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Palavra do Presidente

DEZ ANOS NUM MINUTO

udo começou numa reunião com Octávio

Florisbal, diretor-geral da Rede Globo, não sou

capaz de precisar a data. Ele pediu-me que coordenasse

anunciantes, agências e veículos tentando um acordo

para disciplinar as relações comerciais no mercado

publicitário.

Respondi: e por que eu? “Porque foi você quem

conseguiu coordenar estas mesmas pessoas para

organizar e fundar o Conar”, respondeu Octávio.

Como é muito difícil dizer não a qualquer pedido

dele, lá fui eu tentar cumprir a missão... 

A primeira providência foi cooptar Gilberto Leifert e

Rafael Sampaio. Juntos, fomos pedir o apoio daqueles

que nos ajudaram a construir e implantar o Conar.

A primeira coisa que conseguimos foi uma sala na

sede da APP para realizarmos as nossas reuniões. Logo

depois, Rodrigo Sá Menezes juntou-se a Gilberto para a

redação do anteprojeto das Normas-Padrão, que foi

examinado e aprovado pelo Comitê Executivo. Precisá-

vamos dar um nome para a entidade que nascia. Optou-

se por manter CENP, sendo a palavra Comitê trocada

por Conselho. 

O lançamento do CENP aconteceu em 16 de

dezembro de 1998, com a presença dos presidentes de

todas as entidades do mercado publicitário. Eram eles:

José Carlos Aguilera, pela ABA, Flavio Corrêa, pela ABAP,

Paulo Machado de Carvalho Neto, pela ABERT, Cláudio

Santos, pela ABTA, Francisco Mesquita Neto, pela ANJ,

José Carlos de Salles Gomes Neto, pela ANER, Carlos

Alberto Nanô e Luis R.Ferreira Valente Filho, pela Central

de Outdoor, e Antonio Luiz de Freitas, pela FENAPRO.

Além deles, as principais lideranças do mercado pu-

blicitário estiveram presentes. Foi um dia inesquecível.

Um mês depois, em 18 de janeiro de 1999, fazíamos

a primeira reunião da nova entidade, na sede da APP.

Presentes eu, Gilberto, Rafael, Luiz Carlos Dutra, Anto-

nio Freitas, Antonio Lino Pinto, Ivandir Kotait, Gui-

lherme Sztutman, Carlos Alberto Nanô e Nicolino Spina.

O resto desta história, vocês lerão nas páginas

seguintes.

Tantas lembranças! E, no entanto, passaram-se
apenas dez anos desde a fundação do CENP.
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3.110

2005

3.623
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3.753

2007

3.909

2008

16/12/08

3.715

Agências certificadas

Criado 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 rotineiramente pela equipe do CENP por meio de vistoria.

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

por 36 membros, representando anunciantes, agências e veículos.

A MISSÃO DO CENP

9323 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

EM 16/12/2008

73 AGÊNCIAS 
EM AVALIAÇÃO

EM 16/12/2008

831 FISCALIZAÇÕES E 
VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 16/12/2008

@ • Escreva para nós (inclusive para questões técnicas): carta@cenp.com.br

• Para questões sobre ética comercial: alerta@cenp.com.br

• Para questões de certificação/recertificação: certificação@cenp.com.br

O CENP
na internet:

www.cenp.com.br

Fale com o CENP:

(11) 2172-2367 - cenp@cenp.com.br
Faça download desta revista e das

edições anteriores em nosso site.

Fonte: CENP
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DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE
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Especial

1998
Há uma evidente e benfazeja conexão entre as duas fotos
destas páginas. Tiradas num intervalo quase que exato de
dez anos, elas representam a união do mercado publicitário
brasileiro em torno de um ideal que liga anunciantes,
agências e veículos em benefício da sociedade. 

Em dezembro de 1998,
quando esta foto foi
feita, concluía-se um
longo processo de
negociação envolvendo os
principais líderes da
atividade publicitária no
país. Uma prova
inconteste de que é
possível fazer com que os
interesses convergentes se
sobreponham aos
divergentes.
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m 16 de dezembro de 1998,

data da primeira foto, num

momento de perigo para a sobrevivên-

cia do mercado publicitário brasileiro,

os seus três elos se uniram para defi-

nir as bases da auto-regulamentação

comercial, materializada pela edição

das Normas-Padrão da Atividade

Publicitária e criação do CENP. Era

um período especialmente turbulento

da atividade em todo o mundo. Todos

os conceitos estavam sendo revistos.

Nenhuma certeza do passado deixou

de ser questionada e, em muitos

casos, devidamente revista.

Dez anos mais tarde, em 1o de

dezembro de 2008, o mercado publici-

tário brasileiro está de novo reunido

para definir o seu futuro. Não se pode

dizer que a sua sobrevivência esteja em

xeque, mesmo porque, graças às deci-

sões tomadas em 1998, ele é incompa-

ravelmente mais sólido do que no pas-

sado. “Nos últimos dez anos, o volume

de investimentos publicitários tripli-

cou. A estabilidade no ambiente de

negócios proporcionada pelas Nor-

mas-Padrão certamente ajudou no

resultado”, diz Petrônio Corrêa, presi-

dente do CENP desde a sua fundação.

No entanto, todos sabem que é

preciso avançar sempre, correspon-

dendo aos desafios do mercado con-

sumidor, cada vez mais capilarizado,

sofisticado e disputado, ao surgimen-

to das novas mídias e também às

necessidades prementes dos anun-

ciantes em ampliar os níveis de efi-

ciência das suas campanhas.

E as bases sólidas sobre as quais

o mercado está assentado mostra-

ram mais uma vez a sua importância

e virtude.

De novo, anunciantes, agências e

veículos cerraram fileiras, discutiram

seus pontos de vista de forma leal e

clara e chegaram a uma conclusão

que, mais do que ser boa para cada

um dos três elos, é boa para a publici-

dade brasileira, fortalecendo o modelo

das agências integradas, o que signifi-

ca afirmar que as conclusões preser-

vam a informação publicitária para um

mercado consumidor cada vez maior e

mais enraizado e também as bases

para o pluralismo editorial, a qualida-

de e a extensão de cobertura cada vez

E

Eu acredito que estamos
escrevendo a história
futura da publicidade
brasileira”
Petrônio Corrêa

Dez anos depois de um acordo
histórico, que consolidou as bases de
desenvolvimento da indústria
publicitária, os representantes das
principais entidades do país
reafirmaram, no evento de 1o de
dezembro, as premissas do CENP e
estabeleceram as diretrizes básicas
para o seu aprimoramento.

2008
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maior dos veículos de comunicação,

que podem contar com a receita publi-

citária para financiar a sua existência e

qualidade, além de permitir o seu cres-

cimento. “O modelo brasileiro de

comunicação é vencedor, não se discu-

te, e ele depende do trabalho das agên-

cias integradas. O fato de vermos hoje

na Europa um movimento de claro for-

talecimento das agências integradas

mostra que a luta do mercado pelas

Normas-Padrão foi uma decisão acer-

tada”, argumenta Petrônio. 

Ele considera natural que as agên-

cias integradas sejam privilegiadas

pelos anunciantes num momento de

complexidade cada vez maior do plane-

jamento publicitário. “Só agências

capazes de planejar, criar e negociar a

mídia de forma integrada são capazes

de dar conta de tamanha complexida-

de”, declara Petrônio.

Nesse sentido, a frase que abre este

texto, com a qual o presidente do CENP

encerrou o seu discurso no ato de assi-

natura dos novos acordos da Normas-

Padrão da Atividade Publicitária, em 1o

de dezembro, resume não só o senti-

mento que dominou os presentes à

cerimônia, mas todo o mercado publi-

citário brasileiro nos últimos dez anos.

Quando o mundo inteiro exigia resulta-

dos imediatos, quando só o crescimen-

to das vendas e lucros parecia importar,

anunciantes, agências e veículos sou-

beram trocar o urgente pelo importan-

te e discernir que mais importante do

que crescer hoje é crescer pelo futuro.

Esta idéia, defendida pelo presidente

do CENP, tem ajudado a nortear os

intensos debates dos últimos meses,

Há dez anos, Petrônio
Corrêa assumia a

presidência do CENP,
conduzindo as negociações

e ajudando a articular,
numa iniciativa em prol

da sobrevivência do
mercado, os interesses de

agências, veículos e
anunciantes. Uma missão
difícil, mas que ele provou

não ser impossível.

1998

Reprodução do documento com o novo Anexo assinado pelas entidades
fundadoras do CENP.

2008
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fazendo com que os interesses comuns

sejam sobrepostos aos particulares de

cada elo da cadeia.

Como argumenta o diretor executivo

da ANJ, Antônio Athayde, o acordo

refletido na edição do Anexo C, que

trata dos planos de incentivo para as

agências, nada mais é do que a reafir-

mação do compromisso de todos com

a qualidade da propaganda e dos veícu-

los de comunicação. “A ANJ estará sem-

pre comprometida com os valores do

mercado e colaborando para o aperfei-

çoamento de seus mecanismos de

acordo com sua evolução”, afirma.

Ele observa que o mercado publicitá-

rio brasileiro há muitos anos se insere

entre os mais criativos do mundo, e que

isto é resultado de um modelo de rela-

cionamento entre anunciantes, agên-

cias e veículos que garante a adequada

remuneração das agências, incentivan-

do-as a buscar os melhores talentos no

atendimento, planejamento, pesquisa,

mídia e criação. “Reunidos no CENP, os

atores do mercado têm procurado ade-

quar suas regras de funcionamento à

dinâmica do mundo atual”, declara. 

Roberto Muylaert, recém-empossa-

do na presidência da ANER, salienta

que a assinatura dos acordos pelas

entidades fundadoras do CENP permi-

te que anunciantes, agências de publi-

cidade, veículos e demais representan-

tes do mercado tenham uma interpre-

tação única e uniforme a respeito dos

planos de incentivo. “É uma definição

que o mercado esperava há muito

tempo, fruto de um longo trabalho das

entidades representativas desses seto-

res e que terá importante papel no

desenvolvimento dos negócios publi-

citários e no melhor entendimento dos

planos de incentivo”, comenta.

Posição similar é defendida por

Daniel Slaviero, presidente da ABERT,

também envolvida na elaboração do

texto referente aos planos de incenti-

vo. Ele vê a aprovação do Anexo C

como um grande avanço. “Vai servir

também para fortalecer a cadeia publi-

citária, porque confere maior transpa-

rência a um legítimo instrumento de

sustentação da atividade”, diz, lem-

Reunidos no CENP,
os atores do mercado
têm procurado adequar
suas regras de
funcionamento à
dinâmica do mundo
atual”

Antônio Athayde

ANJ

Executivos de agências, veículos e anunciantes prestigiaram a comemoração pelos dez anos do CENP e a assinatura dos novos acordos, que
mais uma vez exigem comprometimento, agora no sentido de trabalhar pela atualização das Normas-Padrão. O trabalho deve ser conduzido
com a mesma responsabilidade que tem sido adotada nos últimos dez anos, único modo de não perder as muitas conquistas deste período.

2008



brando que as verbas voltam para o

mercado em forma de investimentos

na profissionalização e na qualificação

de suas atividades. “Todos saem

ganhando”, afirma.

Dalton Pastore, presidente da

ABAP, chama a atenção para a impor-

tância de o mercado ter conseguido

debater uma questão que constante-

mente volta à pauta. “Não vai haver

mudança profunda, mas o Anexo C

torna oficial uma prática antiga, legíti-

ma e mundial”, destaca.

Este também é o ponto principal na

avaliação de Ricardo Bastos, presiden-

te da ABA, que observa a importância

de a indústria publicitária ter consegui-

do, finalmente, “colocar as cartas na

mesa”, deixando a questão dos incen-

tivos concedidos às agências pelos veí-

culos de comunicação mais transpa-

rente, o que representa um significati-

vo avanço nas relações. “Esta iniciativa

é vital para a nossa indústria, porque

vivemos hoje num mundo que deve

ser cada vez mais cerceado por mar-

cos regulatórios”, salienta.

Para Bastos, o melhor da história é

que, a partir de agora, também ficará

mais transparente  a destinação das

verbas advindas dos planos de incenti-

vo, o que, em última instância, vai

beneficiar a todos, pois o foco deve ser

a capacitação dos profissionais que

atuam nesta área, seja em agências,

veículos ou anunciantes.

