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Caros leitores, como esperávamos a

Lei 12.232/10, vai aos poucos se esprai-

ando por todo o país, com as mais va-

riadas administrações adotando suas

determinações. 

Merece registro a contribuição do

incansável trabalho das áreas jurídicas

da ABAP e FENAPRO, entidades repre-

sentativas das agências de publicidade,

seja apresentando recursos, seja pres-

tando esclarecimentos aos administra-

dores, sendo que este último também

é apoiado por nossa assessoria jurídica.

Consideramos também relevante o

fato de o Governo Federal, por meio da

SECOM-PR, ter editado um decreto e

uma instrução normativa, com orienta-

ções para o Sistema de Comunicação

(SICOM) sobre aspectos não detalha-

dos na referida lei. 

Tão importante tema mereceu nossa

matéria de capa. Além de contextualizar

o assunto, entrevistamos alguns dos

mais importantes atores nesta matéria.

Outras pautas também mereceram

nossa atenção por tratarem de manifes-

tações de melhores práticas em nossa

atividade como o lançamento do Insti-

tuto Palavra Aberta e, como já fizemos

na edição passada com a APP, agora

abordamos as atividades, história e

perspectivas da ABP-Associação Brasi-

leira de Propaganda.

Registramos os 90 anos da Folha,

desde sempre apoiadora do CENP. O

evento comemorativo foi muito presti-

giado, inclusive com a presença da

Presidente da República, Dilma Rous-

seff. Foi gratificante e importante a pre-

sença de vários concorrentes do meio

Jornal no evento. Uma demonstração

inequívoca da grandeza dos dirigentes

destes veículos, que atuando num am-

biente competitivo saudável, balizado

por comportamentos éticos, reconhe-

cem entre si as contribuições que todos

oferecem a todo o sistema de comuni-

cação de nosso Brasil, um dos pilares

de uma sociedade livre e democrática.

Não posso deixar de manifestar a

satisfação, em nome de toda a equipe

responsável pela CENP em Revista, ao

entregar mais uma edição cujo conteú-

do é dedicado à busca incessante de in-

formações e exemplos de melhor prática

comercial, de tal maneira que contribua

efetivamente para o dia-a-dia dos anun-

ciantes, das agências e dos veículos.

Consideramos que um conteúdo

desta importância, além dos cuidados

de seleção e edição, deve também ter

uma apresentação que estimule a leitu-

ra e incentive sua propagação.

Foi assim que, para nós, tornou-se

quase uma obsessão melhorar cada

vez mais esta publicação.

Já havíamos substituído o papel, e

agora, com a contribuição inestimável

do Zaragoza, o “Zara” como carinhosa-

mente chamamos o Z da DPZ Propa-

ganda, concluímos mais uma etapa

deste processo sem fim: um novo pro-

jeto gráfico.

Mais leve, moderno e contemporâ-

neo, desejamos que seja um canal

ainda mais relevante para nossa ativida-

de publicitária.

Também está de cara nova, o nosso

www.cenp.com.br, mais acessível, com

todos os documentos que formam

nosso conjunto de normas de autorre-

gulação comercial, além de todas as

edições desta revista. A propósito,

quando a revista vai para a gráfica já

está publicada no site.

Faz parte dos planos incrementar

este canal online com vídeos, apresen-

tações, artigos e textos.

Desejo a todos um bom proveito

deste material.

UM ANO QUE SE MOSTRA
VERDADEIRAMENTE NOVO

Caio Barsotti
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Criado em dezembro de 1998, o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) tem como missão o estabelecimento de prin-

cípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação, por meio

da autorregulação.

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

to 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 pelas Normas-Padrão,

certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-padrão” de agência, concedido pela legislação que trata da 

publicidade.

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 96 membros, representan-

do anunciantes, agências e veículos.

10671 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

EM 17/03/2011

373 PROCESSOS AVALIADOS
NO TRIMESTRE

OUTUBRO A DEZEMBRO/2010

173 VISITAS TÉCNICAS E 
VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 17/03/2011

AGÊNCIAS CERTIFICADAS

3623 3753 3909 3800
3532

@O CENP NA INTERNET

w w w. c e n p . c o m . b r

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

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

Para questões de cadastro e certificação: cadastro@cenp.com.br

FAÇA DOWNLOAD DESTA REVISTA E DAS 
EDIÇÕES ANTERIORES EM NOSSO SITE

Fonte: CENP
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A MISSÃO DO CENP
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“Quando me convidaram a dese-

nhar uma nova edição para a revista

do CENP fiquei feliz. Primeiro porque

acho que todo mundo deve ter, diga-

mos, uma identidade, assim como as

pessoas. Segundo porque sempre ve-

jo as entidades que nos cercam e re-

presentam como algo sagrado, algo

que deve ser estimulado. Os profissio-

nais devem sempre atuar em favor de

suas entidades, isso nos fortalece e

ajuda o segmento da propaganda.

Por isso o CENP precisava de uma

cara sua, um jeito seu de informar, e

eu topei encarar esse desafio. Em se

tratando de veículo de comunicação,

acredito, é preciso que todos o identifi-

quem de longe, na banca, na hora em

que chega às suas mãos, sem necessa-

riamente ser preciso ler o título. Fiz o

desenho da revista assim, com a ideia

de promover um rejuvenescimento de

sua alma, que já era pura e boa.

Pessoalmente gostei muito do re-

sultado final, mas a avaliação será dos

leitores. Espero que gostem.

