial, será que para vender mais produtos

vale a pena comprometer a imagem de marca?

Para ilustrar, recorreremos a um conhecido comercial da

campanha “Down. A pior síndrome é a do preconceito”. O

filme mostra dois meninos em um carrossel, um deles com

síndrome de Down, enquanto o locutor descreve todas as

atividades que “Carlinhos” realiza cotidianamente. A surpre-

sa vem no final, quando é mostrada a imagem do garoto com

Down e o locutor informa: “Este é o Carlinhos”, mexendo

“O uso dos estereótipos e de
recortes estigmatizantes 
alimenta o preconceito e 
afasta as pessoas, mas é uma 
forma rápida de passar a 
mensagem, sem sutilezas”

Ricardo Zagallo



com o preconceito do público. Mas a locução, infelizmente,

continua: “... e este é um ‘menino de rua’”, mostrando a

imagem do chinelo de dedo no pé do outro garoto. Menino

de rua, sem nome, sem nada. Digno de pena. O anúncio

transita, dessa forma, de um preconceito para outro. Para

quê? Para aumentar o impacto? A comparação com o meni-

no de rua é mais chocante do que se fosse com o Marcos, o

Paulo ou outra criança?

Um outro exemplo bem conhecido é o anúncio que ater-

roriza as mães mostrando a dificuldade de um paraplégico

para subir uma escada. A campanha funciona, bate recordes

de comparecimento à vacinação contra a pólio. Mas a que

preço? O reforço do preconceito ao tratar o deficiente como

um todo problemático, cuja vida é um inferno permanente, e

não como uma pessoa capaz de fazer muitas coisas.

Para concluir, é importante destacar que as questões tra-

tadas não são simples. Os valores e representações do outro

são formatadas por padrões da época e reforçadas, não por

acaso, pela propaganda. É importante, contudo, estarmos

atentos ao papel social de construtores de imaginário que os

profissionais de comunicação desempenham.

Uma tarefa difícil, mas necessária, pois ao lidar com

mensagens que circularão socialmente estamos “brincando

com fogo”, como alertou o professor Stuart Ewen, da Univer-

sidade da Cidade de Nova York, em palestra proferida no II

Encontro ESPM de Comunicação e Marketing, realizado em

novembro de 2007. Nesse sentido, a percepção das respon-

sabilidades pode contribuir para tratar as pessoas não

apenas como consumidores, mas como cidadãos inteligen-

tes e engajados. Para que a propaganda seja menos chata e

mais responsável.
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“É importante estarmos
atentos ao papel social de
construtores de imaginário
que os profissionais de
comunicação
desempenham”

Ricardo Zagallo
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Informática

J. C. França

CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDIIGGIITTAALL
EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  OOUU  CCHHAATTEEAAÇÇÃÃOO??  

O assunto do momento em algumas

rodas é a certificação digital. Alguns a

colocam como a panacéia para todos os

males do planeta. Outros simplesmente

não têm a mínima idéia do que se trata. E

a grande maioria se pergunta o porquê de

mais um elemento em nossas vidas, já

tão saturadas de informação eletrônica.

Afinal de contas, a certificação digital

facilita nosso dia-a-dia ou é apenas mais

um complicador? O texto, em forma de

perguntas e respostas, procura esclarecer

esta e outras dúvidas freqüentes.

O certificado digital é um documento eletrônico, assinado

digitalmente por uma terceira parte confiável, que contém os

dados de uma entidade associados a uma chave pública.

É como uma carteira de identidade virtual. Sua vantagem é

assegurar confidencialidade, integridade das informações e

confirmação de autoria.

E a assinatura digital, como funciona?

A assinatura digital é uma modalidade de assinatura

eletrônica que permite checar, com segurança, a origem e a

integridade de qualquer tipo de documento. 

Para que serve este tal de certificado digital?

Praticamente tudo que se faz com um computador pode

utilizar certificação digital.

• comércio eletrônico;

• processos judiciais e administrativos;

• declaração do Imposto de Renda;

• identificação segura dos sites;
• envio de informações confidenciais.

As principais vantagens são a agilidade, redução de custos e

segurança. Muitos dos processos que necessitavam da presença

J. C. França

é mestre em Comunicação e Artes e arquiteto pela USP.

Envolvido no mundo digital desde 1993, atualmente

pesquisa as relações entre arte, documentação e tecnologia

digital e os modos de garantir a preservação do patrimônio

eletrônico e acesso universal a este conteúdo nos próximos

séculos, em meio às mudanças constantes de tecnologia.

Mas o que é mesmo a certificação digital?
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física ou da apresentação de inúmeros documentos em papel

podem agora ser feitos totalmente por via eletrônica.

Além disso, documentos certificados digitalmente possuem o

mesmo status e validade de um documento em papel.

Meu certificado digital tem a mesma validade que um documen-

to em papel?

Sim, embora em alguns casos seja necessário haver o aceite

de ambas partes.

Quem vai aceitar este meu certificado digital?

Um monte de gente! O governo, por exemplo, é hoje o maior

incentivador do uso do certificado digital. 

Quais os cuidados que preciso ter com o meu certificado?

Seguem algumas dicas importantes, elaboradas pela ICP-Brasil

Infra-estrutura de chaves públicas:

• a senha de acesso da chave privada e a própria chave
privada não devem ser compartilhadas com ninguém;

• caso a chave privada esteja armazenada no disco rígido de

algum computador, deve-se protegê-lo de acesso não-

autorizado;

• utilize uma senha longa, intercalando letras e números.

Meu certificado vale para o resto da vida?

Não. Ele possui um período de validade e deve ser renovado

após o término deste. 

Tá bom, estou convencido. E agora, como faço para ter meu

certificado?

Recomendações da ICP-Brasil:

Para conseguir a sua identidade digital o interessado deve

procurar uma empresa certificadora e preencher um formulário

com seus dados, escolher uma das opções de pagamento e se

apresentar em uma Autoridade de Registro (AR), levando os do-

cumentos pessoais necessários para a autenticação. A emissão

de certificado para pessoa jurídica requer a apresentação dos

seguintes documentos: registro comercial, no caso de empresa

individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social; CNPJ e

documentos pessoais da pessoa física responsável. É importante

salientar que é indispensável a identificação pessoal do futuro

titular do certificado, uma vez que este documento eletrônico

será a sua “carteira de identidade” no mundo virtual. Assim, para

a emissão do certificado tanto o interessado pode ir à AR como

a AR pode ir ao cliente identificá-lo.

Certificação digital é como uma carteira de identidade virtual.

Sua vantagem é assegurar confidencialidade, integridade das

informações e confirmação de autoria.
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Pesquisa

UUMM  CCRRIITTÉÉRRIIOO  PPAARRAA
TTRRAADDUUZZIIRR  OO  BBRRAASSIILL

esenvolver um critério de

classificação econômica

aplicável ao Brasil inteiro, com um

questionário objetivo e simples o

suficiente para ser entendido até por

uma criança e um sistema de

classificação que reflita a capaci-

dade de consumo. É isso o que a

Associação Brasileira de Empresas

de Pesquisa, Abep, mantém em

mente a cada avaliação do Critério

Padrão de Classificação Econômica

Brasil, mais conhecido como Crité-

rio Brasil, cuja revisão mais recente

entrará em vigor a partir de janeiro

de 2008.