O presidente da ABA enfatiza que a

preservação do modelo brasileiro

depende desta preocupação da indús-

tria publicitária em continuar a atuar

em prol do aprimoramento da ativida-

de, uma vez que a comunicação entre

marcas e consumidores torna-se cada

dia mais complexa. Ele se refere às

transformações que temos assistido

nos últimos anos no que diz respeito à

multiplicação no número de canais

disponíveis, bem como ao processo de

convergência, que deve exigir cada vez

mais dos anunciantes e, conseqüente-

mente, suas parceiras na área de

comunicação.

A aprovação do Anexo C
é um grande avanço.
Vai fortalecer a cadeia
publicitária, porque
confere maior
transparência a um
legítimo instrumento de
sustentação da atividade”
Daniel Slaviero

ABERT

Dez anos mais tarde, em 1o de dezembro de 2008, as principais lideranças do mercado publicitário brasileiro estão de novo reunidas para
definir o seu futuro. Não se pode dizer que a sua sobrevivência esteja em xeque, mesmo porque, graças às decisões tomadas em 1998, ele é
incomparavelmente mais sólido do que no passado. Contudo, reconhece-se que é preciso continuar avançando.
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acaso, que determina na história momentos espe-

ciais, reservou à publicidade brasileira esta rara

oportunidade de reencontro de seus fundamentos essenciais,

reafirmando ser, em momento de crise, primeiro, atividade

solidária de anunciantes, agências e veículos de comunicação,

e, depois, estar presente, como ferramenta de otimismo con-

seqüente, quando quem produz e presta serviços está sob a

ameaça da incerteza de mercado.

Estamos aqui, numa manhã sem festa, para registrar que em

dezembro comemoramos os dez anos da fundação do CENP,

reafirmando o que somos e nos propondo a fazer um pouco

mais  em favor do interesse superior das pessoas e do país.

Há dez anos, em outro momento de dúvidas, estivemos

juntos na jornada de reorganização da atividade a que

dedicamos as nossas vidas, e soubemos, por meio de um

documento de base, superar divergências e encontrar um

entendimento que nos levasse às boas práticas comerciais,

sempre com o propósito de assegurar longevidade ao

Código de Ética de 57, a primeira manifestação de respon-

sabilidade corporativa que se registra na história da presta-

ção de serviços em nosso país.

Corporativa múltipla porque envolveu, com sucesso, as

três áreas de atividade do trade publicitário – anunciantes,

agências e veículos de comunicação.

Sabíamos, como sabemos agora,

que as Normas-Padrão da Atividade

Publicitária que anunciantes, agências

e veículos de comunicação firmavam

naquele final de século era documento

vivo e sob permanente questionamen-

to, para que pudesse acompanhar o

que de bom e ruim a velocidade tecno-

lógica do século que se iniciaria logo a

seguir estava a anunciar.

Hoje, estamos confirmando os

princípios básicos daquele documen-

to de uma década e anunciando as

duas primeiras iniciativas de atualiza-

ção, começando, como não poderia deixar de ser, pela ins-

talação de um Grupo Técnico que indicará a forma e o

caminho para a nova mídia a ser praticada no país, mídia

que desejamos seja técnica e moralmente competente

para saber dos caminhos de um mundo de multimeios,

múltipla informação e da ubiqüidade. A Mídia da Agência

de Propaganda, como a Lei no 4.680 de 65 determinou

fosse. Pretendemos, por meio de um trabalho sério, em

120 dias, apresentar um novo documento de parâmetros

para a atividade, tornando os anunciantes mais bem aten-

didos, os veículos valorizados na medida do esforço, res-

ponsabilidade e competência com que exercitam o papel

de instrumento de informação e disse-

minação cultural, com respeito ao

homem comum, ao qualquer do povo,

o cidadão, o consumidor dos tempos

modernos e as agências mais ágeis e

competentes. 

O Grupo de Trabalho de Mídia é,

como tudo o que se faz no CENP,

organismo paritário e, por isso, repre-

sentativo do trade publicitário. Tem

liberdade de pesquisar, estudar, indicar

e mostrar caminhos técnicos de apri-

moramento da atividade que deve ser,

na Agência, de importância equiva-

lente à da área de criação, porque pos-

O

RREEEENNCCOONNTTRRAANNDDOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  EESSSSEENNCCIIAAIISS
Discurso de Petrônio Corrêa, presidente do CENP, na cerimônia do dia 1o de dezembro.

O Grupo de Trabalho de
Mídia é, como tudo o
que se faz no CENP,
organismo paritário e,
por isso, representativo
do trade publicitário”

Petrônio Corrêa

Petrônio fala aos presentes.
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sibilita a efetiva eficácia da comunicação como sistema.

O Grupo de Trabalho de Mídia é fruto de um acordo que

devemos comemorar pelo ineditismo de sua formulação e

respeito à legislação brasileira que regulamenta a atividade

publicitária.

É trabalho do devir, mas para daqui a pouco, por ser um

instrumento especial neste momento de dúvidas no mercado.

Estamos também anunciando, por ser agora oficial, o con-

teúdo do Anexo C, primeiro acréscimo, em dez anos, às

Normas-Padrão, documento que mereceu atenção e cuidados

especiais do Comitê de Revisão das Normas, e tem a chance-

la de juristas especializados nas relações comerciais e na defe-

sa da concorrência internacional. É documento que define e

legitima os programas de incentivo instituídos por veículos de

comunicação, reconhecidos que sempre foram pelas Normas-

Padrão, agora exorcizados das pequenas dúvidas.

Quero anunciar que tão logo o Grupo de Trabalho de

Mídia conclua o seu trabalho, retornaremos à revisão das

Normas, esperando que o próximo ano, início da segunda

década de existência do CENP, seja de anúncio de um docu-

mento mantido íntegro em seus princípios, mas moderniza-

do nos detalhes para atender às incertezas de um tempo de

mudanças rápidas e quase sempre assustadoras, porque

sempre inovadoras.

Agradeço aos dirigentes das entidades fundadoras do

CENP pela elevada demonstração de competência e pelo

exemplo da cordialidade altiva, aquela que enfrenta as diver-

gências com a grandeza dos que sabem construir o futuro

da comunicação publicitária.

Finalmente, os meus agradecimentos pessoais aos com-

panheiros que participaram da comissão de cujo trabalho o

fruto estamos anunciando nesta solenidade. Foram horas de

dedicação que o CENP reconhece pelo seu valor meritório.

Muito obrigado a todos.

Acredito que estamos escrevendo a história futura da

publicidade brasileira.

MMAANNIIFFEESSTTOO
DDAA  AABBAA

com bastante orgulho que venho fazer este pro-

nunciamento, muito esperado pelo mercado publi-

citário brasileiro.

As três partes essenciais que compõem o setor de comu-

nicação publicitária no país – anunciantes, agências e veícu-

los –, congregadas no CENP, neste momento e de comum

acordo sobem mais um degrau no estabelecimento das

recomendações de melhor prática para o relacionamento

comercial e profissional entre seus integrantes.

Muito além de nossas inevitáveis diferenças e interesses

diversos, nosso objetivo comum, indubitavelmente, está na

qualificação técnica e na evolução dos negócios do setor.

A meta maior de todos nós é a melhoria da performance

dos investimentos em comunicação publicitária. 

Para nós, os anunciantes, porque temos a obrigação fun-

damental de expandir a taxa de ROI (retorno do investimen-

to) de nossas verbas de comunicação. Para os veículos e

agências, porque é apenas com a satisfação e os bons resul-

tados de seus clientes que pode haver um sólido e constan-

te crescimento de suas atividades e receitas. 

Mas, acima de tudo, essa melhoria de performance irá

Luiz Carlos C. Dutra Jr. fez a leitura do Manifesto da ABA

É
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beneficiar os consumidores e a economia. A economia, no

caso, terá uma óbvia expansão dos negócios de todos os

sub-setores e organizações, além do crescimento no recolhi-

mento de tributos. Os consumidores se beneficiarão direta-

mente do aumento da competição entre as marcas e empre-

sas, que geram produtos e serviços melhores e mais bara-

tos. Adicionalmente, os consumidores ganharão com o

incremento das opções e do padrão do espectro de mídia

disponível; e, inclusive, com ações publicitárias mais inteli-

gentes e interessantes.

Tudo isso se torna particularmente relevante neste

momento no qual o horizonte de todo o mundo está carre-

gado de presságios pouco otimistas, com perspectivas de

tempestades de maior ou menor monta, totalmente globali-

zadas. Felizmente para nós, aqui no Brasil, os sinais são de

que não enfrentaremos turbulências catastróficas, mas sim

uma série de tempestades localizadas e administráveis.

A ABA como instituição acredita, assim como eu, pessoal-

mente, e meus companheiros de diretoria, que o Brasil terá

mais oportunidades do que problemas a colher nestes próxi-

mos dois a três anos de dificuldades na conjuntura mundial.

No nosso setor, no mercado publicitário brasileiro, devemos

manter o otimismo, a capacidade de trabalhar duro e a nossa

inerente criatividade. Porém, a cada dia, prova-se ser mais

importante, para competirmos, que devemos buscar a

melhoria de nossa qualificação profis-

sional.

É nesse contexto que se inserem os

acordos que assinamos hoje. O “Anexo

C” torna mais evidentes o mecanismo e

o destino dos planos de incentivo que os

veículos concedem às agências. O

mecanismo deve atender aos preceitos

legais de transparência e registro contá-

bil pertinentes. O destino é a maior qua-

lificação da estrutura, dos recursos e do

capital humano das agências.

No período de mais de um ano no

qual os negociadores das partes, sob a

égide do CENP, trabalharam no Anexo

C, um completo estudo sobre a legali-

dade e adequada transparência dessa prática foi levado a

termo pelos advogados do conceituado escritório de advoca-

cia Demarest & Almeida, reconhecido internacionalmente

como um dos “top 5” do Brasil,  o qual  muito colaborou para

a própria redação final do documento que estamos assinan-

do.

Adicionalmente, consultamos as três mais renomadas fir-

mas internacionais de auditoria que operam no Brasil, que

nada encontraram nos termos do Anexo C que não se coa-

dunasse com as normas regulares de contabilidade.

Porém, o que é mais importante no que estamos acertan-

do entre as partes, nesta cerimônia, refere-se à qualificação

dos serviços de mídia prestados pelas agências, no Brasil, a

seus clientes, sejam nacionais, sejam globais.

O documento que agora firmamos é tão capital que vou

me referir a ele para destacar sua essência e sua importân-

cia magna para o futuro da publicidade em nosso país.

Os três propósitos principais desse acordo são os

seguintes:

1. Os anunciantes desejam a melhoria da qualidade dos

serviços de mídia no Brasil e que importantes conquistas

técnicas, obtidas globalmente, sejam incorporadas ao menu

básico das agências que os atendem no país.

2. Os veículos de comunicação defendem e sustentam o

modelo brasileiro de agência full-service e reconhecem a

importância da qualificação do proces-

so de mídia como condição essencial

para a melhoria contínua e sustentável

do negócio de comunicação comercial

no Brasil.

3. As agências defendem e susten-

tam o atual modelo como a melhor

opção para o Brasil e também reconhe-

cem que há oportunidade para um pro-

cesso de melhoria dos serviços de

mídia, considerando as peculiaridades

a elas inerentes, vis-à-vis as novas tec-

nologias de gestão de mídia e a neces-

sária busca pela qualidade e eficiência

desse significativo investimento feito

pelos seus clientes.

O Anexo C torna mais
evidentes o mecanismo
e o destino dos planos
de incentivo que os
veículos concedem às
agências”

Manifesto da ABA



Por isso, o fundamento básico do acordo que hoje assi-

namos é o de “qualificar a forma pela qual os serviços técni-

cos de mídia são prestados pelas agências no Brasil, dentro

do modelo full-service”.

Isto será feito, essencialmente, em três sentidos:

a) aumentar ainda mais a eficácia do uso das mídias de

massa e segmentadas;

b) aumentar ainda mais a eficácia na utilização das novas

mídias; e 

c) obter a melhor integração da área de mídia com o pla-

nejamento e a criação de propaganda, e com as demais pla-

taformas de comunicação.

O Brasil tem ilhas de excelência entre os anunciantes, os

veículos de comunicação e entre as agências de publicidade,

com destaque para seu lado criativo.