Nesse negócio de fazer propagan-

da, no qual estou há muito tempo,

aprendi a tratar tudo com bom gosto,

ou pelo menos é essa sempre a minha

tentativa. A gente procura fazer coisas

para agradar. Sempre passei também

isso para minhas equipes na DPZ. Te-

mos de ter bom gosto, ser criativos e

éticos. Acho que depois de mais de 40

anos posso dizer que estamos no ca-

minho certo.

A revista do CENP muda, assim co-

mo tudo na vida, como as renovações

que temos de fazer todos os dias. Isso

nos fortalece, nos anima, nos deixa

ainda mais criteriosos no que se refere

à criação.

Espero ter valorizado ainda mais o

conteúdo da revista.”

José Zaragoza

DPZ  

NOVO PROJETO GRÁFICO
DA CENP EM REVISTA

ACONTECE

EEssttuuddoo  ffooii  iiddeeaalliizzaaddoo  ppoorr  ZZaarraaggoozzaa,,  ssóócciioo--ddiirreettoorr  ddaa  DDPPZZ  
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Estas palavras, extraídas do discurso

da presidente Dilma Rousseff no even-

to de comemoração pelos 90 anos da

Folha de S. Paulo, ilustram bem a his-

tória de um veículo marcado pelo plu-

ralismo e por um jornalismo crítico e

independente.

Apoiadora e sócia do CENP desde

sua fundação, a Folha comemorou 90

anos no mês de fevereiro com um

grande evento na Sala São Paulo,

onde autoridades de toda a hierarquia

de poder, anunciantes, fornecedores,

colunistas do jornal e celebridades se

confraternizaram ao som da sinfonia

nº 6 regida pelo maestro Isaac

Karabtchevsky e da bênção de repre-

sentantes de oito religiões. A presença

de executivos de outros jornais e veí-

culos de comunicação foi uma

demonstração inequívoca da impor-

tância da Folha, de sua história e de

que concorrer não é sinônimo de

guerrear. 

UUMM  PPOOUUCCOO  DDEE  HHIISSTTÓÓRRIIAA

Nascida em 1921 pelas mãos de

Olival Costa e Pedro Cunha, jornalistas

de “O Estado de S. Paulo”, a “Folha da

Noite” era um jornal vespertino volta-

do para os trabalhadores urbanos. Já

nesta época inova ao contratar mulhe-

res para trabalhar na redação e na lino-

tipia. E passa a utilizar estatísticas

exclusivas no noticiário econômico,

um embrião do Data Folha atual.

Só em 1960, os três jornais que cir-

culavam (“Folha da Manhã”, “Folha da

Tarde” e “Folha da Noite”) são unifica-

dos sob a marca Folha de S. Paulo. E

dois anos depois, os empresários

Octavio Frias de Oliveira (1912-2007) e

Carlos Caldeira Filho (1913-1993) assu-

mem o controle acionário da empresa. 

Nesses 90 anos, registrou em suas

páginas as mais significativas mudan-

ças no mundo e no Brasil. Do golpe

militar em 1964 ao apoio às Diretas Já,

passando por uma circulação nacional

expressiva, adotando a figura de

Ombudsman e pioneira em oferecer

conteúdo online, manteve a postura

de um jornalismo crítico e senhor de

seu tempo. E aliado às inovações que

atingiram todas as áreas: tecnológica,

comercial, administrativa e editorial. 

NNOOSSSSOOSS  CCOOMMEERRCCIIAAIISS,,  PPOORR  FFAAVVOORR..

Na propaganda, a trajetória de ino-

vações, criatividade e irreverência ga-

nhou visibilidade, prêmios e admira-

ção de todos que apreciam um bom

conceito, uma boa peça publicitária. 

A Folha tornou-se o jornal brasileiro

com o maior número de prêmios do

Festival de Cannes e mantém na

memória de seus leitores cenas de

comerciais e jingles inesquecíveis.

Como esquecer o Hitler formado

por pontinhos em preto e branco

enquanto o locutor afirma: “Este

homem pegou uma nação destruída,

recuperou sua economia e devolveu o

FOLHA DE S. PAULO, 90 ANOS.
NÃO DÁ PRA NÃO LER

ACONTECE

““DDee  LLííbbeerroo  BBaaddaarróó  aa  VVllaaddiimmiirr  HHeerrzzoogg,,  sseerr  jjoorrnnaalliissttaa  nnoo  

BBrraassiill  tteemm  ssiiddoo  uumm  aattoo  ddee  ccoorraaggeemm..  ÉÉ  eessttaa  ccoorraaggeemm  qquuee

aappllaauuddoo  hhoojjee  nnoo  aanniivveerrssáárriioo  ddaa  FFoollhhaa,,  uumm  ddooss  jjoorrnnaaiiss  

mmaaiiss  iimmppoorrttaanntteess  ddeessttee  ppaaííss..””  DDiillmmaa  RRoouusssseeffff
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orgulho a seu povo...”. A assinatura

impactante marcava o posicionamen-

to do jornal: “É possível contar um

monte de mentiras dizendo só a ver-

dade. Por isso é preciso tomar muito

cuidado com a informação no jornal

que você recebe. Folha de S. Paulo, o

jornal que mais se compra e o que

nunca se vende”. 