O Brasil é pioneiro no uso de

critérios padronizados de classifica-

ção socioeconômica. Até 1969, cada

instituto de pesquisa desenvolvia e

usava um critério diferente, e a falta

de padronização impedia compa-

rações entre dados de fontes dife-

rentes. Foi justamente a necessi-

dade de comparação que levou o

D

Saiba mais sobre o Critério Brasil e as mudanças
em sua metodologia e classificação a partir de 2008

Tatiana Napoli
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mercado a pensar em um critério-

padrão. Em 1970, a ABA desenvol-

veu um sistema próprio, baseado na

posse de bens, na presença da

empregada e no grau de instrução

do chefe de família. As característi-

cas já traziam o embrião de como o

Critério Brasil se configuraria mais

tarde.

A divisão de quatro classes desse

critério inicial passou para oito em

1974. Em 1976, com a criação da

Associação Brasileira de Institutos de

Pesquisa de Mercado, Abipeme, foi

desenvolvido o primeiro critério

ABA-Abipeme, tendo como base

uma revisão do método anterior e

adotando a divisão em cinco clas-

ses. Em 1979, surgiu um novo crité-

rio ABA-Abipeme, o primeiro cons-

truído por análise estatística. Em

1991, as duas entidades se dividiram,

criando critérios próprios. 

As entidades continuaram sepa-

radas, até que, em 1997, foi homolo-

gado o Critério Brasil, em uma ini-

ciativa que envolveu a ABA, a Abep e

a Abipeme. O Critério passou por sua

primeira revisão em 2002, que indi-

cou que seu método ainda funciona-

va de maneira aceitável, mas deveria

ser revisto novamente em alguns

anos. O processo de revisão foi reto-

mado em 2006, o que levou às

atuais mudanças.

SIMPLICIDADE
O objetivo principal do Critério

Brasil é ser um sistema de pontua-

ção padronizado, que funcione

como um estimador eficiente da

capacidade de consumo da popula-

ção. A cada revisão, são avaliadas

tanto as variáveis que determinam

os resultados quanto o sistema de

pontuação e divisão de classes, ten-

do em mente sua correspondência

com a atualidade e sua capacidade

de traduzir o poder de consumo. “O

Critério precisa ser simples para ser

operacionalizado e ter o mínimo de

poder de classificação”, comenta

Waldyr Pilli, presidente da Abep.

“Toda vez que lidamos com o

Critério e procuramos aprimorá-lo,

temos que balancear esses dois

fatores. Precisamos equilibrá-los

sempre, porque à medida que você

simplifica, está perdendo o poder de

classificação, mas também não dá

para complicar o Critério de tal for-

ma que ele passe a ser inaplicável,

até pelo tamanho do Brasil e da

própria complexidade do tema”,

explica ele.

“Toda vez que

lidamos com o

Critério e procuramos

aprimorá-lo, temos

que balancear a

simplicidade e o poder

de classificação”
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Ao contrário de outras pesqui-

sas, que se focam no indivíduo, a

família é a base da pesquisa do

Critério Brasil. “O Critério classifica

domicílios, não pessoas, porque

pressupõe que classe é característica

familiar”, esclarece Waldyr. Ele refor-

ça que o Critério não tem como

objetivo estudar o fator sociológico

da divisão de classes; simplesmente

adota o poder de consumo como

parâmetro, sem entrar nos aspectos

sociais. “Um típico caso de poder

de consumo contra renda: se você

tem um domicílio de uma pessoa,

vai ter uma renda, mas não tem

poder de consumo, pois essa pes-

soa usa um pouco de cada coisa e

certos produtos nem consome”,

exemplifica. Da mesma forma, o

Critério não tem a intenção de iden-

tificar grupos raros na população,

mas sim se focar nos grandes gru-

pos, de acordo com a capacidade de

consumo de produtos e serviços.

“Até porque, nesses grupos menos

significativos, especialmente os de

renda mais alta, o próprio fenôme-

no do consumo não está relaciona-

do à renda, mas ao estilo de vida”,

detalha o presidente da Abep.

NOVE VARIÁVEIS
Com a revisão recente, a partir de

2008 serão nove as variáveis que

formam o sistema de pontuação do

Critério Brasil – uma a menos que

antes, com a exclusão do aspirador

de pó. São elas: número de auto-

móveis no domicílio, de aparelhos

de TV em cores, de rádios, de ba-

nheiros e de empregadas domésti-

cas, posse de máquina de lavar rou-

pa, de geladeira e freezer, de video-

cassete ou DVD e nível de instrução

do chefe de família. 

Cada variável possui uma pon-

tuação correspondente no sistema

de classificação, cuja somatória

define o poder de compra da família

estudada. O sistema de pontos é

“O Critério classifica

domicílios, não

pessoas, porque

pressupõe que classe

é característica

familiar”

Critério Brasil 2008 – Sistema de pontos

Posse de itens Não tem Tem (Quantidade)

1 2 3 4

Televisores em cores 0 1 2 3 4

Video-cassete/DVD 0 2 2 2 2

Rádios 0 1 2 3 4

Banheiros 0 4 5 6 7

Automóveis 0 4 7 9 9

Empregadas mensalistas 0 3 4 4 4

Máquinas de lavar 0 2 2 2 2

Geladeira 0 4 4 4 4

Freezer (*) 0 2 2 2 2

* Independente ou segunda porta da geladeira

Pontuação mínima = 0
Pontuação máxima = 46

Grau de instrução do chefe de família

Nomenclatura antiga Pontos Nomenclatura atual

Analfabeto/Primário incompleto 0 Analfabeto/até 3a Série Fundamental

Primário completo 1 4a Série Fundamental

Ginasial completo 2 Fundamental completo

Colegial completo 4 Médio completo

Superior completo 8 Superior completo
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construído com base em uma aná-

lise de regressão múltipla da renda

familiar em função da posse de

bens e escolaridade. A base utiliza-

da é o Levantamento Socioeconô-

mico, LSE, pesquisa realizada anual-

mente pelo Ibope e que tem como

objetivo mensurar as características

sociais, demográficas e econômicas

das famílias das nove principais

áreas metropolitanas do país. “De-

senvolvemos um critério lógico de

atribuição, de modo que o número

de pontos de um domicílio esteja

fortemente associado ao seu poder

de consumo. E com base nessa

pontuação dividimos em classes”,

explica Waldyr. O critério de escolha

das variáveis considera sua adequa-

ção aos objetivos e limitações do

Critério Brasil e sua relação com o

poder aquisitivo da família. 