Nossa obrigação, enquanto dirigentes associativos, é o

de ampliar e disseminar esse padrão de excelência. Seja

entre as organizações e instituições das três partes que

constituem o setor da publicidade, seja diretamente, entre

as áreas de anunciantes, agências e veículos.

Internamente, na ABA, por orientação de nossa Diretoria e

Conselho e por meio de nossos Comitês Técnicos e de Melhor

Prática, temos dado ênfase ao incentivo e à disseminação de

atitudes e de técnicas que impliquem a melhoria do padrão de

gestão da mídia pelos executivos dos anunciantes, assim

como à maior integração do trabalho interno dos diversos

departamentos das empresas-clientes e delas com as agências.

Nossas atividades com as entidades do setor, dentro do

CENP, terão o foco, nos próximos dois anos, de elevar de

forma significativa a extensão e o padrão dos serviços de

mídia prestados pelas agências aos anunciantes. Eles preci-

sam atingir, em termos gerais, a mesma qualificação dos ser-

viços criativos que tanto têm destacado o Brasil no cenário

internacional. A melhoria da área e dos profissionais de mídia

no Brasil, inclusive a serviço direto das próprias empresas

anunciantes, é o êmbolo que levará a propaganda brasileira a

avançar mais um grau em seu padrão de maturidade.

Da parte da ABA, comprometemo-nos a realizar os maio-

res esforços e destacaremos nossos melhores quadros para

a tarefa, hoje iniciada, de preparação de um plano executivo

de melhoria da qualificação dos serviços de mídia no Brasil,

que deverá estar concluído – pelo compromisso assumido –

até o final de março de 2009.

Agradeço a todos pelo excelente nível de negociações rea-

lizadas até o momento, que nos permitiu chegar a este pata-

mar histórico, e reforço os votos da ABA para que o grupo

de trabalho que detalhará os processos conte com toda a

lucidez, experiência e, principalmente, suporte no desenvol-

vimento desse plano, que irá transformar – novamente e

positivamente – a publicidade brasileira.

Os representantes da
ABA nas negociações
com o CENP – Luiz
Carlos C. Dutra, Ricardo
Bastos, Rafael Sampaio
e Ricardo Monteiro –,
junto com Petrônio
Corrêa.
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FFOORRMMAASS  EE  CCAAMMIINNHHOOSS
PPAARRAA  AA  NNOOVVAA  MMÍÍDDIIAA

GRUPO DE TRABALHO DE MÍDIA

ocumento vivo e sob perma-

nente questionamento, para

que pudesse acompanhar a velocidade

das inovações, as Normas-Padrão da

Atividade Publicitária chegam ao seu

décimo aniversário passando pelo seu

primeiro grande aperfeiçoamento,

aprovado formalmente em assembléia

realizada em 1o de dezembro, em São

Paulo, com a constituição do Grupo de

Trabalho de Mídia, uma iniciativa iné-

dita e de vanguarda. “Em 120 dias, a

partir do início das suas atividades, o

Grupo indicará a forma e o caminho

para a nova mídia a ser praticada no

país, dotando as agências de parâme-

tros técnicos para identificar as alter-

nativas mais eficientes no mundo mul-

timeios em benefício dos anunciantes,

ao mesmo tempo em que valoriza

agências e veículos”, explica Petrônio

Corrêa. 

O Grupo de Trabalho é, como tudo o

mais no CENP, organismo paritário,

com representantes de todo o trade

publicitário. Ele terá liberdade para pes-

quisar, estudar e mostrar caminhos para

o aprimoramento da atividade de mídia.

Tão logo o Grupo de Trabalho con-

clua seus estudos, será retomada a

revisão das Normas-Padrão. “Desta

forma, elas seguirão íntegras em seus

princípios, mas modernizadas nos

seus detalhes, atendendo às incertezas

de um tempo de mudanças rápidas”,

declara Petrônio. A tarefa de revisão

das Normas-Padrão continuará sob a

responsabilidade do comitê que discu-

tiu e aprovou os dois acordos. 

“A criação do Grupo de Trabalho de

Mídia é uma grande conquista para o

nosso mercado, porque é uma oportu-

nidade única de alinharmos as melho-

res práticas do nosso e de outros mer-

cados às necessidades correntes dos

anunciantes”, comenta Ricardo Mon-

teiro, um dos integrantes do grupo. Ele

observa que estará, neste trabalho, ao

lado de executivos experientes, que

certamente saberão priorizar os pon-

tos que farão do modelo de comunica-

ção um dos mais efetivos do mundo. 

Segundo Monteiro, nessa primeira

parte do trabalho o propósito é buscar

equalizar os objetivos dos anunciantes

com os processos, softwares, pesqui-

sas e conhecimento disponível nas

estruturas de mídia das agências.

“Uma vez que as melhores e mais

importantes práticas de mídia sejam

definidas, é nosso objetivo propor a

criação de um ranking de classificação

das agências com base no nível dos

serviços oferecidos. Este sistema de

classificação é mais moderno, transpa-

rente e condizente com as melhores

práticas para avaliação e contratação

de serviços”, detalha.

O texto do acordo é bem claro ao

definir as realidades com as quais os

profissionais vão trabalhar nesse pro-

cesso, expondo, textualmente, que o

modelo brasileiro tem virtudes, mas

D

Temos uma
oportunidade única de
alinharmos as melhores
práticas do nosso e de
outros mercados às
necessidades correntes
dos anunciantes”
Ricardo Monteiro

ABA
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comporta aprimoramentos técnicos

em alguns aspectos; e que o modelo

internacional sofre críticas e está em

processo de evolução, mas contém

ganhos de qualidade na área de mídia

que ainda não foram assimilados pelo

modelo brasileiro.

Para resguardar os debates de even-

tuais desvios de rota foram definidas,

também, garantias para as três partes

no decorrer do processo de negocia-

ção. Assim, está assegurado que:

• será mantido o consagrado modelo

brasileiro de atendimento full-service,

com as modificações e evoluções defi-

nidas pelo Grupo de Trabalho e valida-

das pelo CENP;

• haverá uma revisão das Normas-

Padrão da Atividade Publicitária em 24

meses, a partir da adoção dos pontos

que foram discutidos e avaliados ou da

recomendação de novas alternativas; 

• no transcorrer do processo de análi-

se e definição das novas normas (até

120 dias depois de iniciados os traba-

lhos pelo Grupo), nenhuma das enti-

dades ligadas ao CENP irá procurar

“ultrapassar” ou “limitar” essas

garantias.

O presente acordo vincula as entidades signatárias das

Normas-Padrão do CENP e visa ao aprimoramento técnico

do instrumental de serviços de mídia disponível no país,

atendidas as peculiaridades de anunciantes, agências de

publicidade e veículos de comunicação em cada mercado,

além das condições indispensáveis à concorrência entre as

empresas.

Preâmbulo

• Qualificar a forma pela qual os serviços técnicos de

mídia são prestados pelas agências no Brasil, dentro do

modelo full-service.

Em três sentidos:

1. Aumentar ainda mais a eficácia do uso das mídias de

massa e segmentadas.

Fundamento básico do acordo
• Anunciantes desejam a melhoria da qualidade dos ser-

viços de mídia no Brasil e que importantes conquistas técni-

cas, obtidas globalmente, sejam incorporadas ao menu bási-

co das agências que os atendem no país.

• Veículos de comunicação defendem e sustentam o

modelo brasileiro de agência full-service e reconhecem a

importância da qualificação do processo de mídia como con-

dição essencial para a melhoria contínua e sustentável do

negócio de comunicação comercial no Brasil.

• Agências defendem e sustentam o atual modelo como a

melhor opção para o Brasil, bem como reconhecem que há

oportunidade para um processo de melhoria dos serviços de

mídia, considerando as peculiaridades a elas inerentes, vis-à-

vis as novas tecnologias de gestão de mídia e a necessária

busca pela qualidade e eficiência desse significativo investi-

mento feito pelos seus clientes.
Propósito principal

Quem integra o Grupo de Trabalho de Mídia

Pelas agências:

Ivan Marques (F/Nazca Saatchi & Saatchi)

Ângelo Franzão (McCann)

M. Aparecida Fabri (Contexto)

Pelos anunciantes:

Rafael Sampaio (ABA)

Ricardo Monteiro (ABA/Reckitt Benckiser)

Orlando Lopes (ABA)

Pelos veículos:

Adriana Scalabrin (Rede Globo)

Manoel Mauger (SBT)

Dimas Mietto (Editora Abril)

Martha Cajado (Band)

ÍÍNNTTEEGGRRAA

AAccoorrddoo  SSeerrvviiççooss  ddee  MMííddiiaa  BBrraassiill
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2. Aumentar ainda mais a eficácia na utilização das novas

mídias.

3. Obter melhor integração da área de mídia com o planeja-

mento e a criação de propaganda, bem como com as demais

plataformas de comunicação.

• Modelo brasileiro tem virtudes, mas comporta apri-

moramentos técnicos em alguns aspectos.

• Modelo internacional sofre críticas e está em processo de

evolução, mas contém ganhos de qualidade na área de mídia

que ainda não foram assimilados pelo modelo brasileiro.

siderados dentro do conceito de atendimento full-service; (b)

estabelecer critérios objetivos para avaliar os resultados pre-

conizados pelo CENP.

• Segundo passo (sessenta dias): propor objetivos de

ganho de qualidade e caminhos para a melhoria rápida e efeti-

va do modelo full-service no que concerne a serviços de mídia.

BASES GERAIS DESTE ACORDO

• Instituir Grupo de Trabalho de Mídia (GTM) tripartite

(anunciantes, agências e veículos), a ser constituído pelo

CENP, com a possibilidade de consultas específicas a espe-

cialistas, no Brasil e no exterior.

• O GTM irá avaliar o status da área de mídia e propor um

elenco de medidas concretas para evoluir na questão, incluin-

do recomendações técnicas de melhores práticas do conjun-

to do setor e eventuais revisões das Normas-Padrão do CENP.

Realidades consideradas

• Primeiro passo (sessenta dias): (a) avaliar os atributos

dos modelos brasileiro e internacional que possam ser con-

Cronograma

• Manter postura neutra em relação aos modelos brasilei-

ro e internacional, de forma a avaliar o que de fato cada um

oferece de positivo e negativo em cada aspecto envolvido.

• Restringir a competência do GTM a matérias reputadas

de cunhos coletivo e técnico, abstendo-se de tratar situações

particulares que podem ser resolvidas diretamente entre

cliente e agência, de modo a respeitar a livre concorrência e

os diferenciais próprios de cada empresa.

• Buscar alternativas imediatas dentro do modelo full-ser-

vice em termos de:

ganho efetivo e rápido de qualidade dos serviços de

mídia realizados para os anunciantes;

ganho de produtividade para as agências;

propor as bases de um novo sistema de rating (a ser

desenvolvido pelo CENP, para substituir o anexo “A” das

Normas-Padrão), que será posteriormente ampliado

com a visão dos demais aspectos que definiriam a qua-

lidade geral da agência e será definido por GT específico

do CENP.

Fundamentos do GTM

Presidentes das entidades fundadoras do CENP assinam os novos acordos. A partir da esquerda: Ricardo Alves Bastos (ABA), Roberto
Muylaert (ANER), Antonio Carlos de Moura (ANJ, representando Judith Brito), Dalton Pastore (ABAP)...



• Manter o modelo brasileiro de atendimento full-service,

com as modificações e evoluções definidas pelo GTM e vali-

dadas pelo CENP.

• Revisão dentro de 24 meses. Se a conclusão da avaliação

dos resultados alcançados pela implementação das medidas

preconizadas pelo GTM e validados pelo CENP for satisfató-

ria, prosseguir de forma incremental na mesma linha; caso

contrário, o GTM recomendará novas alternativas.

• No transcorrer do processo de análise e definição das

novas normas (até 120 dias depois de assinado o novo acor-

do), nenhuma das entidades ligadas ao CENP irá procurar

“ultrapassar” ou “limitar” as garantias acima.

Garantias para as partes 

(anunciantes, agências e veículos)

• Identificar modos de aprimorar as estruturas e a qualifi-

cação dos profissionais de mídia.

• Identificar benefícios e deficiências do modelo interna-

cional para as partes.

• Investir na divulgação da importância da tarefa e dos

profissionais de mídia para o negócio publicitário, refletindo

tanto na geração de novos profissionais quanto na valoriza-

ção dos que já estão no mercado.