Assinado pela W/Brasil, hoje

W/McCann, o comercial marcou o início

de uma das mais duradouras relações

entre agência e anunciante, sem contar

os inúmeros prêmios conquistados e

até hoje é um dos dois comerciais brasi-

leiros e ibero-americanos na lista dos

cem melhores de todos os tempos.

Além dos leões de Cannes num

acervo que conta com outros impor-

tantes prêmios de propaganda, a

Folha é protagonista do melhor case

de comunicação do mundo no setor

de jornais nas duas últimas décadas,

eleito pela International Newspaper

Marketing Association (NIMA).

Na lista de campanhas memorá-

veis, conceitos como “De rabo preso

com o leitor”, este de Jarbas de Souza,

“Este país tem um alarme” ou ainda

“Não dá pra não ler” ainda são fortes

no gosto dos leitores. E quem esquece

o simpático ratinho dos classificados,

que se transformou num dos persona-

gens mais populares da propaganda

na TV ao gritar irritantemente dois,

dois, quatro, quatro mil?

De simples jornal a produtor de

conteúdo 24 horas por dia, em texto,

áudio e vídeo, a Folha comemora seus

90 anos com um presente para seus

leitores: os 32.872 dias de história digi-

talizados e disponíveis na internet.

Em suas nove décadas, a Folha está

mais jovem, vigorosa e digital do que

nunca, aproveitando seu gosto por

conflito como um diferencial. Como

revela sua atual ombudswoman,

Renata Lo Prete: “A Folha, que tanto

discute com os outros – às vezes com

razão, às vezes sem –, tem no

ombudsman um instrumento para dis-

cutir consigo mesma. 

Um instrumento com limitações,

sem dúvida, tanto características da

função quanto derivadas de falhas das

pessoas que a exercem. Mas a aniver-

sariante merece crédito pela disposi-

ção de submeter-se a esse exame

diante do leitor.” 
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O potencial de consumo do Nor-

deste se expande rapidamente e deve

apresentar nos próximos anos um

crescimento chinês. É para refletir

sobre este cenário e discutir sobre os

impactos da comunicação, as perspec-

tivas para as agências de propaganda,

anunciantes, veículos e fornecedores,

que a ABAP realiza entre os dias 31 de

março e 03 de abril, no Grand

Palladium Imbassaí, na Bahia, o even-

to “Nordeste - A bola da vez”.

A região apresenta os maiores índi-

ces de crescimento do PIB e os melho-

res indicadores de desenvolvimento, o

que vem atraindo investidores da ini-

ciativa privada e o próprio poder públi-

co que já realiza e planeja grandes

investimentos em infra-estrutura sob o

guarda-chuva do PAC. O mercado do

Nordeste ainda cresceu com a incor-

poração de milhões de famílias bene-

ficiadas através dos programas sociais

do Governo Federal. 

O Nordeste é hoje um canteiro de

obras. A construção civil, o mercado

imobiliário, infra-estrutura de teleco-

municações, mega-fusões do varejo

focadas na região, indústria petroquí-

mica e novos pólos industriais, são

hoje uma realidade.

O evento contará com palestras de

especialistas do mercado, grandes

nomes da propaganda e também

anunciantes. Constam do programa

apresentações de Michel Levy, presi-

dente da Microsoft Brasil; de Mariano

Lozano, argentino que dá as cartas em

negócios da Danone no Brasil; Maílson

da Nóbrega, economista e ex-ministro

da fazenda; José Vicente Marino, vice-

presidente da Natura e João Ciaco,

diretor de publicidade e marketing de

relacionamento da Fiat Automóveis.

São também convidados o respon-

sável pela diretoria de comunicação e

serviços de marketing da Nestlé, Izael

Sinem Junior; o mexicano Eduardo

Ragasol, da Nielsen e ainda André

Torreta, publicitário, pesquisador e

marqueteiro, especialista em consumi-

dores da classe C.

NORDESTE É 
A BOLA DA VEZ

ACONTECE

EEvveennttoo  pprroommoovviiddoo  ppeellaa  AABBAAPP  ssuuggeerree  rreefflleexxããoo  

ssoobbrree  aa  rreeggiiããoo  ee  ooss  iimmppaaccttooss  nnaa  ccoommuunniiccaaççããoo

PPaarraa  ddeettaallhheess  ssoobbrree  oo  eevveennttoo  aa  AABBAAPP  ddeesseennvvoollvveeuu  oo  eexxcclluussiivvoo  ssiittee  wwwwww..nnoorrddeesstteeaabboollaaddaavveezz..ccoomm..bbrr  
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Reconhecida por seu compromisso com a valorização do

profissional de propaganda, esteja ele nas agências, veícu-

los ou anunciantes, a APP tem a missão de desenvolver um

programa de atividades que contribua com o aperfeiçoa-

mento profissional e o debate de questões relevantes para

o negócio da propaganda. 

Assim, acaba de lançar mais uma edição de sua revista

“Canto do Galo” com projeto visual diferenciado especial-

mente desenvolvido para marcar a volta da publicação

depois de um intervalo de 10 anos. Distribuída para empre-

sas parceiras, associações de classe, agências, veículos, além

dos Capítulos Regionais e associados da entidade, a revista

é o veículo que aproxima a entidade de todo o mercado.

Nascida para informar e promover as diversas iniciativas

da APP, a revista é leitura obrigatória para profissionais inte-

ressados em conhecer e estar atualizados sobre os cursos

profissionais, palestras com grandes nomes do mercado,

encontros e eventos da entidade na sede em São Paulo ou

em seus 18 capítulos pelo interior e outros estados do País.