As variáveis são cruciais para a

acuidade da classificação do Crité-

rio. Dessa forma, os itens são esco-

lhidos cuidadosamente para que

reflitam o poder de consumo da

família analisada. Considerando as

dimensões do Brasil, uma das

maiores preocupações é evitar itens

em que haja grande disparidade de

posse entre regiões por motivos

alheios à capacidade de consumo,

como o ar-condicionado, que está

muito mais ligado ao clima de

determinadas regiões do que ao

poder de consumo. 

“Tem muitas coisas que fazem

sentido para quem mora em São

Paulo, e não para quem é de outras

regiões, além de tendências que

estão associadas ao estilo de vida

ou a características regionais”, cons-

tata Waldyr. Da mesma forma,

também são evitados produtos que

estejam em fase de rápido cresci-

mento, como computador e celula-

res, que muitas vezes não estão

associados ao poder de consumo,

mas à época. 

POR QUE BANHEIROS?

“Muita gente pergunta: por que

banheiros? O banheiro é um ótimo

indicador das condições do habitat

da casa. Pode soar estranho, mas,

por exemplo, se trabalhássemos

com número de quartos, as respos-

tas seriam muito relativas. O que é

“Muita gente

pergunta: por

que banheiros?

O banheiro é

um ótimo

indicador das

condições do

habitat da

casa”

Pontos de corte
das classes

Classe A1 42 a 46 pontos

Classe A2 35 a 41 pontos

Classe B1 29 a 34 pontos

Classe B2 23 a 28 pontos

Classe C1 18 a 22 pontos

Classe C2 14 a 17 pontos

Classe D 8 a 13 pontos

Classe E 0 a 7 pontos

Fonte: LSE 2005 – Ibope Mídia

Renda média familiar
por classe

(em valores de 2005)

Classe A1 9.733,47

Classe A2 6.563,73

Classe B1 3.479,36

Classe B2 2.012,67

Classe C1 1.194,53

Classe C2 726,26

Classe D 484,97

Classe E 276,70

Total 1.432,84
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um quarto?”, frisa o presidente da

Abep. “Também consideramos o

nível de instrução só do chefe da

família, porque a classificação é

referente ao domicílio. E o nível de

instrução está diretamente relacio-

nado ao poder de consumo, por

isso vale até oito pontos no questio-

nário”, destaca Waldyr.   

No sistema de classificação, cada

pergunta ganha um número de alter-

nativas possíveis, e trabalha-se com a

soma dessas alternativas. As nove

perguntas do questionário originam

25 variáveis possíveis de pontuação,

cujos valores são atribuídos por esta-

tística pelo arredondamento do coe-

ficiente de correlação de cada item

pesquisado com a renda – ou seja, o

valor que ilustra quanto determinado

fator explica o outro. “Nosso propó-

sito é entender a relação do conjunto

de bens com a variável da renda e

com o nível de educação, que está

relacionado ao poder de gerar

renda”, justifica Waldyr.

A pirâmide de classificação em

classes é cortada de acordo com os

pontos. A partir de 2008, atendendo

uma reivindicação do mercado, o Cri-

tério vai subdividir a classe C em C1

e C2, a exemplo do que já é feito com

as classes A e B. “Como era a maior

classe dentro do conjunto, faz todo o

sentido subdividir. Se aplicássemos

o mesmo critério de antes, até a

classe B ficaria tudo praticamente

igual, mas a classe C diminuiria, o

que não corresponde à realidade do

mercado”, avalia Waldyr.

O Critério Brasil é hoje universal-

mente adotado por agências de pu-

blicidade do Brasil inteiro e reconhe-

cido como uma das ferramentas

mais importantes no mercado de pes-

quisas. “Todas as empresas de pesqui-

sa usam o Critério como sistema de

classificação. Ele é mesmo uma exce-

lente ferramenta para as agências,

por dividir a população em grandes

grupos de consumo. É um ponto de

partida bastante sólido e pode ser

usado para estudar o público-alvo,

cruzando suas informações com da-

dos de audiência, por exemplo”, diz

Waldyr.

“O Critério é uma

excelente ferramenta

para as agências, por

dividir a população

em grandes grupos de

consumo”

• Os dados do Critério Brasil são

disponibilizados gratuitamente

para o mercado e podem ser

encontrados no site da Abep

(www.abep.org.br).

Distribuição das classes – Critério Brasil 2008

Salvador Fortaleza Recife Brasília P. Alegre Curitiba B. Horizonte R. Janeiro S. Paulo Total

Classe A1 0,4% 1,5% 0,5% 2,2% 1,1% 1,6% 1,3% 0,6% 0,6% 0,9%

Classe A2 2,8% 3,3% 3,2% 7,1% 4,2% 6,0% 3,5% 3,4% 4,5% 4,1%

Classe B1 4,6% 5,9% 6,0% 11,5% 9,6% 11,4% 7,2% 8,3% 10,6% 8,9%

Classe B2 9,6% 8,7% 8,0% 18,8% 19,4% 18,8% 14,3% 14,1% 19,0% 15,7%

Classe C1 16,1% 11,3% 12,3% 17,9% 27,0% 23,9% 18,0% 23,1% 22,4% 20,7%

Classe C2 24,4% 19,9% 21,8% 17,7% 18,5% 18,5% 21,5% 24,6% 21,5% 21,8%

Classe D 36,6% 36,9% 40,7% 21,9% 18,3% 17,7% 31,5% 24,8% 20,7% 25,4%

Classe E 5,5% 12,5% 7,5% 2,9% 1,9% 2,1% 2,6% 1,2% 0,7% 2,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: LSE 2005: Ibope Mídia
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Capa

ão que outras empresas não

reúnam, no cumprimento

das suas tarefas cotidianas, pessoas

de formação quase que antagônica.

Uma fábrica de roupas, por exemplo,

acomoda engenheiros têxteis e estilis-

tas, coloristas e contadores, mas,

quando se olha para o organograma

das atividades da empresa, nota-se

um grande distanciamento entre as

tarefas do pessoal com formação em

ciências humanas e o de exatas. Se-

guindo no exemplo da confecção, as

pessoas podem até trabalhar em lo-

cais diferentes, sendo comum o

estilista e os demais criadores esta-

rem apartados física e formalmente de

quem fabrica a roupa. Eles definem

forma e materiais e entregam tudo

num pacote ao engenheiro têxtil, que

retornará com as peças já finalizadas.

São tarefas estanques, que podem ou

não se comunicar. Na moderna dinâ-

mica do setor de roupas e acessórios

de moda,  o estilista e o pessoal da fá-

N

AARRTTEE  &&  TTÉÉCCNNIICCAA
Agências de publicidade são locais curiosos de

trabalho. Lá, separados por metros de distância,

trabalham escritores e engenheiros, artistas plásticos

e economistas, relações-públicas e cientistas.
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brica por vezes estão até em países

diferentes.