• Investimento dos meios de comunicação, juntamente

com a ABAP, FENAPRO e ABA, no desenvolvimento e aperfei-

çoamento dos profissionais de mídia, via cursos de extensão

nas melhores escolas de propaganda e marketing do país.

• Integrar e otimizar investimentos, via economia de esca-

la, no desenvolvimento de estudos que permitam às agên-

cias entender melhor  o consumidor e sua relação com as

marcas e com a mídia.

• Identificar oportunidades e prioridades de melhorias via

investimento em ferramental de mídia, desde otimizadores

multimídia a melhorias nas amostras e na ampliação dos

dados de audiência.

• Orientar as agências e anunciantes para que busquem

reduzir gastos com tarefas que possam ser substituídas por

processos mais econômicos, de forma a redirecionar seus

gastos e até compartilhar tarefas acessórias para, em contra-

partida, incrementar investimentos em melhores salários e

ferramental de pesquisa e planejamento de mídia.

• Estabelecer metas específicas e revisões periódicas, que

assegurem a efetiva realização das evoluções propostas.

Escopo do trabalho do GTM e

das ações de implementação deste acordo

... Raul Nogueira Filho (Central de Outdoor), Alexandre Annenberg (ABTA), Ricardo Nabhan de Barros (Fenapro) e Daniel Pimentel
Slaviero (ABERT).

Proposto pelo Comitê de Revisão das Normas-

Padrão. Presentes: Petrônio Corrêa (presidente do CENP),

Rafael Sampaio (ABA), Geraldo Alonso Filho (ABAP), João

Roberto Vieira da Costa (ABAP), Gilberto C. Leifert

(ABERT), Thais Chede (ANER), Claudio Santos (ANJ),

Antonio Lino (FENAPRO), João Luiz Faria Netto (assessor

jurídico do CENP).

Aprovado pelo Conselho Executivo do CENP.
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Uma das inovações que marcam os dez anos
do CENP é a inserção de um novo anexo às
Normas-Padrão. Trata-se do Anexo C, fruto de um
longo debate que envolveu não só anunciantes,
agências e veículos, mas também juristas e
auditores especializados nas relações comerciais
e na defesa da concorrência internacional.
O novo anexo define os planos de incentivo,
praticados por todos os segmentos da economia,
na atividade publicitária.

despeito das dificuldades en-

frentadas para chegar ao

acordo, a sua aprovação é, sem dú-

vida, um avanço para a indústria pu-

blicitária nacional. Como afirmam os

profissionais que participaram das

negociações nos últimos meses – o as-

sunto está sendo discutido de forma

sistemática há mais de um ano –, foi

vencida uma barreira importante,

tornando as relações entre agências,

anunciantes e veículos mais trans-

parentes.

Entretanto, isso não significa que

agências e veículos poderão ser cons-

trangidos em virtude dos acertos refe-

rentes ao plano de incentivo. O texto

do Anexo C é bem claro neste sentido,

enfatizando que se trata de “iniciativa

unilateral do veículo, dirigido unica-

mente à pessoa jurídica da agência,

sendo indevida a ingerência externa de

qualquer tipo, inclusive do CENP”. Ou

seja, prevalece a liberdade para que

cada um configure o respectivo plano,

estabelecendo seus critérios, objetivos,

metas, âmbito, metodologia de aferi-

ção, duração, condições para habi-

litação, inclusão e exclusão de agência,

bem como os eventuais frutos advin-

dos da iniciativa, que podem ou não

ser de natureza monetária.

Para não deixar dúvidas sobre o

A

““OO  MMAAIISS  
IIMMPPOORRTTAANNTTEE  ÉÉ
QQUUEE  EESSTTAAMMOOSS  
OOLLHHAANNDDOO  PPAARRAA  
OO  FFUUTTUURROO,,  PPAARRAA  
UUMM  PPRROOCCEESSSSOO  
DDEE  MMEELLHHOORRIIAA
CCOONNTTÍÍNNUUAA  
DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE””
Orlando Lopes
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funcionamento do sistema, o texto do

Anexo C também esclarece como

devem ser os procedimentos adotados

por agências e anunciantes em relação

ao assunto – o anunciante tem o direi-

to de questionar sua parceira sobre os

termos do acordo firmado com o

veículo, mas esta também tem o di-

reito de salvaguardar a informação. 

Outro aspecto significativo é que os

montantes computados pelas agên-

cias constituem receita e, portanto,

devem ser escriturados e oferecidos à

tributação. “Foi uma conquista impor-

tante, porque obtivemos, pela primeira

vez, um acordo por parte dos anun-

ciantes, reconhecendo que os veículos

de comunicação podem instituir e pra-

ticar um plano de incentivo para as

agências”, declara Petrônio Corrêa.

Há convicção que, mais do que es-

tipular este ou aquele critério, o acordo

é um avanço porque confere maior

transparência a um instrumento legí-

timo do mercado.

Luiz Carlos C. Dutra Jr., um dos

representantes da ABA nas negocia-

ções do CENP e que, portanto, parti-

cipou ativamente deste debate nos úl-

timos meses, considera que o Anexo C

ajuda a coroar o trabalho que vem

sendo desenvolvido nos últimos anos,

pois mostra a capacidade dos pro-

fissionais de encontrar oportunidades

de melhoria para a atividade publi-

citária dentro do próprio CENP. “É

uma responsabilidade extraordinária

fazer parte deste grupo, mas é gratifi-

cante chegar num acordo, ainda mais

tratando-se de um tema tão delicado

quanto este”, salienta.

Existe neste momento a expecta-

tiva, por parte dos anunciantes, de que

as revisões possam ocorrer em perío-

dos mais curtos, acompanhando a di-

nâmica atual do mercado. “Esta é a

única forma de estarmos em sintonia

e, portanto, exercer um papel legítimo

junto à sociedade”, comenta Dutra,

lembrando que o Conar tem optado

por revisitar com freqüência o Código

Brasileiro de Auto-Regulamentação Pu-

blicitária e que isso tem se mostrado

bastante benéfico para o processo.

No caso do CENP, a partir desta

revisão, o processo também deve ca-

minhar neste sentido, uma vez que já

foram definidas as próximas etapas

que precisam ser cumpridas no sen-

tido de aprimorar o trabalho desen-

volvido nessa frente (veja matéria

sobre o Grupo de Trabalho de Mídia

nesta edição).

Orlando Lopes, também represen-

tante da ABA, comemora os termos do

acordo, justamente porque foi possível

tirar o assunto dos “porões da ilega-

lidade”. Ele se refere ao fato de os

planos de incentivo terem se tornado

algo tratado sempre com muito receio,

de modo escuso. “A ABA tinha um

parecer, a ABAP outro, e os veículos

lidavam da sua maneira”, lembra.

Da parte do anunciante, ele consi-

dera fundamental, também, porque ao

se normatizar os planos de incentivo,

elimina-se um aspecto que gerava pro-

blemas de confiança na relação entre

agências e anunciantes. “Agora pode-

mos ter um foco maior no negócio”,

salienta, acrescentando que o próximo

passo é discutir a questão do modelo

de mídia adotado pelas agências bra-

sileiras, o que será feito, no entanto, a

partir do grupo de trabalho constituído

para estudar esse projeto. “O mais

importante é que estamos olhando pa-

ra o futuro, para um processo de me-

lhoria contínua da atividade; este é

nosso bem maior”, raciocina.

Confiante, Lopes acredita que o

mercado nunca esteve tão bem prepa-

rado para enfrentar o desafio dessa

discussão, uma vez que, até pelo tra-

balho que vem sendo realizado no

CENP nos últimos dez anos, os profis-

sionais conseguiram atingir um bom

grau de maturidade. Além do mais,

como defende o executivo, hoje há

consenso sobre a necessidade de me-

lhoria das estruturas da área de mídia.

“Se conseguirmos dar um passo

adiante, todo mundo ganha. Um dos

efeitos colaterais mais sadios é a qua-

lificação, a valorização do profissional

de mídia. O importante é que hoje

temos ‘clima’ para seguir em frente,

porque o mercado já está sensibilizado

para esta iniciativa”, conclui.

Foi vencida uma
barreira importante,
tornando as relações
entre agências,
anunciantes e veículos
mais transparentes”
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Dos Planos de Incentivo

Os normativos dispostos neste Anexo referem-se aos planos de incentivo

instituídos por veículos de comunicação, tratados nos itens 4.1, 4.1.1, 4.2 e 4.10

das Normas-Padrão.

Neste documento, as agências de publicidade são designadas, simples-

mente, como “agências”; os veículos de comunicação como “veículos” e os

planos de incentivo como “incentivo”:

1. O incentivo como melhor prática é instrumento lícito e legal e terá como

propósito o desenvolvimento do mercado publicitário, a qualificação técnica e

profissional da agência, objetivando sempre a excelência dos serviços que ela

presta tanto ao veículo quanto a anunciantes.

2. O incentivo é iniciativa unilateral do veículo, dirigido unicamente à pessoa

jurídica da agência, sendo indevida a ingerência externa de qualquer tipo,

inclusive do CENP. Dado o seu caráter de liberalidade, o veículo está livre para

configurar o respectivo plano, bem como para e não apenas: estabelecer

critérios, objetivos, metas, âmbito, metodologia de aferição, duração, condi-

ções para habilitação, inclusão e exclusão de agência, e estipular os frutos, que

poderão ser ou não de natureza monetária.

3. O incentivo vincula tão-somente o veículo instituidor e a agência por ele

habilitada, sem que dessa relação empresarial resulte ônus para os clientes-

anunciantes, os quais, por definição, não são parte dela.

4. As recomendações de mídia da agência basear-se-ão na boa técnica, pre-

valecendo esta sobre o escopo do incentivo, ressalvado sempre o direito de

escolha do anunciante.

5. Os frutos proporcionados pelo incentivo constituem receita da agência, a

ser regularmente escriturada e oferecida à tributação.

6. É lícito ao cliente indagar se a agência participa ou não de planos de

incentivo, assim como é lícito à agência e ao veículo guardar, nos termos da lei,

sigilo acerca de valores recebidos e pagos, e dos critérios para a concessão de

incentivos.

ANEXO C
ÍNTEGRA
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AASS  RRAAZZÕÕEESS  DDOO  CCEENNPP
Em dez anos, o mundo no qual está a publicidade
passou por momentos de euforia e pessimismo,
de defesa intransigente do mercado livre e sem
regulamentações ao pedido de intervenção estatal
dos dias atuais, quando a primeira crise
econômica ditada pela velocidade dos dados
transmitidos eletronicamente e sem fronteiras
comprova que a história não acabou, como era
profetizado, e o futuro continua desconhecido.
No entanto, entre a liberdade total e o controle do
Estado, a auto-regulamentação continua sendo
um caminho recomendado aos setores que, como
a publicidade, desejam respeitar o mercado.

s dez anos de existência do

CENP demonstraram, nas

divergências e consensos, que sua

criação foi um acerto do mercado, que

já experimentara, e com sucesso, por

meio do Conar, a auto-regulamenta-

ção, qualificando o conteúdo das

peças publicitárias ao mesmo tempo

que assegurava a liberdade de expres-

são comercial. Nos dois campos –

conteúdo e comercialização – defen-

de-se a publicidade ética, dispensando

censura e assegurando as boas práti-

cas concorrenciais.

Vale, por isso, lembrar um pouco

dos caminhos e motivações que leva-

AA  FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO

Junho de 1997

• O governo federal desregulamenta a

atividade publicitária, alterando a Lei  n°

4.680, que balizou o mercado publicitá-

rio por mais de trinta anos.

Outubro de 1997

• É formado por anunciantes, agências

e veículos um grupo de trabalho para

estudar a auto-regulamentação comer-

cial. Petrônio Corrêa lidera o grupo.

16 de dezembro de 1998

• É fundado o CENP, Conselho Execu-

tivo das Normas-Padrão. Petrônio é

eleito seu presidente.

CCOONNSSCCIIEENNTTIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  

IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO

1999

• O CENP inicia suas operações, for-

mando comissões de apoio e definindo

sua atuação junto ao mercado e frente

à legislação brasileira.

• As entidades fundadoras afirmam seu

apoio ao CENP e tem início o processo

de certificação de agências.

DDOOUUTTRRIINNAAÇÇÃÃOO  

2000

• O CENP vai aos mercados, abrindo o

diálogo com as entidades regionais,

defendendo e promovendo o entendi-

mento entre agências, veículos e anun-

ciantes.