“Em 73 anos de atividades é difícil destacar uma única ini-

ciativa vencedora da APP”, afirma Paulo Chueiri, presidente

da associação, enfatizando os eventos como os Jogos

Publicitários, Fóruns de Debates, Ciclos de Cursos e Pales-

tras, Fest’Up, Prêmio Contribuição Profissional, entre outros

que já fazem parte do calendário anual de atividades pro-

movidas pela entidade.

Na edição de número 24, a publicação traz a cobertura

do Fórum sobre Mobilidade e do Prêmio Contribuição

Profissional, entre outras matérias. A nova edição conta com

28 páginas, circulação de três mil exemplares e tem como

anunciantes a Rede Globo, Globosat, Grupo Bandeirantes,

Metro Jornal, Vivo, Universidade Metodista, Turner

Internacional do Brasil, GTEC, Way of Light e as agências

Tônica Comunicação, DPZ, Lautert e W/McCann.

“Apesar de bastante atuante em nossos meios digitais,

com Twitter, Facebook e nosso site, a APP acredita na impor-

tância dos veículos impressos e por isso decidiu reeditar a

revista”, completa Chueiri. 

APP REATIVA REVISTA
CANTO DO GALO 
EEddiiççããoo  ddaa  rreevviissttaa  ddaa  AAssssoocciiaaççããoo  ddooss  PPrrooffiissssiioonnaaiiss  ddee  PPrrooppaaggaannddaa

aapprreesseennttaa  nnoovvoo  pprroojjeettoo  ggrrááffiiccoo
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Fundado em fevereiro de 2010 pela

ANJ (Associação Nacional de Jornais),

ABERT (Associação Brasileira de Emisso-

ras de Rádio e Televisão), ANER (Asso-

ciação Nacional dos Editores de Revis-

tas) e ABAP (Associação Brasileira das

Agências de Publicidade), o Instituto

Palavra Aberta tem o objetivo de fo-

mentar a educação e a cultura, bem

como defender a liberdade comercial,

de expressão e de imprensa.

Assim, considerando que no Con-

gresso Nacional tramita mais de uma

centena de projetos de lei que regula-

mentam, coíbem e até proíbem o direi-

to de expressão comercial dos anun-

ciantes, o Instituto Palavra Aberta deci-

diu analisar os impactos destas normas

no mercado publicitário. O resultado,

apresentado ao mercado no mês pas-

sado é o estudo “Efeitos Econômicos

De Restrições Impostas à Informação

Publicitária”, realizado pela Tendências

Consultoria.

O instituto defende no estudo que

as restrições à propaganda reduzem a

concorrência entre as empresas e

desestimulam os investimentos em

inovação. Também argumenta que as

adaptações exigidas pelas regulamen-

tações em embalagens aumentam os

custos, o que resulta em alta de preços

e crescimento da informalidade.

A fundamentação na teoria econô-

mica comprova que quando a liberda-

de de expressão comercial é mantida,

o maior beneficiado é o consumidor,

que passa a contar com produtos mais

inovadores e de melhor qualidade.

O estudo avaliou também os possí-

veis efeitos da Resolução N24/2010 da

ANVISA, mostrando que os conceitos

adotados e as conclusões obtidas po-

dem ir além do mercado de alimentos

e bebidas. 

Uma das conclusões é que as pro-

postas não contribuem para a adoção

de hábitos mais saudáveis de consumo

mesmo que a publicidade de um pro-

duto seja acompanhada de referências

negativas sobre o mesmo. Ou seja, é

mais provável que a publicidade desses

produtos seja cancelada, tornando a

determinação ineficaz em seus objeti-

vos, e prejudicial para o consumidor.

Quanto maior a concorrência, o

fluxo de informação e a liberdade de

consumidores e produtores decidirem

como alocar seus recursos, melhor será

o funcionamento do mercado e o bem

estar resultante, afirma Patrícia Blanco,

presidente-executiva do Instituto, uma

vez que a publicidade, rótulos e emba-

lagens constituem um tipo de informa-

ção comercial fundamental para infor-

mação dos consumidores.

Mas antes que a publicidade tenha

de ser pautada pela Anvisa, o estudo

mostra que a própria atividade publici-

tária deveria concentrar e reconhecer

em mecanismos de autorregulamenta-

ção seu balizador de abusos.

A autorregulamentação existente

em vários setores da economia, e espe-

cialmente na propaganda, mostra resul-

tados mais efetivos e benéficos para a

atividade econômica.  

“Defendemos que não são necessá-

rias novas leis ou normas para regular a

informação comercial e, sim, que a

autorregulamentação setorial é o

melhor caminho, uma vez que já exis-

tem leis que coíbem práticas ilegais e

abusivas, tais como a Constituição, o

Código de Direito do Consumidor,

além da experiência extremamente

bem sucedida do Conar (Conselho de

Autorregulamentação Publicitária) com

mais de 30 anos de história. Iniciativas

como o compromisso da ABA (Asso-

ciação Brasileira de Anunciantes) ligado

à comunicação dirigida ao público

infantil, assinado por 12 empresas do

setor de alimentos e bebidas, também

reforça que as empresas estão dispos-

tas a se organizarem em torno de códi-

gos de auto-conduta”.