Não dá para trabalhar assim numa

agência de publicidade. No modelo

brasileiro do negócio, reconhecido e

festejado em todo o mundo, o suces-

so da atividade depende – para alguns

em grande parte, para outros de for-

ma total – da soma do talento dos

escritores e artistas – que dividirão

entre si a responsabilidade pela cria-

ção da peça publicitária –, dos enge-

nheiros e dos economistas – respon-

sáveis pelo planejamento da campa-

nha e pela estratégia de mídia – e dos

relações públicas e dos cientistas – que

cuidarão do atendimento ao cliente e

das pesquisas que embasaram a cria-

ção, o planejamento e a mídia. Não é

por acaso que a Lei n0 4.680, de 1965,

um dos pilares da atividade no Brasil,

define a agência como a empresa

especializada “na arte e na técnica pu-

blicitárias que, através de especialis-

tas, estuda, concebe, executa e distri-

bui propaganda aos veículos de co-

municação”. Artistas e técnicos, traba-

lhando separados, não conseguiriam

os resultados desejados: a venda do

produto ou do serviço, a projeção da

marca ou das idéias do anunciante,

impactando o público consumidor. Se

uma das partes falhar, o resultado final

não se produz, o produto encalha, a

marca não se projeta, a idéia perma-

nece desconhecida, o consumidor não

reage. A publicidade, para alguns uma

das mais poderosas, para outros a

mais poderosa das ferramentas de

marketing, resulta inútil, revelando-se

um gasto, e não um investimento, co-

mo deve ser. Afinal, na síntese do pro-

fessor John Philip Jones, um dos mais

destacados estudiosos da publicidade

em todo o mundo, a publicidade só

produz resultados se o consumidor

em potencial “a recebe, comprende-a

e responde a ela de alguma forma”.

“Houve um tempo em que pre-

dominava a idéia de que era possível

ao diretor de arte, ao diretor de mídia, ao

redator trabalharem sozinhos. Esta

idéia morreu. O que temos hoje, na

W/Brasil e em todas as boas agências,

são profissionais de comunicação,

criadores de conteúdo e realizadores

de negócios que trabalham em total

integração. Esse é o conceito que apli-

camos ao nosso trabalho. Incentiva-

mos a cumplicidade no grupo em vez

da competitividade”, resume Paulo

Gregoracci, presidente de operações,

mídia e atendimento da W/Brasil.

“Trabalhamos com pesquisas técnicas

e investigações jornalísticas para de-

senvolver nossas idéias, com base em

No modelo brasileiro

de publicidade

o sucesso depende

da soma do

talento de todos
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uma área de planejamento variada e

constituída por profissionais de

formações diferentes, sempre com o

objetivo de dar um maior conteúdo ao

trabalho.”

COMBINANDO ABORDAGENS

Mas como os estudiosos entendem

que se dá o trabalho dentro da agên-

cia? De que forma juntar numa cam-

panha em mídia impressa ou eletrô-

nica os elementos capazes de captar a

atenção do consumidor em potencial,

levando-o não só a perceber e a me-

morizar a mensagem, mas também

motivá-lo o suficiente a ir até uma

loja? Basta, talvez, inserir uma boa

piada ou uma mulher/homem bonita/

bonito para atrair a atenção do leitor/es-

pectador? Ou, quem sabe, fazer uma

comparação direta entre os atributos

do produto anunciado e o dos concor-

rentes? 

As abordagens possíveis, logo se

verá, são virtualmente infinitas, inclu-

sive porque comportam combinações

do tipo humor mais gente bonita e

assim por diante. Mas esse é apenas o

primeiro problema a ser atacado. A

seguir, na ordem de prioridades, vem

uma questão crucial: como atingir o

consumidor em potencial (presumin-

do que ele já tenha sido identificado

com precisão)? Como selecionar os

meios de comunicação que podem

promover o contato com o consumi-

dor em potencial da forma mais rápi-

da e eficiente, possibilitando o máximo

de resultado com o mínimo de inves-

timento financeiro?

É aqui que entram os escritores e

engenheiros, os artistas e economistas,

“Houve um tempo 

em que predominava

a idéia de que era 

possível trabalhar

sozinhos. Esta

idéia morreu”

Paulo Gregoracci

CLIENTE:
necessidade

produto/serviço

Fluxograma
de Comunicação

INFORMAÇÃO, CATEGORIA,
DISTRIBUIÇÃO, POTENCIALIDADES,

CANAIS DISTRIBUIÇÃO,
SAZONALIDADE, CONCORRÊNCIA,

DESENVOLVIMENTO, CATEGORIA ETC.

INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
DA MARCA, RELAÇÃO COM O TRADE,

AÇÕES PROMOCIONAIS, REAÇÃO
COMUNICAÇÃO, FREQÜÊNCIA

COMPRA, HISTÓRICO, MARGEM DE
PREÇO ETC.

AGÊNCIA 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIA
CRIATIVA

ESTRATÉGIA
MÍDIA

GRUPO 
INTEGRADO 
DA MARCA

Elaboração: Angelo Franzão
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os relações públicas e cientistas. Tem-

perados pelas diferentes experiências

profissionais e de vida, eles detêm a

arte e a técnica que lhes permite

entender o problema do anunciante,

planejar uma linha de conduta, criar e

veicular anúncios que produzam re-

sultados e garantam diferenciais com-

petitivos que possibilitem ao anun-

ciante vender e lucrar mais. E, está

plenamente comprovado, os resulta-

dos da publicidade serão tão mais

efetivos quanto mais integradas

trabalharem as áreas da agência. 

Até os anos 60, não era incomum

que os diferentes profissionais da

agência trabalhassem em departa-

mentos tão estanques como uma

linha de montagem. O redator e o di-

retor de arte, por exemplo, chegavam

a trabalhar em prédios diferentes, o

que levou à criação de um formato

clássico de anúncio para mídia im-

pressa, chamado de saia-e-blusa, me-

tade ilustração, metade texto, o que

permitia que cada um ocupasse um

espaço bem definido na peça publici-

tária, sem que fosse necessário que

interagissem muito.

Hoje, o que antes era rigidamente

apartado convergiu para aquilo que,

em agências como a McCann-Erick-

son, é chamado de Grupo Integrado

da Marca, reunindo os profissionais

de atendimento, planejamento e pes-

quisa, criação e mídia. Além da sim-

ples e cabal constatação que várias

cabeças pensam melhor do que uma,

resta a verdade comprovada de que

nenhuma área, de forma isolada, é

capaz de propor uma solução melhor

para o problema do cliente do que a

soma das competências e experiên-

cias de todas juntas. A partir daí, o

trabalho flui com naturalidade.

A aproximação com o cliente é res-

ponsabilidade do atendimento – os

relações públicas da agência. Angélica

Armentano, da equipe de atendimen-

to da DPZ, explica a sua atividade

como uma ponte entre as necessida-

des de comunicação do anunciante e

seus colegas da agência. “Cultivar os

relacionamentos, para mim, é a

prática da política em sua expressão

mais completa. A política não apenas

como conciliadora das partes, mas

como instrumento para a obtenção de

resultados”, disse ela ao receber o

prêmio Contribuição Profissional de

Atendimento, da APP, em meados de

novembro. 