O

Alguns fatos
relevantes da
trajetória do CENP,
desde a sua
fundação

CENP 1998-2008
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• É criada a categoria de sócio institu-

cional, para entidades representativas

dos diversos setores da publicidade,

que não as fundadoras do CENP.

• Aprovadas Comunicações Normativa

001 – “Atividades de Agências” - e 002

– “Programas de Incentivo”.

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  

2001

• Avança o processo de certificação

das agências.

• Início do processo de desenvolvi-

mento profissional: estabelecido o pri-

meiro acordo com os principais insti-

tutos de pesquisa – Ibope, Ipsos-

Marplan e IVC – para aplicação de

tabela de preços diferenciada na com-

pra de estudos de mídia para agências

certificadas pelo CENP.

• Início da fiscalização das agências

certificadas.

• Inclusão nas Normas-Padrão do item

3.11, sobre contratação feita pela admi-

nistração pública.

• Aprovadas Comunicações Norma-

tivas 003 – “Descontos de Agência” –

e 004 – “Remuneração de Permutas”.

ÊÊNNFFAASSEE  NNAA  PPEESSQQUUIISSAA  DDEE  MMÍÍDDIIAA    

2002

• Promovida a democratização do

acesso a pesquisas de mídia com a

criação de um Banco de Pesquisa de

Mídia para consulta, via internet, pelas

agências dos Grupos VI e VII. O Banco

de Pesquisa foi viabilizado por acordo

com Ibope, Ipsos-Marplan e IVC e

apoio do Grupo de Mídia São Paulo.

• Primeira verificação do cumprimento

do Anexo A, compra de pesquisa de

mídia, de acordo com a receita bruta,

pelas agências dos Grupos I, II, III.

• Cinqüenta grandes agências, em

cinco estados, são submetidas a visto-

rias. Cento e sessenta médias e peque-

nas agências, em oito estados, são

submetidas a fiscalização. 

• Estabelecido acordo entre governo

federal e mercado publicitário sobre

publicidade de utilidade pública.

• Aprovadas Comunicações Normati-

vas 005 – “Rescisão de Contratos” – e

006 – “Conselho de Ética”.

ram anunciantes, agências e veículos

à união, em iniciativa inédita numa

atividade-meio, responsável em todo

o mundo pela oferta de bens e servi-

ços ao mercado, com  consumidores

cada dia mais informados por inter-

médio da multiplicidade de meios e

democratização de acesso às informa-

ções. 

A publicidade não teve origem nos

veículos de comunicação – nasceu

antes, possivelmente para a pregação

religiosa. No entanto, ganhou formato

e estrutura com a modernização da

chamada indústria da informação,

começando pelos jornais.

No tempo do reclame, surgiram os

agenciadores de publicidade, que

sobrevivem em algumas cidades aten-

dendo a tipos específicos de veículos

e anunciantes. Deles, e em decorrên-

cia das novas necessidades de anun-

ciantes, nasceram as agências, estru-

turadas para continuar intermediando

as relações anunciantes–veículos,

mas preparadas, por arte, técnica e

conhecimento do mercado, para ser

produtoras de conteúdo publicitário –

o ineditorial, aquilo que, caracterizado

como tal, oferece serviços e bens aos

consumidores.

Em nome e por ordem dos clien-

tes-anunciantes, as agências criam e

executam as peças publicitárias, iden-

tificam os veículos mais apropriados

para a veiculação, negociam espaços

e valores e zelam para que os mate-

riais sejam entregues dentro dos

padrões e prazos especificados e

divulgados como acertados. 

As agências trabalham, como defi-

nido na Lei n° 4.680, de 1965, “na arte

e na técnica publicitárias que, através

de especialistas, estuda, concebe, exe-

cuta e distribui propaganda aos veícu-

los de comunicação”. Para os veículos,

exercem um outro papel, não menos

“Os dez anos de
existência do CENP
demonstraram, nas
divergências e
consensos, que sua
criação foi um acerto
do mercado”
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BBUUSSCCAA  DDAA  ÉÉTTIICCAA

2003 

• Suspensão do certificado de 85 agên-

cias como resultado das fiscalizações

e denúncias trazidas ao CENP pelo

mercado e entidades.

• As vistorias resultaram em 203 pro-

cedimentos encaminhados para julga-

mento no Conselho de Ética.

• Foi julgado o primeiro caso concreto

de bureau de mídia.

• Extensão para o município de São

Paulo do acordo sobre publicidade de

utilidade pública firmado com o gover-

no federal em 2002.

AA  AARRTTEE  DDAA  NNEEGGOOCCIIAAÇÇÃÃOO

2004 

• Os resultados das vistorias e a atua-

ção do Conselho de Ética provocaram

a necessidade de amplas negociações

para adequação dos negócios entre

anunciantes e agências.

• Dos 203 procedimentos encaminha-

dos ao Conselho de Ética, em 2003,

60% se adequaram às Normas-Padrão.

• Aprovadas as Comunicações Norma-

tivas 007 – “Remuneração das Agên-

cias” – que recomenda aos veículos de

comunicação a remuneração integral

dos 20% apenas às agências que têm

compromisso com as Normas-Padrão,

e 008 – “Comissões de Conciliação”.

• Lançada a CENP em Revista, com

tiragem de 10 mil exemplares audita-

dos pelo IVC.

• Extensão para o governo do estado

de São Paulo do acordo sobre publici-

dade de utilidade pública firmado com

o governo federal em 2002.

AA  BBUUSSCCAA  DDAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO

2005 

• Implantação do projeto de treina-

mento de profissionais para melhor

aproveitamento das informações con-

tidas no Banco de Pesquisa de Mídia. 

• Os treinamentos  aconteceram em

vinte cidades, com a participação de

quase 1.200 profissionais. Em 2006, o

projeto teve continuidade em mais

dezoito cidades, totalizando a partici-

pação de quase 2.500 profissionais.

• Criação de equipe de relatores técni-

importante: são agentes do del-crede-

re, que é a obrigação de cobrar do

anunciante e repassar os valores a

eles, dentro dos prazos e condições

estabelecidas nos contratos de veicu-

lação.

A remuneração da agência tem,

pelo trabalho que presta, duas fontes:

o anunciante, pelo que estuda e se

especializa nas atividades de quem a

contrata e, principalmente, pelo que

cria, que tem proteção de autoria. A

segunda fonte de remuneração são os

veículos, pela intermediação da publi-

cidade, que pressupõe conhecimento

do mercado de comunicação, com a

permanente atualização por meio de

pesquisas e pelo exercício efetivo do

del-credere. 

A remuneração do cliente varia

pelos custos e padrão do atendimen-

to, sendo condenável a prática de

oferta de preço vil, que não retrate o

custo dos serviços prestados. 

A remuneração dos veículos tem,

na tradição de mercado do Brasil, a

referência em 20%, que os veículos

que pactuaram as Normas-Padrão

asseguram como o mínimo remune-

ratório, por meio do chamado descon-

to-padrão que concedem.

O modelo de publicidade adotado

no Brasil consagra a agência integrada

(full agency), que é a estrutura que

atende a todas as necessidades de

comunicação publicitária do cliente-

anunciante e condena as estruturas

empresariais que atuem tratando os

espaços publicitários como commodi-

ties, sem nenhum conhecimento do

conteúdo da publicidade a ser veicula-

da. O modelo justificadamente teme

pelo excesso de negócio e carência de

ética em tais relações, o que pode

contaminar a chamada liberdade edi-

torial.

O CENP foi criado para ser um cen-

“O modelo de
publicidade adotado
no Brasil consagra a
agência integrada,
estrutura que atende a
todas as necessidades
de comunicação
publicitária”
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cos, independentes, para análise e

avaliação de procedimentos do

Conselho de Ética.

AAMMPPLLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAAMMPPOO  DDEE  

AATTUUAAÇÇÃÃOO

2006 

• Aprovadas as Comunicações Norma-

tivas 009 – “Conciliação Prévia” – , 010

– “Agências Experimentais / Labora-

tórios” – e 011 – “Desconto Padrão de

agência”.

• Frente a uma nova realidade de mer-

cado, o CENP passou a reconhecer e

certificar agências de promoção e

agências de marketing direto, com a

aprovação da Comunicação Normati-

va 012 – “Agências Especializadas”.

AAPPRROOXXIIMMAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  OO  MMEERRCCAADDOO

2007 

• Criado o programa de visitas regula-

res a agências e veículos. O objetivo é

“tomar o pulso” de cada mercado,

ouvindo críticas e sugestões, bem

como prestar contas dos trabalhos do

CENP, divulgando e fortalecendo ini-

ciativas que harmonizem o mercado. 

Foram visitadas 42 agências, 45 veícu-

los e 12 entidades, em 16 cidades.

• Fiscalização, apenas nesse ano, de

quase quinhentas agências, em 36

mercados nas cinco regiões brasileiras.

• Início do processo de revisão das

Normas-Padrão.

AAPPEERRFFEEIIÇÇOOAAMMEENNTTOO  

2008 

• A categoria “Agência Especializada”

passa a contemplar a certificação de

Agências de Mídia Interativa.

• Aproximação com o mercado conti-

nua: visitadas 206 agências, 83 veícu-

los e 29 entidades, em 48 cidades.

• Após dez anos de existência, o CENP

ainda recebe cerca de 75 novos pedi-

dos de certificação.

• Início do desenvolvimento do Acordo

Serviços de Mídia Brasil.

• Inclusão nas Normas-Padrão do

“Anexo C” – Dos Planos de Incentivo.

• Aprovada Comunicação Normativa

013 – “Sistema S” (SESC, SENAI, SESI,

SEBRAE, SENAC e outras).

tro permanente de entendimento

entre anunciantes, agências e veículos

de comunicação, adotando, como

base, as Normas-Padrão. Os seus fun-

dadores partiram do princípio de que

a atividade publicitária é fundamental

por garantir a competição e a evolu-

ção entre empresas, marcas, produtos

e serviços e tornar possível a diversi-

dade e a liberdade de imprensa e dos

meios de comunicação, cujas receitas

são totalmente ou em sua maior parte

oriundas da publicidade – caso da TV

aberta, por exemplo. Não há liberdade

de expressão e cultura sem publicida-

de livre. 

O CENP atua, desde  a sua funda-

ção, como instrumento de qualifica-

ção da publicidade e fórum especial

de discussão das três partes envolvi-

das na atividade, como ocorre, no

momento, através do Grupo Técnico

de Mídia – um amplo e radical reestu-

do dos serviços prestados pelas agên-

cias nesta área, com vista à qualifica-

ção e à adoção de instrumentos

modernos que assegurem maior eficá-

cia a serviços prestados aos anuncian-

tes e respeito aos veículos de comuni-

cação.

Conta o CENP com um corpo téc-

nico que cuida do acompanhamento

das agências que aderiram às

Normas-Padrão, comprovaram a con-

dição técnica e acompanham, por

meio de estruturas técnicas, a realida-

de do mercado no qual atuam para os

seus clientes-anunciantes e para os

veículos de comunicação. O CENP

respeita a multiplicidade do mercado

brasileiro, ponderando as suas dife-

renças e ajudando, com apoio técnico,

as pequenas agências.

É organismo tripartite e paritário

em sua representação interna, espe-

cialmente no Conselho de Ética, onde

têm assento o mesmo número de

representantes de anunciantes, agên-

cias e veículos de comunicação.

O CENP entende que a liberdade de

mercado começa pela liberdade das

relações comerciais dentro do próprio

mercado, com a aplicação das boas

práticas comerciais, asseguradoras da

concorrência leal entre agências, delas

com os anunciantes e veículos de

comunicação, e entre eles, no trade

que assegura, quando vivo e correto, a

comunicação nas sociedades. demo-

cráticas.
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AASS  MMEEMMÓÓRRIIAASS  DDOOSS
PPIIOONNEEIIRROOSS  DDOO  CCEENNPP

Não é difícil deduzir
as dificuldades
enfrentadas pelos
profissionais que
tiveram a delicada
missão de trabalhar
no escopo das
Normas-Padrão da
Atividade
Publicitária.

s protagonistas dessa história

– representantes, na época,

das principais entidades do setor – ABA,

ABAP, ABERT, ANER, ANJ, ABTA,

Central de Outdoor e Fenapro – reco-

nhecem que não foram poucos os

momentos de tensão.