A íntegra do estudo pode ser obti-

da no site www.palavraaberta.org.br 

RESTRIÇÕES À PROPAGANDA
REDUZEM CONCORRÊNCIA

ACONTECE

EEssttuuddoo  ddoo  IInnssttiittuuttoo  PPaallaavvrraa  AAbbeerrttaa  aannaalliissaa  eeffeeiittooss  eeccoonnôômmiiccooss  ddaass

rreessttrriiççõõeess  iimmppoossttaass  àà  iinnffoorrmmaaççããoo  ppuubblliicciittáárriiaa
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Com a presença de conselheiros representantes de todas

as entidades fundadoras, ABA – Associação Brasileira de

Anunciantes, ABAP – Associação Brasileira de Agências de

Publicidade, FENAPRO – Federação Nacional das Agências

de Propaganda, ABERT – Associação Brasileira de Emissoras

de Rádio e Televisão, ABTA – Associação Brasileira de

Televisão por Assinatura, ANER – Associação Nacional de

Editores de Revistas, ANJ – Associação Nacional de Jornais e

Central de Outdoor, o Conselho Executivo do CENP, reunido

em 10 de março de 2011, elegeu a nova Diretoria Executiva

para o biênio 2011-2013, e a Assembleia Geral Ordinária refe-

rendou esta decisão, formalizando a posse no dia 28 do

mesmo mês.

Importante órgão da direção administrativa do CENP, o

Conselho reúne-se pelo menos uma vez a cada trimestre, e

seus integrantes são escolhidos dentre os membros do

Conselho Executivo. Assim como todos os organismos do

CENP, a Diretoria Executiva também é composta com repre-

sentantes dos três setores da atividade de publicidade:

anunciantes, agências e veículos.

CENP ELEGE NOVA 
DIRETORIA EXECUTIVA
AAsssseemmbblleeiiaa  GGeerraall  OOrrddiinnáárriiaa  rreeffeerreennddoouu  aa  

ddeecciissããoo  qquuee  rreeeelleeggeeuu  ttaammbbéémm  oo  pprreessiiddeennttee

OOss  mmeemmbbrrooss  ddaa  DDiirreettoorriiaa  EExxeeccuuttiivvaa  

ppaarraa  oo  bbiiêênniioo  22001111--22001133  ssããoo::  

CCaaiioo  BBaarrssoottttii  ––  Presidente

OOrrllaannddoo  MMaarrqquueess  ––  1º Vice-presidente

MMaarrcceelllloo  DD’’ÂÂnnggeelloo  ––  2º Vice-presidente

OOssccaarr  MMaattttooss  ––  3º Vice-presidente

CCeessaarr  PPaaiimm  ––  Diretor

ÊÊnniioo  VVeerrggeeiirroo  ––  Diretor

FFrreedd  MMuulllleerr  ––  Diretor

CCéélliiaa  FFiiaassccoo  ––  Diretora Superintendente

Os desafios, que não são poucos, ficam menores quando se tem a 
oportunidade de compartilhar as decisões com profissionais desta 

envergadura na Diretoria Executiva. A maioria deles, Ênio, Fred, Oscar e Orlando já
participou deste organismo, com grandes e importantes contribuições. Estou certo
que não será diferente com esta nova composição com a participação do Marcello e
do Cesar. Sejam bem-vindos! Quero registrar ainda meus sinceros agradecimentos
ao Mário Castelar, ao Roberto Mesquita e ao Luiz Roberto F. Valente Filho que 
participaram ativamente da gestão 2009-2011

Caio Barsotti
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BALANÇO

CCEENNPP  aapprreesseennttaa  rreessuullttaaddooss  ddee  22001100  ee  pprroojjeettaa  22001111

“Conquistar algo em nossa vida é um desafio, mas man-

ter a guarda sobre aquilo que foi conquistado pode ser um

desafio ainda maior...”. Foi com esta frase de autor desco-

nhecido que a diretora executiva do CENP, Célia Fiasco mos-

trou a toda equipe o balanço das atividades de 2010, e

apresentou as ações planejadas para 2011.

Mais do que uma prestação de contas do que foi cons-

truído no ano anterior, a proposta de balanço era justamen-

te refletir sobre o que deu certo e o que poderia ser melho-

rado; sobre o que foi conquistado e o que deve ser multi-

plicado, de forma que a entidade mostre tanto vigor ao

implementar o novo como consolide seus acertos na con-

dução de melhores práticas do mercado publicitário.

O referido balanço esmiuçou quatro áreas de atuação da

entidade: Certificação, Vistoria, Jurídico e Financeiro, anali-

sando a performance de cada uma do ponto de vista numé-

rico e também conceitual. Ou seja, em 12 anos de existên-

cia, pode-se dizer que o CENP já voa em céu de brigadeiro

se comparada sua proposta inicial e seu atual estágio de

penetração, representatividade e relevância para o setor.

Não só aos olhos do mercado publicitário mas também de

autoridades em esferas governamentais. 

CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO

Uma das principais atividades do CENP é a certificação

das agências como fica demonstrado pelo expressivo

montante de 138 pedidos/mês para serem analisados. Não

apenas porque o mercado cresce em qualidade de agên-

cias preocupadas em atender as normas de relacionamen-

to comercial entre os três setores da atividade como tam-

bém porque dá sinais de que a entidade está no caminho

certo na disseminação de relações éticas baseadas nas

melhores práticas no setor.