Entram em cena, então, os planeja-

dores ou, como é mais freqüente hoje,

os grupos de planejamento, reunindo

também os criadores e os profissio-

nais de mídia, buscando a idéia que

sustentará a ação publicitária. “A boa

comunicação precisa ter uma grande

idéia que adquira a característica da

mídia em que será veiculada”, resu-

miu, em entrevista ao jornal O Globo,

Washington Olivetto, premiado pela

Associação Latino-Americana de Agên-

cias de Publicidade como o profis-

sional mais criativo do século. O que

era responsabilidade exclusiva da

criação reparte-se hoje por todos os

níveis da agência. 

A publicidade brasileira, por sinal,

está repleta de cases de imenso suces-

so nascidos de idéias e propostas de

profissionais de áreas que não a

criação. Um profissional de mídia

conversa com o diretor de um veículo

de comunicação e abre as portas para

um formato diferenciado de inserção

publicitária. Ele propõe a idéia ao

grupo de planejamento que percebe

as vantagens de tal investimento e

passa a formular toda uma campanha

baseada naquele formato diferencia-

do. Sem a informação inicial, trazida

pelo profissional de mídia, nada teria

sido possível, inclusive o incremento

de vendas e o lucro do anunciante. A

linha criativa da campanha pode ser

“Cultivar

relacionamentos, 

para mim, é a prática 

da política em sua

expressão mais completa.”

Angélica Armentano
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testada previamente pelos “cientistas”,

os profissionais de pesquisa, que domi-

nam ferramentas altamente sofistica-

das para mensuração dos resultados.

Vista dessa forma, o que a muitos

que não conhecem a publicidade pode

parecer um lance de simples esper-

teza, ganha contornos de uma ativida-

de extremamente estruturada e espe-

cializada, que depende a um só tempo

de criatividade, pesquisa, planilhas e

fórmulas para produzir os melhores

resultados. A imagem distorcida e

caricatural da agência de publicidade,

povoada por jovens cabeludos e irre-

verentes, definitivamente ficou para

trás, ainda que jovens cabeludos e

irreverentes continuem a trabalhar por

lá, posto que juventude é essencial

aos negócios.

CIÊNCIA EXPLÍCITA

É mais fácil encontrar ciência ex-

plícita na publicidade quando se visita

a área de mídia, ambiente por excelên-

cia dos “engenheiros”.

Em essência, a atividade parece

simples: cabe a ela escolher os meios

e os veículos de comunicação onde

serão inseridas as peças publicitárias.

Pela lógica, e passando por cima da

questão crucial da escolha do meio de

“A boa comunicação 

precisa ter uma grande

idéia que adquira 

a característica 

da mídia em que 

será veiculada”

Washington Olivetto

Fluxograma: Atividade Mídia 

PLANEJAMENTO: OBJETIVOS
MERCADO, PÚBLICO CONSUMIDOR,

MERCADOS/GEOGRAFIA, TÁTICAS
CONCORRÊNCIA, SAZONALIDADE,

PRODUTO, INTENSIDADE
COMUNICAÇÃO, DISPONIBILIDADE

VERBA ETC.

IPC Geral vs. Custo de Mídia
Calibragem de custos
(audiência/circulação)

IDCATG
IDMARCA

Otimizadores (simulação)
Custo de Mídia – Marca

Ibope, Ipsos-Marplan, IVC, Alpha Indices, 
TGI, Datafolha, otimizadores, 

estudos ad-hoc etc.

ESTRATÉGIA
MÍDIA

MERCADO CATEGORIA

EXECUÇÃO

MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO

PRODUÇÃO

MARCA

NEGOCIAÇÃO

Elaboração: Angelo Franzão



comunicação mais adequado à men-

sagem, bastaria um cruzamento sim-

ples de tiragem/audiência e custos dos

veículos para definir as opções mais

econômicas. Mas logo se percebe que

não é tão simples assim, porque o que

se busca no investimento publicitário

não é economia, e sim a eficácia. O

segredo não é selecionar os veículos

mais baratos, mas os mais adequa-

dos, capazes de proporcionar o maior

volume de oportunidades de contato

com o consumidor em potencial pelo

menor investimento possível.

Assim, há todo um longo e tor-

tuoso caminho a ser percorrido pelos

profissionais da mídia até que a peça

publicitária possa ser veiculada com

sucesso. Tal caminho foi resumido

com extrema elegância por uma

entidade americana chamada The

Advertising Research Foundation,

ARF, num estudo do comecinho dos

anos 60 chamado Towards Better

Media Comparisons.

Revisado várias vezes nos anos

seguintes, o que o levou a ser rebati-

zado em 2003 como Making Better

Media Decisions, o estudo identifica

oito degraus em direção à melhor es-

colha do meio e veículo de comunica-

ção, num método que permite visuali-

zar de maneira precisa o quanto de

ciência e desafio há na atividade

publicitária:

1. Distribuição dos veículos – mede a

efetiva tiragem de jornais e revistas, a

audiência dos meios eletrônicos, a

quantidade de propriedade de mídia

exterior etc.

2. Exposição do veículo – a impressão

de um jornal, por exemplo, não signifi-

ca, necessariamente, que ele seja lido.

Aqui se mede, portanto, o consumo

efetivo do veículo: quantas pessoas

leram o jornal, quantas ouviram o

programa de rádio etc.

3. Exposição à publicidade – de novo,

o fato de uma peça publicitária ser

inserida, por exemplo, na programa-

ção de uma emissora de TV não quer

dizer, necessariamente, que ela seja

vista pela totalidade do público que

assistiu àquele programa. É preciso

levar em conta a rotatividade natural

do espectador, o efeito do controle

remoto etc.

4. Atenção à publicidade – indo além

na análise da mídia, é importante

mensurar a quantidade de pessoas

que, expostas efetivamente ao anún-

cio, prestaram atenção nele.

5. Percepção à publicidade – aqui se

mede se as informações transmitidas

pela peça publicitária foram retidas

pelo consumidor em potencial. É

rotineiro o comentário das pessoas

que dizem ter visto o anúncio mas são

incapazes de mencionar o produto ou

o serviço anunciado. As pesquisas

tradicionais indicam que as pessoas

precisam ver, em média, um anúncio

três vezes durante o ciclo de compra

para que possam memorizar seus

argumentos, deixando um grande

desafio para o profissional de mídia:

como atingir tal intento dentro do

orçamento do cliente em dado espaço

de tempo?

6. Persuasão – é o desdobramento

desejado da etapa anterior, levando o

consumidor em potencial a ultrapas-

sar a memorização da mensagem e se

deixar convencer das vantagens que

terá em adquirir aquele produto ou

serviço. 

7. Resposta à publicidade – é a men-

suração efetiva aos apelos publici-

tários, incluindo chamadas telefônicas

ao anunciante, visitas ao showroom,

ao site do produto etc. 

8. Vendas – mede as vendas efetivas

do produto anunciado. Permite várias

aferições adicionais, como o chamado

Retorno Sobre Investimento, ROI.