Lembram que, além dos intensos

debates, todos os participantes tinham

ainda que lidar com as resistências em

suas respectivas entidades de classe,

num complicado trabalho de convenci-

mento, uma vez que não se chega a um

acordo sem muitas concessões de

todas as partes. Foram  indicados como

articuladores pelo papel de liderança

que exerciam nas suas respectivas orga-

nizações e, certamente, também no

segmento no qual atuavam, além do

reconhecido bom senso para liderar um

debate deste porte. Mesmo assim

foram dezoito meses de negociações –

e os embates eram inevitáveis.

Como recorda Francisco Mesquita

Neto, apenas no âmbito da ANJ, encon-

travam-se realidades bastante díspares.

Afinal, eram quatrocentos associados,

do Estadão aos jornais do interior.

“Tínhamos de provar que a adesão ao

acordo seria vantajosa para todos, até

porque o que estava em jogo era a

busca de qualificação, o aprimoramento

da indústria, a defesa de um modelo”,

argumenta.

Vale pontuar algumas questões que

merecem mais destaque no processo

de consolidação das Normas-Padrão.

Primeiro, a escolha de Petrônio Cor-

rêa para conduzir o processo de nego-

ciação e, num segundo momento, pre-

sidir o Conselho – o que tem feito nos

últimos dez anos. 

Ninguém consegue precisar com se-

gurança quem indicou seu nome, mas

todos os signatários do acordo garan-

tem que foi uma escolha que ocorreu de

forma quase que natural e por unanimi-

dade. Ou seja, não se cogitou nenhuma

outra pessoa capaz de exercer a função,

pois Petrônio aparecia como o único

capaz de conduzi-la com a credibilidade

necessária. Outro aspecto recorrente

nas entrevistas – CENP em Revista con-

versou com praticamente todos os pro-

fissionais que participaram do processo

– é a certeza, decorridos dez anos, de

O

Participar da concepção e
criação do CENP talvez tenha sido a

tarefa profissional que mais me orgulho
na minha carreira” 

Cláudio Santos
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que sua presença foi absolutamente

vital, imprescindível para o sucesso

alcançado. “Para viabilizar o CENP foi

preciso muita criatividade, equilíbrio e

coragem. Petrônio soube se cercar de

pessoas determinadas e competentes,

bater nas portas certas, ouvir críticas e

transformá-las em melhorias para os

processos do CENP, todos muito deli-

cados”, comenta Octávio Florisbal, dire-

tor-geral da Globo, lembrando que,

mais de uma vez, Petrônio foi decisivo

para contornar os impasses, com sua

paciência e liderança indiscutíveis. “O

respeito que o mercado nutre por ele é

um dos segredos do sucesso do

CENP”, pondera Florisbal, sintetizando

uma idéia que foi defendida por todos

os profissionais ouvidos.

Ao refletirmos sobre o desenrolar

desta história constata-se, também, a

importância do CENP para a vida profis-

sional de cada um. Até com certa nos-

talgia, a despeito das dificuldades,

todos reconhecem que a participação

nos encontros que resultaram na for-

mação do Conselho foi um marco deci-

sivo em suas respectivas carreiras, seja

pelo aprendizado adquirido, seja pela

possibilidade de conviverem com pes-

soas que decidiram compartilhar suas

experiências e colocá-las a favor de um

bem maior, que era a normatização da

atividade publicitária.

“Participar da concepção e da cria-

ção do CENP talvez tenha sido a tarefa

profissional de que mais me orgulho na

minha carreira”, confirma Cláudio

Santos, hoje na RBS e na época diretor

comercial da Globosat, tendo sido

designado para representar os interes-

ses da ABTA. Ele lembra que até a assi-

natura do acordo foi um longo caminho

de negociações, pareceres, alinhamen-

tos estratégicos etc., trilhado por vários

profissionais e as principais associa-

ções que suportam o mercado de

comunicação brasileiro.

Luiz Carlos C. Dutra Jr., hoje na

Unilever, que na época atuava na J&J,

integrando também a diretoria da ABA,

comenta sua experiência pessoal no

processo. Ele tinha apenas trinta anos, e

a participação em encontros tão “inten-

sos” foi decisiva no seu amadurecimen-

to profissional e pessoal. Dutra acredita

que foi esta passagem que ajudou a pre-

pará-lo para assumir, algum tempo

depois, a presidência da ABA. “En-

carado este desafio, todo o resto ficava

mais fácil”, declara, referindo-se, com

bom humor, às discussões travadas

com Petrônio. “Foi um aprendizado,

principalmente porque, no final, consta-

távamos que as questões pontuais não

podiam se sobrepor aos interesses

maiores do mercado; teria sido muito

frustrante se não tivéssemos consegui-

do chegar a um acordo. Tínhamos ali

pessoas qualificadas que têm a obriga-

ção de conseguir negociar, conversar.” 

Os entrevistados não conseguiram

relembrar com mais precisão datas,

mas sabe-se que foram dezenas de reu-

niões antes que pudesse ser sacramen-

tado, numa manhã de dezembro de

1998, em reunião no auditório da Fe-

deração do Comércio do Estado de São

Paulo, na Avenida Paulista.

Ao comentar o clima das reuniões

iniciais do acordo, Guilherme Sztutman,

na época diretor executivo do Estadão e

um dos representantes da ANJ, não es-

conde que foi um processo estafante e,

ao mesmo tempo, prazeroso – calcula

que nos aproximadamente dezoito me-

• defender o modelo brasileiro de publicidade;

• proteger o mercado brasileiro do modelo dos bureaux; 

• estudar alternativas para assegurar entendimento 
ético entre as três partes envolvidas na publicidade;

• proporcionar condições de competição harmônica 
entre as agências;

• promover a qualidade dos serviços das agências, 
pela ênfase na compra de pesquisas;

• propiciar o bom atendimento ao anunciante.

Por que o CENP foi criado

Para viabilizar
o CENP foi preciso
muita criatividade,

equilíbrio e coragem” 

Octávio Florisbal



ses de negociação houve, talvez, cerca

de oitenta encontros envolvendo profis-

sionais de agências, veículos e anun-

ciantes para discutir as Normas-Padrão.

Antônio Freitas, hoje presidente da

Master Comunicação e então presiden-

te da FENAPRO, confessa que muitas

vezes o grupo que representava as

agências saiu decepcionado com a

intransigência dos representantes dos

anunciantes ou das agências; em outras

ocasiões, o sentimento era de satisfa-

ção e alegria, por terem conseguido

chegar ao consenso sobre determinada

norma. “Mas o clima geral era de espe-

rança de que, sim, chegaríamos a um

texto que viesse a orientar as relações

negociais entre os players do mercado”,

enfatiza, acrescentando que “aquelas

muitas horas de debates, as caras feias,

os risos, as decepções e as celebrações,

os cafezinhos e os chocolates consumi-

dos ao longo de todas aquelas tardes

não foram em vão”. Sua certeza está

fundamentada na crença de que se não

se chegou a um texto perfeito, foi possí-

vel consolidar práticas que estavam se

perdendo nas relações negociais. “São

imperfeitas, não nos dão as garantias

que a maioria das agências gostaria,

mas certamente têm servido para bali-

zar e orientar o relacionamento, para

condenar as práticas desleais. Mais do

que isso, as Normas-Padrão têm servi-

do como um fator de agregação nestes

tempos de tantas tentativas de desu-

nião”, pondera Freitas.

Rodrigo Sá Menezes, na época pro-

prietário da Propeg e representante da

ABAP (presidida então por Flávio Cor-

rêa), recorda que as primeiras conver-

sas ocorreram ainda em meados de

1997. Ele relata com detalhes os basti-

dores do processo de alteração do regu-

lamento da Lei no 4.680 que, reconheci-

damente, foi importante para a tomada

de consciência sobre os problemas da

atividade, unindo o setor, ainda que não

possa ser indicada como um fato isola-

do para a deflagração do processo.

Na época, Menezes coordenava pes-

soalmente o atendimento de agências

às contas do governo federal, em Bra-

sília, junto ao ministro Sérgio Amaral, ti-

tular da SECOM – Secretaria de Comu-

nicação da Presidência da República.

“Além de ministro, Amaral era um

diplomata que havia atingido o mais

alto posto da carreira, o de embaixador.

Sabia combinar a autoridade do cargo e

o prestígio e a confiança que desfrutava

junto ao então presidente Fernando

Henrique Cardoso (de quem era porta-

voz), com uma determinação de objeti-

vos que beirava a obstinação”, confirma

Menezes.

Afora as questões pertinentes ao

relacionamento cliente/agência, os des-

pachos de Menezes com o ministro

incluíam, freqüentemente, uma troca

mais ampla de idéias sobre a comunica-

ção do governo federal, em especial no

que dizia respeito a custos, que o minis-

tro considerava elevados, principalmen-

te diante dos que eram praticados no

setor privado. 

Menezes repartiu com Petrônio Cor-

rêa estas preocupações porque o “mi-

nistro tinha Petrônio em grande estima

pessoal e, ciente do prestígio e do res-

peito de que ele desfrutava em todos os

níveis e segmentos da indústria, tratava-

o como a um outro embaixador, o da

publicidade brasileira”, revela Menezes.

Em junho de 1997, FHC assinou o

decreto, retirando da norma reguladora

da Lei no 4.680 a obrigação de os veícu-

los concederem os 20%, por meio do

desconto-padrão, pela veiculação da

publicidade.

Como recorda Menezes, o mercado

percebeu a alteração do artigo como a

supressão da própria lei. “Ficou a sen-

sação de vácuo regulatório, ensejando

todo tipo de formato negocial e empre-

sarial e dando novo alento aos bureaux

de mídia, desejosos de importar para o

Brasil um modelo que, ao favorecê-los,

enfraqueceria agências e veículos, sub-

vertendo os fundamentos econômicos

do setor”, avalia, lembrando que este fa-

to tornou-se, então, o estopim para que

o mercado adquirisse consciência da

necessidade de um novo e atualizado

marco regulatório para o negócio da

comunicação – não mais legal, porém

consensual, refletindo os interesses e a

vontade de clientes, veículos e agências,

que fosse justo com todas as partes e

que assegurasse a livre concorrência.

Obviamente, num processo desse

O clima geral
era de esperança de

que, sim, chegaríamos
a um texto que viesse
a orientar as relações

negociais entre os
players do mercado” 

Antônio Freitas

36

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA



37

CE
N

P 
EM

 R
EV

IS
TA

tipo, nada ocorre de modo pontual,

estanque. O próprio Menezes comenta

que antes de o governo federal alterar a

lei, o mercado vinha passando por trans-

formações. Ele se refere ao fato de mui-

tas agências novas, para ganhar espaço

no mercado, terem passado a “nego-

ciar”, nem sempre com ética, a redução

de honorários e a devolução aos clientes

do que percebiam dos veículos.

Petrônio Corrêa, ao comentar os lan-

ces iniciais do CENP, endossa essa aná-

lise de Menezes, observando que a ati-

tude do governo federal, na época, não

era desprovida de lógica, uma vez que a

estrutura governamental não tinha a

agilidade de negociação da iniciativa

privada. “Sérgio Amaral queria um tra-

tamento equivalente, no que estava

com a razão”, admite, lembrando que a

“desregulamentação” exigia medidas

por parte dos veículos e das agências,

para assegurar a eqüidade de tratamen-

to defendida pelo governo. 

Constatado o problema, era hora de

buscar soluções. Segundo Sztutman,

um dos desafios, naquele momento,

era chegar a um modelo que pudesse

ser colocado em discussão, uma vez

que se partia do zero. “Era preciso

encontrar novos parâmetros para

defender a atividade, mas não havia

modelos a ser seguidos”, diz, confes-

sando que, inicialmente, não acreditava

que aqueles encontros poderiam dar

certo, resultar num Conselho, como o

que foi criado. Mais uma vez, ele enfati-

za o papel de Petrônio na história.

“Todos nós aprendemos muito com

ele”, afirma, chamando a atenção para

uma das “técnicas” empregadas na

coordenação dos trabalhos: quando

tem algo muito complicado para resol-

ver, comece pelos pontos mais fáceis.

Com essa premissa, optaram por fir-

mar, primeiramente, os pontos que

eram consensuais, menos polêmicos.