O departamento de certificação registrou um volume da

ordem de 46% de novos pedidos e 54% de recertificações,

num total 1655 solicitações no ano de 2010. Já os pedidos

de revisão de decisões de indeferimento foram de 347

agências, sendo 241 revertidos após adequações e apenas

106 foram mantidos indeferidos. 

VVIISSTTOORRIIAA

Realizadas em anos alternados, em todo o Brasil, a Visto-

ria pode ser técnica (verificando in loco se há estrutura físi-

ca, se existem os departamentos necessários para um bom

funcionamento da agência, se há profissionais de mídia,

criação, atendimento) ou comercial, (analisando, segundo

o anexo B das Normas-Padrão da Atividade Publicitária o re-

passe do desconto-padrão para os anunciantes).

No ano de 2010 foi realizada vistoria comercial em 86

agências, em 11 mercados e neste quesito, das 799 rela-

ções comerciais verificadas apenas 24% estavam em desa-

cordo como Anexo “B”. Visando dar suporte à área de cer-

tificação, também foram realizadas 27 vistorias técnicas em

04 mercados.

BALANÇO E
PERSPECTIVAS
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JJUURRÍÍDDIICCOO

O departamento jurídico, que age na elaboração e

implementação de diversas atividades em conjunto com a

diretoria, contribuiu com redação do Regimento Interno da

Diretoria Executiva, com as Normas de Habilitação e Certifi-

cação das Agências e já está elaborando as Normas de

Vistoria Comercial e Técnica nas Agências e na implemen-

tação das Normas de Revisão dos Pedidos de Certificação.

No apoio e suporte ao mercado, realizou o acompanha-

mento in loco de licitações no Rio de Janeiro e esclareceu

mais de 20 agências ou comissões de licitação em todo o

Brasil. Participou também da criação do conceito de metas

e avaliação de desempenho da entidade.

Analisou ainda 187 relações agência/cliente apontadas

pela área de Vistoria como em desacordo com as Normas-

Padrão dentre as quais procedeu a instauração de 69 pro-

cedimentos para o Conselho de Ética. Foram realizadas 8

sessões de julgamento num total de 90 procedimentos jul-

gados, sendo 21 deles pendentes de anos anteriores ou jul-

gados mais de uma vez.

É sempre bom registrar que as decisões das câmaras do

Conselho de Ética são independentes e soberanas.

FFIINNAANNCCEEIIRROO

Um dos desafios do CENP, sempre lembrado em nossas

reuniões do Conselho Executivo, diz respeito à indepen-

dência financeira da entidade, e foi com este desafio em

mente que foi possível estruturar um programa de recupe-

ração de associados devedores, resultando ao mesmo

tempo em redução de 77% da inadimplência, e na recupe-

ração de R$ 160 mil.

Outro programa implementado foi a adoção de anuali-

dade para agências classificadas nos grupos 6 e 7, confor-

me o anexo A, pois trouxe simultaneamente benefícios

para estas empresas e também para a gestão do CENP,

uma vez que promoveu redução do volume de despesas

com instruções bancárias da ordem de 97% . A adoção de

outras políticas internas, com o objetivo de melhorar a

governança da entidade, também foram implementadas.

AAÇÇÕÕEESS  EEXXTTEERRNNAASS

Foram realizadas apresentações do CENP em agências e

veículos impactando diretamente mais de 250 profissionais,

que tiveram oportunidade de debater e esclarecer dúvidas,

além de oferecer sugestões e críticas sobre os conceitos de

autorregulação comercial, modelo de negócio brasileiro, fun-

cionamento dos organismos do CENP, e outros temas afins.

O programa de apresentações ao mercado visando tornar

as Normas-Padrão da Atividade Publicitária mais reconheci-

das e respeitadas incluiu a participação em diversos eventos

promovidos pela Fenapro, Sinapro, Abap, APP, ABA e ANJ. 

Além da reformulação do site (matéria nesta edição), foi

criado e produzido, com o apoio da NovaSB, o folheto ins-

titucional “Autorregulação comercial - O fiel da balança”
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com conteúdo para auxiliar, a todos que se interessarem e

necessitarem, a compreender o CENP, e os pilares que

compõem o chamado modelo brasileiro da publicidade.

Em respeito à todos os que convivem com o CENP, e tam-

bém ao pessoal interno, foi criado um Plano de Bônus por

Performance com metas específicas para cada área , que

juntamente com a aplicação da avaliação de desempenho

e um projeto para tornar o ambiente de trabalho o mais sau-

dável possível, vêm contribuindo para que o atendimento

realizado seja de elevada qualidade e compromisso.

OOLLHHOOSS  NNOO  FFUUTTUURROO

O trabalho para o ano de 2011 continua, com alguns pro-

jetos já em andamento. 

Deve ser veiculada ao longo do ano uma campanha

publicitária criada pela Talent. 

Está previsto também um programa de treinamento à

distância para qualificar agências e seus gestores facilitan-

do o acesso à informações e metodologia para certificação

e melhores práticas publicitárias.

Toda a entidade também está empenhada em aumentar

o número de associados, desta vez motivando anunciantes

e veículos a fazerem parte do CENP. A publicação das

Normas de Habilitação das Visitas Técnicas e Comerciais

também estão nos planos.

Nesta primeira edição do ano, toma forma o novo proje-

to gráfico desta Cenp em Revista que você tem em mãos.

“Que 2011 traga mais do que a gente espera e tudo que

a gente merece” foram as palavras finais da diretora Célia

Fiasco, desejando sucesso a toda equipe.