É mais fácil encontrar 
ciência explícita na 

publicidade quando 

se visita a área de mídia
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Revendo os degraus individualmen-

te, fica fácil perceber como a orques-

tração dos esforços de toda a agência

é decisiva para o sucesso da ação

publicitária. Um atendimento defi-

ciente com certeza resultará num pla-

nejamento falho, da mesma forma

que um anúncio brilhante será sepul-

tado inapelavelmente se não for

veiculado com sabedoria. 

O desafio é amplificado de forma

extraordinária pelo uso generalizado

da publicidade por virtualmente todos

os fabricantes e prestadores de ser-

viço, a multiplicação dos meios de co-

municação, a grande concorrência

entre os veículos e o surgimento de

alternativas totalmente novas, a inter-

net sendo apenas a mais visível delas.

“O raciocínio de que o novo mata o

anterior não é realista no universo da

comunicação”, declara Olivetto. Resta

a verdade de que só as agências e sua

orquestra de profissionais de forma-

ção tão diferentes entre si são capazes

de resolver, com arte e técnica, a cada

vez mais intrincada equação que leva

a mensagem do anunciante até o

consumidor.

O modelo das agências de mídia

tentou desmontar a noção das agên-

cias como centro de competência em

comunicação publicitária. A lógica era

a estritamente financeira. Se você jun-

tar um grande volume de investimentos

publicitários nas mãos de um negocia-

dor com pedigree do mercado finan-

ceiro, ele será capaz de arrancar dos

veículos preços de inserção muito

menores. Gerará uma economia de

curto prazo, mas asfixiará a agência e

comprometerá, no médio e longo pra-

zos, o sucesso do anunciante. 

O CENTRO DE TUDO

Felizmente, o modelo das agências

de mídia, vigente em vários países do

mundo, está desacreditado, como po-

de se ver por declaração recente de

Alejandro Quintero, vice-presidente de

comercialização da Televisa, a maior

emissora de TV do México, onde as

agências de mídia se instalaram com

força total anos atrás. “Nossas agên-

cias de publicidade perderam de for-

ma notável a sua condição na cadeia

de valor da marca porque entre anun-

ciantes e meios de comunicação há

um agente econômico novo – as

agências de mídia. Eles se ocupam

simplesmente de converter a contra-

tação dos meios em uma compra de

quilos de audiência, usando softwares

de otimização.”

“O que estamos tentando fazer

agora é recuperar a posição das agên-

cias de publicidade, em especial dos

profissionais de criação”, disse Quin-

tero. “No Brasil, onde não há agências

de mídia, a indústria da publicidade é

muito próspera. Por quê? Porque há

agências de publicidade, que são as

intermediárias entre anunciantes e

veículos de comunicação. Elas ga-

nham dinheiro com esse trabalho e

podem contratar profissionais melho-

res e mais criativos. No México, a in-

dústria da publicidade tornou-se mui-

to pobre e, por isso, atrai gente sem

talento, incapaz de gerar criatividade.”

Quintero chegou ao centro da

questão. Escritores e engenheiros, ar-

tistas e economistas, RPs e cientistas

fazem a publicidade. Não há máqui-

nas capazes de criar anúncios atrati-

vos, muito menos capazes de sele-

cionar a melhor forma de impactar o

consumidor. “A publicidade é feita e

aprovada por pessoas. Quanto melho-

res forem essas pessoas, melhor será

a publicidade. E ninguém fica de boa

índole por decreto. A primeira coisa é

lutar para que essas coisas sejam

feitas e aprovadas por pessoas melho-

res”, afirma Olivetto.

O modelo brasileiro de publicidade

descobriu, há muitos anos, a forma

ideal de reunir as melhores pessoas.

“No Brasil, onde não 

há agências de mídia, 

a publicidade é

muito próspera”

Alejandro Quintero
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Pergunte ao CENP

Tudo começou com as

primeiras Normas-Pa-

drão, elaboradas pela

ABAP em conformidade

com o I Congresso Bra-

sileiro da Propaganda de 1957. Daquelas normas constava,

entre outras coisas, a forma de remuneração das agências.

Finalmente, em 1965, com a Lei no 4.680, o Código de Ética

dos Profissionais da Propaganda, de 1957, passou a ter força

legal. O Decreto no  57.690/66, que aprovou a regulamenta-

ção da lei, incorporou a remuneração das Normas-Padrão de

1957. Lei e decreto foram mantidos inalterados por mais de

vinte anos, proporcionando bases sólidas a partir das quais

a publicidade brasileira tornou-se uma das mais criativas e

eficientes do mundo.

Em 1997, no rastro das desregulamentações, o Decreto no

2.262 revogou trechos do Decreto no  57.690, incluindo o que

tratava da remuneração das agências. A desorganização do

setor foi imediata e os players do mercado começaram a

negociar um mecanismo de auto-regulação comercial, pela

importância de se preservar a atividade da concorrência

predatória, que veio a resultar nas atuais Normas-Padrão da

Atividade Publicitária e no CENP, fundado em dezembro de

1998. 

O acordo de auto-regulação foi reconhecido pelo Decreto no

4.563, de dezembro de 2002, que estabeleceu que a prestação

dos serviços de propaganda pelas agências fosse remunera-

da “...tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4

a 3.6, 3.10 e 3.11, e respectivos subitens, das Normas-Padrão

da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP...”. 

A Lei no 4.680/65, por inter-

médio de seu artigo 11, deter-

minou que o veículo con-

cedesse o “desconto” às

agências, sem fixar o seu percentual. 

A certificação da agência assegura o direito à percepção dos

20%, segundo o pacto firmado pelos veículos nas Normas-

Padrão.

Conforme previsto na lei, apenas

às agências de propaganda. Deve-

se lembrar que o “desconto” não

se confunde com a “comissão”,

também prevista na lei, que é remuneração do agenciador de

propaganda.

A possibilidade de repasse da agência ao seu cliente-anun-

ciante está prevista no Anexo B das Normas-Padrão, da

seguinte forma:

CCoommoo  eevvoolluuiiuu  aa  bbaassee
lleeggaall  ddaa  rreemmuunneerraaççããoo
ddaass  aaggêênncciiaass  ddee
ppuubblliicciiddaaddee??

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

OO  ““ddeessccoonnttoo--
ppaaddrrããoo””  ddee  2200%%
eessttáá  pprreevviissttoo  nnaa  lleeii??

AA  qquueemm  ppooddee
sseerr  ccoonncceeddiiddoo
oo  ““ddeessccoonnttoo””??

OO  ““ddeessccoonnttoo--ppaaddrrããoo””  rreecceebbiiddoo
ppeellaa  aaggêênncciiaa  ddee  pprrooppaaggaannddaa  ppooddee
sseerr  rreeppaassssaaddoo  aaoo  aannuunncciiaannttee??