Ou seja, não se colocava em debate

aspectos difíceis de serem acordados,

como a questão dos programas de

incentivo. Ao invés disso, os esforços

foram concentrados em questões que

interessavam a todos, como a necessi-

dade de aprimorar o modelo adotado

no país e de assegurar que a atividade

publicitária continuasse a se desenvol-

ver – havia consenso que isso não seria

possível se inexistisse, depois, um míni-

mo de regulamentação, mesmo que

auto-imposta.

Um dos pontos que mais preocupa-

vam agências e veículos era a possibili-

Tínhamos
consciência 

de que 
este modelo 

era uma ameaça
inclusive 

à liberdade 
de imprensa 

Antonio Carlos de Moura
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Gilberto Leifert e Willy Haas Filho, da Rede Globo, 
com Rafaeo Sampaio, da ABA.

Roberto Muylaert e Maria Célia Furtado, 
da ANER.
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dade de entrada no Brasil dos chama-

dos bureaux de mídia. Em tempo de glo-

balização, eles já dominavam a cena em

países da Europa, e as notícias que che-

gavam de lá não eram muito animado-

ras. Como recorda Sztutman, havia

pressão por parte dos anunciantes, prin-

cipalmente das multinacionais, para a

sua adoção na publicidade brasileira. 

“Sabíamos que, mais do que bater

de frente, tínhamos que convencer os

envolvidos de que todos sairiam per-

dendo caso isso ocorresse”, afirma

Sztutman, citando uma das estratégias

adotadas pelos veículos para tentar

conscientizar o mercado sobre os riscos

dos bureaux: organizaram eventos vol-

tados para donos de agências e de veí-

culos, além de executivos de anuncian-

tes, com palestrantes como Leo Bogart

e de professores da Universidade de

Navarra, na Espanha. A pauta do deba-

te era objetiva: mostrar os problemas

que vinham sendo enfrentados no mer-

cado internacional, principalmente na

Espanha, onde a atuação dos bureaux

havia sido extremamente maléfica para

o mercado. No caso de TV, por exem-

plo, por causa da redução dos valores

recebidos pela veiculação da publicida-

de, houve considerável aumento de

ociosidade nos espaços comerciais,

falta de investimento na programação,

crise na qualidade de oferta de progra-

mas ao público. O lucro ficou com a

intermediação da publicidade.

“Todos sentiram a importância de

defender o modelo brasileiro de publici-

dade, sob o risco de perdê-lo”, confirma

Florisbal, que se engajou desde a pri-

meira hora nesse movimento de agluti-

nação. Ele vê com alegria o movimento

atual nos mercados americano e euro-

peu, onde se nota uma integração dos

serviços das agências, voltando a reunir

na mesma empresa criação e planeja-

mento de mídia. “É a prova de que está-

vamos certos”, afirma.

Segundo Sztutman, em meados de

1998, o debate sobre o assunto era difí-

cil, principalmente por causa da posição

dos anunciantes. A despeito das dificul-

dades, ele revela que foi um dos que

defenderam, nos encontros iniciais, que

um acordo sobre a auto-regulamenta-

ção do relacionamento comercial do

mercado não poderia prescindir dos

anunciantes. “Houve resistência a essa

idéia, mas, depois de algum tempo,

admitiu-se que as decisões não pode-

riam ser tomadas de forma unilateral,

até porque correríamos o risco de per-

der a legitimidade necessária. Muitos

dos interesses eram divergentes, porém

havia um bem comum, a defesa da

nossa atividade, algo que interessava a

todos”, comenta Sztutman, enfatizando

que a idéia do Conselho acabou dando

certo porque os pontos convergentes

foram sobrepostos aos divergentes. 

Sztutman lembra que a possibilidade

de inclusão dos anunciantes na discus-

são ocorreu numa das primeiras reu-

niões, realizada na sede da ABAP, em

São Paulo. No encontro, as entidades

representativas dos veículos de comuni-

cação haviam se reunido para prestar

apoio às agências, juntando-se a elas

para criar um movimento de resistência

à entrada dos bureaux no país.

Como observa Antônio Carlos de

Moura, diretor da Folha e um dos repre-

sentantes da ANJ nas negociações,

estava muito claro para os veículos que

o mercado deveria encontrar uma

forma de preservar a venda pulverizada,

algo inviável no sistema de brokers que

vinha sendo adotado em alguns países.

“Tínhamos consciência de que este

modelo era uma ameaça inclusive à

liberdade de imprensa”, salienta, aufe-

Muitos dos
interesses eram

divergentes, porém
havia um bem

comum, a defesa da
nossa atividade, algo

que interessava a
todos” 

Guilherme Sztutman

Dalton Pastore, da ABA, Armando Strozenberg e 
Fábio Fernandes.
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rindo que, sem o acordo em torno das

Normas-Padrão, viveríamos hoje num

ambiente caótico.

Petrônio lembra que a idéia inicial de

agências e veículos era chegar a um

modelo semelhante ao do Conar, enti-

dade que ele também havia ajudado a

estruturar e, naquele momento, já era

um modelo de sucesso.

Sobre o envolvimento dos anuncian-

tes na discussão, ele relata que o primei-

ro encontro nesse sentido aconteceu

com Orlando Lopes, na época diretor de

canais de comunicação da Unilever. O

executivo, que fazia parte do quadro de

diretores da ABA, o recebeu em sua sala

e, segundo recorda Petrônio, não havia

lhe reservado muito tempo em sua

agenda. “Apertado por vários compro-

missos naquele dia, ele marcou às 11h30

e me deu apenas meia hora para a reu-

nião. Quando apresentei o projeto da

entidade, explicando que seria formada

com ou sem os anunciantes, na hora ele

ligou para sua secretária e disse:

‘Cancele o meu almoço’. Conversamos

até as 16 horas.”

Fora dado, então, o pontapé inicial

para o envolvimento das três partes –

agências, veículos e anunciantes – res-

ponsáveis por ajudar na definição dos

pontos focais da entidade. Como exem-

plo, Petrônio cita o caso das houses

agencies, que seriam reconhecidas pelo

CENP desde que tivessem ao menos

dois anos de funcionamento. “Uma das

maiores era a da Varig. Ficou acertado

que iríamos aceitá-las como certifi-

cadas”, relata, enfatizando que foi deci-

sivo, também, o acerto para que mem-

bros da ABA integrassem o Conselho

Executivo das Normas-Padrão.

O desafio era conciliar os interesses.

Petrônio admite que, com a “chegada”

dos anunciantes, os pontos de tensão

aumentaram. A questão das house agen-

cies, por exemplo, enfrentou forte resis-

tência por parte da ABAP e da

O CENP e a
pesquisa de mídia

Mário Castelar, Sérgio Valente e Willy Haas Filho. Ângelo Franzão, Júlio Anguita e Glaucio Binder.

A democratização da pesquisa de

mídia sempre foi bandeira do CENP

e assumida pelos institutos, que

entenderam e apoiaram a iniciativa,

criando relatórios a preços diferen-

ciados para atender as agências de

acordo com seu tamanho.

Pelas Normas-Padrão, as agên-

cias dos grupos VI e VII, que repre-

sentam 85% das agências certifi-

cadas, não são obrigadas a adquirir

pesquisa de mídia, porém, por

iniciativa do CENP, foi celebrado

um acordo com os institutos Ibope,

Ipsos-Marplan e IVC, tornando

possível criar o Banco de Pesquisa de

Mídia, disponível no site do CENP,

numa iniciativa inédita no mundo.
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FENAPRO. “Eles não aceitaram bem.

Foi um pouco difícil convencê-los. Foi

preciso um trabalho mais intenso”,

comenta Petrônio.

Segundo ele, o anteprojeto das

Normas-Padrão foi redigido entre feve-

reiro e dezembro de 1998, tendo à fren-

te, nessa etapa, Rodrigo Sá Menezes,

Rafael Sampaio e Gilberto C. Leifert, res-

ponsáveis por consolidar os textos,

além de vários profissionais que ajuda-

ram na revisão do material. 

Em 16 de dezembro, no auditório da

Federação do Comércio, em São Paulo,

com presença dos envolvidos, numa

assembléia geral, foram aprovadas as

Normas-Padrão e constituído o Conse-

lho, com 21 representantes. A primeira

reunião aconteceu em março de 1999.

“Foi uma grande emoção ver nossa

idéia ratificada por todo o mercado”, diz

Florisbal, salientando que um dos obje-

tivos do CENP foi colocar a pesquisa de

mídia ao alcance das agências de todos

os portes, o que foi feito graças a longas

e detalhadas reuniões com os institutos

de pesquisa. “Foi um trabalho brilhan-

te”, salienta, acrescentando que, além

do acesso aos dados via internet, o

CENP desenvolveu um trabalho extenso

de cursos nos mercados regionais.

Ao refletir sobre o desenrolar desta

história, Petrônio observa que o relacio-

namento sempre foi muito cordial com

agências e veículos, assim como com a

ABA. “Neste caso foi um pouco mais

difícil para eles aceitarem o esboço do

projeto, algo novo, sem paralelo no

mundo. A discussão não era fácil, mas

também não havia nenhuma imposi-

ção. Era preciso conversar, conversar e

conversar para que as pessoas aceitas-

sem o conceito”, comenta, e que era

relativamente simples: uma entidade

tripartite, nos moldes do Conar, que aju-

dasse a regular o relacionamento

comercial entre agências, anunciantes e

veículos. O principal era defender o

modelo brasileiro de publicidade, cujas

bases são os serviços integrados e inter-

mediados pelas agências, com base nos

padrões éticos e comerciais fixados

pelas Normas-Padrão, que, por sua vez,

seguem os preceitos da Lei no 4.680,

respeitando as leis e normas de defesa

da concorrência. 

Ainda no primeiro ano do acordo foi

preciso enfrentar uma dura batalha:

provar junto aos órgãos reguladores

que a iniciativa não constituía ameaça à

concorrência. Tratava-se de um acordo

tripartite, que não impunha nenhum

tipo de comportamento negocial e que

não vedava, a quem não pactuasse  as

Normas, atuar no mercado.   

Vencida essa etapa no campo opera-

cional, uma das dificuldades foi o pro-

cesso de certificação das agências, con-

siderado o fundamento da atuação do

CENP. Defendendo a linha que tem

adotado no dia-a-dia, Petrônio observa

que o desafio tem sido conquistar o

apoio das agências de todo o Brasil, e

não só as da Avenida Paulista, em São

Paulo, e da Avenida Rio Branco, no Rio

de Janeiro. “Visitamos praticamente

todos os estados brasileiros nos primei-

ros três anos. Foram em torno de seten-

ta seminários nos mercados regionais”,

relata Petrônio.

O esforço deu resultado: foram rece-

bidos aproximadamente 9 mil pedidos

num período de dois anos, sendo que

4050 foram acatados, número que se

Em 16 de dezembro de 1998

- José Carlos Aguilera Fernandes, pela

ABA

- Flávio Antonio Artur Alcides Corrêa,

pela ABAP

- Paulo Machado de Carvalho Neto,

pela ABERT

- Claudio Santos, pela ABTA

- Francisco Mesquita Neto, pela ANJ

- José Carlos Salles Gomes Neto, pela

ANER

- Carlos Alberto Nanô e Luiz Roberto

Ferreira Valente Filho, pela Central

de Outdoor

- Antonio Luiz de Freitas, pela

FENAPRO

Os signatários das Normas-Padrão 

O ambiente
agora é mais

tranqüilo, mas o
espírito é o mesmo:
conseguir consenso
nas questões que

precisam ser
discutidas” 

Antônio Carlos de Moura
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mantém aproximadamente até hoje.

Um grupo de funcionários trabalha

exclusivamente para isso, inclusive

durante os feriados municipais de São

Paulo. É uma orientação direta do pró-

prio Petrônio: o CENP só pára em feria-

dos nacionais. Ele reconhece que o pro-

cesso de certificação não é tarefa fácil,

uma vez que, além da documentação,

muitas vezes é necessário um trabalho

in loco para conferir as informações.

Não é raro, por exemplo, recorrer-se aos

veículos de comunicação locais para

obter referências sobre as operações. 

Muitos dos profissionais envolvidos

com a história inicial do CENP ainda

estão ativos na entidade, participando

das reuniões mensais do Conselho de

Ética. “O ambiente agora é mais tran-

qüilo, mas o espírito é o mesmo: conse-

guir consenso nas questões que preci-

sam ser discutidas”, afirma Antônio

Carlos de Moura, revelando-se um

defensor  do CENP inclusive em razão

deste clima que permeia as atividades.