BALANÇO

BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS DO CONSELHO DE ÉTICA DO CENP

69
Procedimentos
instaurados (*)

17
Adequações

64
Novas vistorias por
mudança de agência

23
Procedimentos a
serem julgados

02
Advertências
já arquivadas

07
Vistorias pendentes

16
Procedimentos
aguardando prazo

* atualizado em 17/3/2011
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O que Roberto Marinho e Assis Chateaubriand têm em

comum? Se você respondeu que é a televisão, errou. Os dois

se somam a uma série de renomados profissionais que em

1936 fundaram a mais antiga entidade do mercado publicitário. 

Nomes como Cícero Leuenroth, Armando de Moraes

Sarmento, Sylvio Behring, Júlio Cosi, Jorge Mathias e tantos

outros, foram os fundadores da ABP – Associação Brasileira de

Propaganda, organização com sede no Rio de Janeiro que nas-

ceu para incentivar o desenvolvimento das técnicas da propa-

ganda e defender os interesses de quem trabalha na profissão.

Presidida atualmente por Cyd Alvarez, da NBS, a ABP

renova-se anualmente com a realização de importantes

eventos que já fazem parte do calendário oficial de ativida-

des do trade publicitário carioca: o Prêmio Comunicação e o

Festival Brasileiro de Publicidade que distribui as Lâmpadas

de Ouro, Prata e Bronze às peças e agências premiadas.

Para contribuir ainda mais com o mercado e proteger as

agências de propaganda do risco de terem suas ideias publici-

tárias copiadas ou utilizadas indevidamente por terceiros, em

situações que muitos chamam coincidências, a ABP lançou

em 2003 a Entidade Depositária da Criação de Propaganda,

uma forma do profissional garantir e comprovar a anteriorida-

de de uma criação por um período de seis meses.

DDEEPPÓÓSSIITTOO  EEMM  CCOONNTTAA

Para usufruir do depósito da criação e proteger a autoria

de campanhas, peças, obras, temas e conceitos publicitá-

rios, comprovando a sua anterioridade, e garantindo assim,

os investimentos feitos no seu desenvolvimento, a agência

tem de ser certificada no CENP – Conselho Executivo de

Normas-Padrão, através de representante expressamente

credenciado para este fim.

Apesar do princípio da ética e da honestidade dever pre-

valecer em qualquer relação comercial ou pessoal, o merca-

do de comunicação é pródigo em situações e circunstâncias

em que peças, temas ou conceitos podem ser copiados ou

utilizados indevidamente.

Assim, para que o depósito da peça garanta o verdadeiro

nome do pai da criança é possível utilizar o recurso ofereci-

do pela entidade em situações como:

• quando a Agência estiver participando de concorrências

ou processos de seleção de fornecedores de serviços de

comunicação, em organizações públicas ou privadas, oca-

sião em que o material criado será exposto a grupos de pro-

fissionais, sem possibilidade de controle do uso das infor-

mações por essas pessoas, no caso de a agência não vir a

vencer a disputa.

• quando houver a previsão (ou a ocorrência) de um perío-

do longo entre a criação do material objeto do depósito e

sua efetiva veiculação ou utilização, período em que, seja

por algum eventual vazamento da informação, ou até por

coincidência criativa, houver riscos ao investimento feito no

desenvolvimento do material.

O mecanismo de depósito na ABP é simples e pode ser

realizado pela internet, entretanto, as peças devem ser en-

viadas pela agência em envelope lacrado com um termo de

cessão de direitos patrimoniais subscrito pelos autores da

obra, os redatores, diretores de arte, freelancers, composito-

res ou outros profissionais, em favor da agência. 

Caso seja veiculada alguma campanha ou ação de comu-

nicação usando elementos criativos depositados a agência

solicita à ABP que envie o material ao Conar ou ao Judiciário

para os devidos procedimentos.

HHIISSTTÓÓRRIIAA  DDEE  LLUUTTAASS  EE  CCOONNQQUUIISSTTAASS

Em sete décadas de história, não são poucas as iniciativas

que integraram os profissionais e agências do mercado e

que determinaram um norte de compromisso social e de

defesa dos interesses do negócio da propaganda no Brasil.

Já em 1938 a ABP realizava o 1º Salão Brasileiro de Propa-

A DEPOSITÁRIA DA 
CRIAÇÃO BRASILEIRA
7733  aannooss  ddeeffeennddeennddoo  ooss  iinntteerreesssseess  ddoo  mmeerrccaaddoo  ppuubblliicciittáárriioo
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ganda e no ano seguinte elaborava em con-

junto com outras associações e profissionais

o anteprojeto para um Código de Ética Profis-

sional. Em 1950 criou o Prêmio Publicitário do

Ano e em 98 nascia o Festival Internacional

de Propaganda que é realizado até hoje

simultaneamente ao Festival Brasileiro de

Propaganda. 

Em 1957 organizou em conjunto com outras entidades o

1º Congresso Brasileiro de Publicidade e nos anos seguintes

contribuiu para a fundação de diversas outras importantes

entidades do setor como IVC – Instituto Verificador de Circu-

lação, Conar e mais recentemente, também o CENP.

Sua participação acadêmica também é tão antiga quanto

suas ações sociais, como a criação dos Jogos Publicitários do

Rio de Janeiro, criação do Curso Preparatório de Propaganda

e redação do substitutivo ao Projeto Almino Afonso, para a

regulamentação da profissão, que mais tarde acabou geran-

do a Lei 4.680 (junho 1965), além de fundar no Rio de Janeiro

a Escola Superior de Propaganda e Marketing.