INVESTIMENTO
BRUTO ANUAL
EM MÍDIA

PARCELA DO
INVESTIMENTO BRUTO
“DESCONTO-PADRÃO DE
AGÊNCIA” A REVERTER
AO ANUNCIANTE

Até R$ 2.500.000,00 Nenhum

De R$ 2.500.000,01 a
Até 2% do investimento bruto

R$ 7.500.000,00

De R$ 7.500.000,01 a
Até 3% do investimento bruto

R$ 25.000.000,00

De R$ 25.000.000,01
Até 5% do investimento bruto

em diante
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O investimento bruto citado é o total da verba investida em

mídia do anunciante, independentemente por quantas

agências é feito. Exemplo: O anunciante “x” é atendido por

três agências, só que por intermédio de uma seu investi-

mento em mídia foi de R$ 500.000,00, em outra foi de

R$ 7.500.000,00 e na terceira de R$ 20 milhões. O total a ser

considerado por cada uma das agências é de R$ 28 milhões;

portanto, o repasse em cada uma delas poderá ser de até 5%.

Para as Normas-Padrão a

verba pública de publicida-

de é o total de investimento

do ente público anunciante.

Exemplo: é a soma de to-

das as verbas de publicidade dos órgãos públicos da admi-

nistração direta e indireta do Estado, ocorrendo o mesmo em

relação aos municípios.

Nos casos de contratação com o setor público, deve ser

observado o item 3.11 das Normas-Padrão.

Sim. As Normas-Padrão

prevêem esta hipótese no

item 3.10. O fee poderá ser

cumulativo ou alternativo à

remuneração da agência

decorrentes de veiculação, produção etc. Em qualquer caso,

a agência deverá ser remunerada em valor igual ou apro-

ximado ao que ela receberia caso fosse na forma tradicional.

CCoomm  rreellaaççããoo  aaoo  AAnneexxoo  BB,,
oo  qquuee  ddeevvee  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo  ccoommoo
iinnvveessttiimmeennttoo  bbrruuttoo  eemm  mmííddiiaa??

EE  eemm  rreellaaççããoo  aaoo
aannuunncciiaannttee  ppúúbblliiccoo,,
qquuaall  oo  iinnvveessttiimmeennttoo
aa  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo??

AAss  aaggêênncciiaass  ppooddeemm
sseerr  rreemmuunneerraaddaass
ppeellooss  aannuunncciiaanntteess
eemm  rreeggiimmee  ffeeee??

[ “A Lei no 4.680 e o Decreto no 57.690/66 foram mantidos

inalterados por mais de vinte anos, proporcionando bases

sólidas a partir das quais a publicidade brasileira tornou-

se uma das mais criativas e eficientes do mundo.”
]

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

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

conteúdo do CENP em Revista continuarão a ser pu-

blicadas na última página.

????



38

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

Regionais

38

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

cidade de Natal, assim como o próprio es-

tado do Rio Grande do Norte, tem uma

característica peculiar: o perfil de província, que in-

fluencia não apenas na geografia da região, mas também em

seu mercado. “Como a tendência atual é a globalização, fazer

propaganda num mercado pequeno é bem mais complicado,

pois não dispomos de recursos avançados e nem de grandes

verbas para almejar grandes campanhas”, diz Ubirajara

Carratu, diretor de planejamento da

Carratu Publicidade. 

O mercado evoluiu muito nos últi-

mos anos, quando era mais concentra-

do em poucos anunciantes e agências,

devido aos avanços tecnológicos, à profissionalização e ao

aquecimento do mercado local, principalmente o imobi-

liário, que trouxe investidores de outros estados. Porém a

região ainda sofre períodos de sazonalidade, como o início

do ano, onde o mercado local estanca ao enfrentar as férias. 

Nesse contínuo processo de evolução, o CENP

tem um papel fundamental na região. “Para nós, que

somos uma das primeiras agências credenciadas junto

ao CENP no Rio Grande do Norte, isso significa muito. Acre-

ditamos que apoiar a iniciativa da organização do nosso

meio seja sempre um valor agregado ao nosso próprio

negócio, além de traduzir a forma pela qual pensamos em

agir”, explica Ubirajara. 

Ele destaca que a Carratu Publicidade utiliza a estrutura

do CENP em várias situações. “Um bom exemplo disso é o

nosso próprio contrato de prestação de serviço que, ao ser

elaborado, foi enviado para o corpo jurídico do CENP, que

sugeriu pequenas modificações e incluiu bases legais para

dar consistência ao instrumento”, conta Ubirajara. “Acredito

e tenho comprovado que o CENP está de portas abertas a

todas as agências e que a iniciativa de cada uma é que irá

aproximar e fazer com que todos ganhem nesta relação”,

analisa o publicitário.

A

“Acredito e tenho
comprovado que o CENP
está de portas abertas a
todas as agências”

CCAARRRRAATTUU  RREESSSSAALLTTAA  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDEE  EENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  CCOOMM  CCEENNPP

criação do curso universitário de publi-

cidade e propaganda deu novos ares

ao mercado publicitário de Aracaju, em Sergipe. A primeira

turma de profissionais formados entrou no mercado em

1999 e, com ela, veio a revitalização da atividade na região.

Os novos profissionais movimentaram o mercado com a

criação de agências e um novo perfil de trabalho, apos-

tando na profissionalização e na modernização. 

“Foi criada uma nova maneira de enxergar o mercado.

A evolução acabou sendo inevitável. O mercado anuncian-

te evoluiu, motivado pelo crescimento e por uma nova vi-

são de negócios. A atividade publicitária ficou mais profis-

sional”, relata Thiago Melo Nascimento, da Base Propa-

ganda, que atua há dez anos em Aracaju. Essa revitalização

mudou, aos poucos, a visão geral do mercado. “O proble-

ma é que discutimos com os clientes hoje coisas que, em

mercados mais desenvolvidos, foram discutidas há dez

anos. Estamos evoluindo ainda e temos muito

que evoluir”, acrescenta Thiago. 

“Toda agência que se preze segue a Auto-Regulamen-

tação e usa as Normas-Padrão como cartilha. Mas, até dois

anos atrás, a gente via o CENP como um órgão regulamen-

tador que funcionava muito bem nos

grandes centros, porque lá ele era

necessário e o mercado permitia”,

diz Thiago. 

A surpresa veio com a participa-

ção do CENP na licitação do governo

estadual. “É algo extremamente válido o envolvimento

regional do CENP. Uma coisa é a realidade do Sul e do Su-

deste; outra, bem diferente, é a do Norte e do Nordeste”,

analisa. “Essa aproximação é muito interessante, e se to-

dos os projetos conseguirem ser postos em prática, será

ótimo: vai ajudar a evoluir um mercado que precisa.”

A

MMEERRCCAADDOO  SSEE  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAANNDDOO  EEMM  AARRAACCAAJJUU

“É algo extremamente
válido o CENP querer 
um maior envolvimento

regional”





40

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

economia de Ponta Grossa, no Paraná, está em

pleno desenvolvimento, com a consolidação da

cidade como um pólo industrial. Esse fator sacudiu o

mercado com o aumento de competição, e o empresaria-

do local passou a enxergar a publicidade com outros

olhos, tornando-se mais aberto à comunicação. Porém

ainda há muito o que fazer. “Anunciantes de pequeno e

médio portes estão começando a buscar as agências,

mas ainda há muita desinformação”, relata Manoel

Teixeira, diretor da Casa da Comunicação, que trabalha

há cinco anos em Pon-

ta Grossa. A cidade é

um ponto de referência, sendo rodeada por cerca de trinta

municípios, na região conhecida como Campos Gerais

do Paraná. O mercado publicitário se beneficia dessa

proximidade, muitas vezes trabalhando com clientes das

regiões vizinhas. 