Orlando Lopes gosta de pensar que,

na época da elaboração das Normas-

Padrão e instituição do CENP, o merca-

do conseguiu fazer do limão uma limo-

nada, uma vez que a partir das adversi-

dades encontradas foi possível consti-

tuir novas bases para a atividade.

Lopes é enfático ao defender que o

ritmo com que o mercado tem se trans-

formado coloca mais desafios para o

CENP, uma vez que aumenta a necessi-

dade de atualização, o que gera novos

pontos de tensão para serem vencidos

pelos seus articuladores.

Das conquistas advindas com o

CENP, ele chama a atenção para os

avanços registrados na área de pesqui-

sa de mídia. Entre os pontos que foram

mais difíceis de serem negociados,

admite: “Os planos de incentivo foram

a jóia da coroa entregue para se chegar

no acordo”. 

Refletindo sobre o futuro, Lopes

observa que o CENP deve ser o espelho

da realidade do mercado, o que exige

atualizações mais constantes, sempre

no sentido de aprimorar o modelo ado-

tado no Brasil. Na percepção de Lopes,

nunca houve um momento tão favorá-

vel para o debate, uma vez que há con-

senso sobre a necessidade de melhorar

as operações de mídia no país. Ele acre-

dita que hoje existe maturidade para

enfrentar esta discussão. De sua parte,

por exemplo, foram mais de treze anos

à frente da área de mídia da Unilever,

quando teve a oportunidade de viajar e

conhecer boas experiências realizadas

no mercado internacional. “Se conse-

guirmos dar um passo adiante, todo

mundo ganha”, diz. Otimista, acredita

que este é o momento de se construir

um modelo ainda melhor, que inclusive

poderá ser seguido pelo mundo, hoje

em busca de opções nessa área.

Este tom otimista também é a tônica

do depoimento de José Carlos de Salles

Gomes Neto, que na época foi um dos

representantes da ANER.

Ele observa que a capacidade de se

reinventar tem sido a vocação histórica

da publicidade: “Revermos nossa ativi-

dade a partir de nossa própria origem,

buscando regulamentá-la segundo con-

ceitos técnicos avançados e nascidos

do conhecimento que só nossa indús-

tria tem de si mesma”, argumenta. “Fi-

zemos isso quando criamos o Código

de Ética da profissão, em 1957. Foi o

Código, concebido e gerado pelo merca-

do, a base para o artigo 17 da Lei no

4.680, sancionada em 18 de junho de

1965 – portanto, com força legal legiti-

mada – que assegurou as bases para a

consolidação e a expansão do negócio

da propaganda, como o conhecemos.

Fizemos isso uma vez mais quando

aprovamos o Conselho Nacional de

Auto-Regulamentação Publicitária, em

1978. E repetimos a dose no final desses

promissores anos 90, quando instituí-

mos o CENP”, orgulha-se.

Segundo ele, o CENP é, para todos,

muito mais que um conjunto de nor-

mas, pois vai além de um documento

regulador, sendo vital para a reafirma-

ção e o desenvolvimento da comunica-

ção no país. “Ele é um ícone. Foi graças

a essa tradição de entendimento e

busca permanente de um negócio que

fosse de fato um bom negócio para

todas as partes envolvidas que chega-

mos onde estamos hoje”, afirma. “O

CENP foi – e é – o nosso próprio forta-

lecimento. Um espelho da nossa cora-

gem”, conclui. 

O CENP foi
– e é – o nosso

próprio
fortalecimento.
Um espelho da
nossa coragem” 

José Carlos de Salles Gomes Neto
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CCAAIIOO  BBAARRSSOOTTTTII
JJUUNNTTAA--SSEE  AAOO  CCEENNPP

aio Barsotti junta-se à equi-

pe do CENP a partir de fe-

vereiro próximo, como Assessor da

Presidência. 

43 anos, casado, Caio é graduado

em história e geografia e pós-gradua-

do em marketing. Ao longo da car-

reira, atuou em agências (Salles,

Almap, Colucci e DPZ) e em veículos

de comunicação (Lance!, revista e site

Lancenet, Scala FM, TV Sorocaba-SBT

e  Yahoo!). Também atuou como pro-

fessor na Escola Superior de Pro-

paganda e Marketing – ESPM.

Entre 2003 e 2006, trabalhou no

Governo Federal, como Secretário de

Comunicação Integrada da Presi-

dência da República, exercendo as

atividades de coordenação e super-

visão da publicidade dos órgãos e

entidades do Poder Executivo Federal. 

Em 2006, assumiu a diretoria

comercial das oito emissoras da Rede

Paranaense de Comunicação, cargo

do qual está se desligando no mo-

mento.

No CENP, Caio assessorará Pe-

trônio Corrêa, presidente da entidade,

em todas as atividades, hoje por ele

desenvolvidas.

C
Procedimentos instaurados477
Adequações276
Novas vistorias por mudanças
de agência105
Vistoria pendente1
Procedimentos a serem julgados35
Procedimentos a serem negociados12
Procedimentos aguardando prazo33
Advertências arquivadas15

BBAALLAANNÇÇOO  DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  
DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  CCEENNPP

2002 a 2008
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Crônica

e ainda hoje é assim, imagine como era criar e

produzir a campanha de lançamento de um

novo carro naqueles tempos: um segredo de Estado. 

Ainda mais porque havia praticamente apenas um

carro no mercado, olímpico e soberano, imune a todos

os concorrentes que se aventuravam, chegavam e

desapareciam com a mesma rapidez.

Aconteceu em 1974. A imprensa comentava que a

General Motors estava para lançar o primeiro carro que

ameaçaria de fato a liderança histórica do até então

imbatível Fusca.

Todos nós, brasileiros, tínhamos andado de Fusca

desde que nascemos, tínhamos aprendido a dirigir num

Fusca, financiamos o primeiro Fusca com suor, trocamos

esse primeiro Fusca por um novo com lágrimas.

Eu era um desses milhões de brasileiros amantes do

Fusca, que nem tinha acabado de pagar as dez primeiras

prestações. Fui contratado pela McCann para ser o

redator da campanha do Chevette. 

I mean, o redator em língua brasileira, porque o Grupo

de Trabalho tinha uma S.WA.T. de redatores, diretores de

criação e arte, produtores de TV americanos, todos de

Detroit. O jogo era pesado, big league.

A Volkswagen e o Brasil todo queriam descobrir

como seria aquele novo carro e detalhes da sua

campanha de lançamento.

Com minha prévia concordância, fui abduzido pelo

Atendimento da McCann e pelo Marketing da GM. Isso

acontece sempre com o pessoal da Criação, mas naquela

vez eu fui literalmente seqüestrado para um cativeiro

ignorado. Passei dois dias num hotel, cujo nome e

endereço nunca soube, acho que em alguma cidade do

interior de São Paulo. Não vi a luz do dia, não conversei

com ninguém estranho. Um pequeno grupo recluso da

S McCann foi exposto a apresentações de pesquisas, dados

de mercado, palestras da Engenharia, comparações

técnicas entre o Chevette e o Fusca.

Pudemos conhecer o Chevette numa sala hermética,

blindada, sem janelas e nem uma fresta nas paredes.

Olhamos, tocamos, entramos, ligamos o motor, sentimos

o cheiro e o astral, o caráter e a personalidade do carro.

Nem pensar em dirigir, sair com o Chevette para dar uma

voltinha, testar. Criamos a campanha ali mesmo, naquele

hotel. Sigilosamente, assinando um compromisso de

confidencialidade. 

44  RROODDAASS  OOUU  PPLLAAYY  GGIIRRLL??
Percival Caropreso
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Tudo funcionava como um relógio. Armava-se equipe e

equipamento, a Polícia Rodoviária bloqueava o trecho da

estrada, um helicóptero protegia a área. Tudo pronto para

rodar. Luz, câmara, ação! Lá de cima da colina, um dos

Chevettes saía do caminhão-baú e descia a estrada magni-

ficamente, como convém a comerciais de carro. Rodava

pouco mais de um quilômetro e entrava direto em outro

caminhão-baú, que já estava com a rampa pronta para

escondê-lo de câmeras curiosas. Corta! Aí eu entendi a fun-

ção do terceiro caminhão-baú que vinha na caravana, vazio.

Tomada 1, tomada 2. Até que, na tomada 3, aconteceu

o inevitável para o qual todo o planejamento de

segurança estava preparado. Um Chevette já estava fora

do caminhão-baú, prestes a descer a colina, quando

reparamos reflexos no meio de uma mata ao longe: a

lente telescópica, talvez de um fotógrafo da imprensa

automobilística.

Era impossível o Chevette voltar ao caminhão-baú sem

manobrar, tomar distância e atingir velocidade para subir a

rampa. O fotógrafo faria as fotos e revelaria o segredo.

O esquema de segurança tinha furado, ficamos todos

sem reação. Menos um assistente humilde, um peso-

pesado da produção. Ele colocou-se entre o Chevette e a

lente do fotógrafo, arriou as calças e começou a se

masturbar, fazendo gestos pornográficos para a câmera.

Fotos que jamais poderiam ser publicadas naqueles

tempos. A equipe correu com uma lona e cobriu o

Chevette. O sigilo estava preservado.

O Severino não era perito em segurança, não fez parte

do planejamento do esquema secreto, não era americano

nem treinado para situações de risco. Mas, digamos, era

mais equipado do que todos.

A propósito, o nome do diretor dos filmes era Zé

Pinto.

E a mídia fazendo barulho, e a imprensa automobilística

especulando, e as colunas publicitárias jogando verde para

não colher nada, e a minha namorada querendo saber com

quem eu estava saindo, já que eu tinha sumido, e a

Volkswagen tentando espionar de tudo que era jeito.

Meses depois, foi armado o mesmo esquema para se

produzir a campanha de lançamento. Fui seqüestrado de

novo, porém acho que para outro hotel. 

Levantamos antes de o sol nascer. Uma discreta

caravana rumou para uma serra. Descobri que estava em

São José dos Campos e íamos filmar o Chevette na Rodovia

dos Tamoios e na Estrada Velha de Campos do Jordão. Há

34 anos esses caminhos eram bem diferentes: tranqüilos, a

natureza intacta, nenhuma alma à vista, pouco tráfego.

Tínhamos dois Chevettes, cada um no seu caminhão-

baú, que mais pareciam carros-fortes, escoltados por segu-

ranças em motocicletas. E mais um caminhão-baú 

vazio, o que não fazia o menor sentido 

para mim. 

O esquema
de segurança
tinha furado,
ficamos todos
sem reação.
Menos um
assistente
humilde,
da produção...
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� Gostaria de saber como

faço para receber as revistas

do CENP, se elas são exclusi-

vas para associados ou se eu,

como estudante, também

posso ter acesso a elas na

forma impressa.

Conheci a revista através de

um colega de faculdade que

um dia levou a revista para a

sala de aula e desde então

acompanho as publicações

pela internet.

Ivânia Cavalcanti

Olá Ivânia

Já incluimos o seu nome no

mailing da CENP em Revista.

Pedidos de outros estudantes de

publicidade são igualmente

bem-vindos. Não há custo pelo

envio da revista.

� Parabéns a todos pela edi-

ção 16 da CENP em Revista.

Pena que estão tão distantes.

Gostaria de participar de mui-

tas discussões relativas a com-

portamento e ética. Tenho visto

tantas atrocidades acontecen-

do em nosso mercado!

Deixo meu abraço na esperan-

ça de que ainda vou assistir o

que - para muitos que me cer-

cam - é utopia...

Abraços

Catarina Lattanzi Cariello

Catarina PropaMarketing,

Cabo Frio

� Estou concluindo meu pri-

meiro ano na faculdade de

publicidade. Escolhi o curso,

confesso, embalada pela per-

cepção de que a atividade era

uma forma de arte, onde o con-

sumidor seria pouco mais do

que um espectador.

Hoje, começo a distinguir

todas as responsabilidades

contidas na publicidade. Ques-

tões como a ética, a educação,

o respeito ao ser humano, a

difusão do consumo conscien-

te e hábitos saudáveis devem

impregnar o nosso trabalho,

desmontando na origem as

pressões que levam tantas pes-

soas a torcerem o nariz para a

publicidade.

Lídia Maria de Souza, 

Mogi das Cruzes

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