Para Manoel, o CENP tem um papel fundamental,

tanto na conscientização dos empresários quanto das

próprias agências, já que poucas ainda trabalham com

profissionalismo e acabam depreciando o próprio mer-

cado e gerando competição desleal. “O CENP tem uma

atuação tímida em Ponta Grossa. Petrônio Corrêa esteve

aqui recentemente e explicou em palestra os planos para

uma atuação mais regio-

nalizada do CENP. Temos

muita expectativa quanto

a isso, pois acreditamos

que a força do CENP pode

ajudar nesse processo de

conscientização no nosso mercado em desenvol-

vimento”, aposta o publicitário. 

“Quem conhece um pouco da atividade entende o

CENP como um fator diferencial, mas não o quanto ele é

importante. O empresariado precisa ter uma visão mais

completa do CENP. É importante que ele esteja presente

nas regiões do interior do país”, ele declara.

A

“O empresariado 
precisa ter uma visão 

mais completa do CENP”

mercado publicitário de Campos (RJ) registrou

uma fase de crescimento nos últimos anos, em-

balado pelo aumento significativo no número de veículos

de comunicação locais. O crescimento intensificou tam-

bém a concorrência, o que forçou as agências a se desen-

volverem e se profissionalizarem, mesmo que o perfil

dos anunciantes tenha concentrado verbas em campa-

nhas sazonais e promocionais. “Na nossa região, são ra-

ros os clientes conscientes da importância de uma cam-

panha institucional para a empresa, para a marca em si.

A maioria acredita que a contratação de uma agência au-

menta os custos”, relata Carlos Eduardo Cardoso, diretor

da DTP Publicidade, estabelecida na região desde 1989 e

que hoje conta também com uma filial em Búzios.

A mesma necessidade de conscientização se aplica

no que se refere à importância do CENP e das Normas-

Padrão, pois grande parte dos anuncian-

tes não difere as agências certificadas

daquelas que não possuem certificação

do CENP. Já no setor público – nicho em

que a DTP é especializada – o ganho foi significativo,

uma vez que as prefeituras passaram a exigir o CENP na

realização das licitações. E a DTP aposta que o futuro da

atividade está nas Normas-Padrão.

“Se levarmos em consideração que há dez ou doze

anos o mercado era praticamente incipiente e que hoje a

exigência do CENP é feita pela maioria das prefeituras,

podemos acreditar que, com o tempo e a conscientiza-

ção tanto de profissionais quanto dos anunciantes, me-

lhorarão as relações entre

os interessados”, avalia

Carlos Eduardo. “A com-

petição sem regras pode

descambar para algo in-

justo ou pouco profissio-

nal. O trabalho realizado pelo CENP vem gerando bons

frutos”, finaliza.

O

DDTTPP  PPEEDDEE  CCOONNSSCCIIEENNTTIIZZAAÇÇÃÃOO  NNOO
MMEERRCCAADDOO  DDEE  CCAAMMPPOOSS

“O trabalho 
realizado pelo CENP 

vem gerando 
bons frutos”

CCAASSAA  DDAA  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  PPEEDDEE  
CCEENNPP  MMAAIISS  AATTUUAANNTTEE
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Acontece no CENP

ALMOÇO DO CENP REÚNE
CONSELHEIROS E DIRETORES

Presentes também alguns membros

do Conselho de Ética. Encontro aconteceu

em São Paulo, no dia 5 de dezembro.

Confira quem esteve presente:

João Luiz Faria Netto
e Pedro Silva

Amadeu de Paula, Raul Nogueira Filho e Geraldo Alonso FilhoLuiz Roberto Valente Filho, Rino Ferrari Filho, Antônio Lino
Pinto e Ricardo Nabhan de Barros

Luiz Fernando
Furquim e
Clementino 
Fraga Neto

Paulo Saad Jafet
e Paulo Zoega

Orlando Marques 
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Saint´Clair de Vasconcelos, Ricardo Alonso, Otto de Barros
Vidal Jr., Daniel Barbara e Petrônio Corrêa

Cícero Azevedo Neto, Geraldo Leite, Enio Vergeiro, Oscar
Mattos e Paulo Gomes

Rafael Davini, Fred Muller, Ubiratan Barbosa Macedo e Célia
Fiasco

Rogério Levorin Neto, Thais Chede Soares, Fernando Luz e
Celso Forster

BBAALLAANNÇÇOO  DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP

403
Procedimentos
instaurados (*)

240
Adequações

99
Novas vistorias por
mudança de agência

27
Procedimentos a
serem julgados

12
Advertências
já arquivadas

1
Vistoria pendente

10
Procedimentos
aguardando prazo

14
Procedimentos
a serem negociados

* de 2002 a 2007
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Cartas
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■ Caro redator

Aceite meus cumprimentos pe-

la fidelidade e qualidade da ma-

téria sobre a ESPM na edição

passada da CENP em Revista.

Luiz Celso de Piratininga

Presidente, ESPM São Paulo 

■ A publicidade brasileira

tem várias medalhas que valem

a pena serem ostentadas. Uma

das mais reluzentes é a ESPM,

trabalho de publicitários para

publicitários e exemplo de qua-

lidade em ensino e gestão.

José Luiz, São Paulo

■ Temos visto nos últimos

anos que abrir escolas e colocar

professores e alunos nas salas

de aula são a parte mais fácil.

Logo, constatamos que as es-

colas são depredadas e ou se

deterioram por conta própria,

os professores não ensinam e

os alunos não estudam. Resul-

tado: temos quase todas as

crianças e jovens na escola mas

poucos estão, de fato, se pre-

parando para a selva do mundo

de trabalho.

Saber que os índices de

empregabilidade dos alunos da

ESPM são superiores a 80%

equivale a dizer que nós, publi-

citários, fomos capazes de criar

nosso próprio centro de ensino

e que ele é extraordinariamente

eficiente em sua missão.

Vida longa à ESPM!

Eduardo José

Porto Alegre

■ A cada edição, a CENP

em Revista torna-se mais e

mais leitura indispensável a

quem, como eu, milita na publi-

cidade de cidades mais distan-

tes dos grandes centros.

Com a revista, podemos

reforçar os nossos argumentos

junto aos anunciantes locais,

influenciando-os em direção a

uma atividade mais profissional,

capaz de projetar as empresas

em direção ao consumidor ao

mesmo tempo em que podemos

exercer a nossa atividade de ma-

neira digna e ética, garantindo

sobrevivência e prosperidade.

Que a publicidade avança

rápido no interior do Brasil é

um fato indiscutível e não con-

sidero apenas uma coincidên-

cia que este desenvolvimento

tenha se acelerado a partir da

ação do CENP.

Rodolfo Lima

Governador Valadares

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