AA  VVOOZZ  DDEE  UUMMAA  CCAATTEEGGOORRIIAA

Entre as diversas iniciativas da entidade ganha destaque

sua vocação de luta contra o desrespeito ao profissional da

propaganda e também com a pouca informação de anun-

ciantes e da sociedade como um todo com esta atividade

econômica.

Em 2002, durante a gestão do presidente Fernando Hen-

rique Cardoso, promoveu de forma inédita, um encontro do

Presidente da República em pleno mandato, com as princi-

pais lideranças do mercado brasileiro da Comunicação. No

mesmo ano, como embasamento para uma série de ativida-

des que pretendia implementar, realizou a pesquisa “A Ima-

gem da Propaganda no Brasil”, em âmbito

nacional, com a colaboração do Instituto Re-

trato e do IBOPE.

Esta pesquisa acabou sendo realizada a

cada dois anos, atualizando de forma qualita-

tiva e quantitativa a situação do mercado pu-

blicitário.

Mas não é só no Brasil que a ABP demonstra o vigor de

uma entidade preocupada com sua missão e com seus

valores. Já em 1947, então presidida por Mário Neiva, a ABP

levou a propaganda brasileira para o Congresso Internacio-

nal de Propaganda em Paris. E em 1949, foi a vez do México

promover juntamente com a entidade brasileira a 1ª Con-

venção Interamericana de Publicidade.

Na última década, estimulada por questões polêmicas

de um mundo em constante e acelerada transformação, a

Associação Brasileira de Propaganda também tomou parti-

do e lançou em setembro de 2005 o “Manual Prático da Pro-

paganda”, com explicações claras e concisas sobre o funcio-

namento e as relações das agências, veículos e produtoras

com os anunciantes. Em 2007, sensível ao clamor do merca-

do contra as restrições às atividades de comunicação que

vinham sendo sistematicamente propostas/impostas por

órgãos do Governo, lançou a campanha “Toda Censura é

Burra”. A campanha foi lançada no momento que a ABP ce-

lebrava seu 70º aniversário, como um alerta contra os efei-

tos da mentalidade controladora que começava a ganhar

corpo na América Latina.

No ano seguinte, mais do que necessário, fez obrigatória

a realização do tão esperado IV Congresso Brasileiro de

Publicidade, ocasião em que o próprio Cyd Alvarez, foi pre-

sidente da Comissão 10, de Carga Tributária e Rentabilidade

das Agências, Fornecedores e Veículos.

DIRETORIA ABP

PPRREESSIIDDEENNTTEE

• Cyd Alvarez 

DDIIRREETTOORREESS

• Antonino Brandão 

• Claudio Paim 

• Mario Rigon 

CCOONNSSEELLHHOO  FFIISSCCAALL  

• Aias Lopes

• Daruiz Paranhos 

• Ronaldo Rangel 

CCOONNSSEELLHHOO  SSUUPPEERRIIOORR

• Cyd Alvarez

• Adilson Xavier

• Alfredo Reikdal

• Álvaro Rodrigues

• André Eppinghaus

• Armando Strozenberg

• Carlos Augusto

Montenegro

• Claudio Prado

• Fátima Rendeiro 

• Paulo Fraga 

• Paulo Renato Simões 

• Rafael Liporace 

• Rodrigo Andrade 

• Rubens Campos

• Thomaz Naves
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Meu grande foco à fren-

te da entidade foi dar con-

tinuidade ao trabalho de

engrandecimento e rele-

vância da ABP junto ao

mercado publicitário, reali-

zado pelos meus anteces-

sores Armando Strozen-

berg e Adilson Xavier.

Sempre tive um grande foco em gestão de empresas,

então procurei trazer esse olhar também para a ABP. Cada

vez mais as empresas de comunicação tem se preocupa-

do com seus processos de gestão e governança. Em fun-

ção disso, lançamos o projeto Melhores Agências de

Comunicação para Trabalhar.

Também com esse olhar temos focado nossas ações

na formação de novos talentos e no reconhecimento dos

profissionais do mercado. Investimos, dessa forma, no

crescimento do Festival da ABP, do Prêmio Comunicação,

do Concurso Universitário, do Prêmio Destaques ABP,

para citar alguns exemplos.

O serviço Entidade Depositária, prestado pela ABP a

todo o mercado publicitário brasileiro, foi criado com o

principal objetivo de proteger campanhas, peças, obras e

conceitos publicitários criados pelas Agências de

Comunicação.

As Agências utilizam esse serviço depositando suas

campanhas na Entidade em envelopes lacrados e data-

dos, e, dessa  forma, é possível comprovar a anteriorida-

de daquela criação. Todo processo é totalmente sigiloso e

vale ressaltar que apenas as Agências certificadas pelo

CENP podem utilizar os serviços da Entidade Depositária.

A pesquisa de imagem da propaganda no Brasil, reali-

zada gratuitamente pelo Ibope teve sua última versão rea-

lizada em 2006. Como a ABP ainda não conseguiu recur-

sos ou patrocinadores para uma nova edição da pesquisa,

está em nossas prioridades para os próximos anos. 

Enfim, tudo indica que o Brasil terá um período de

muito crescimento e com a ABP não será diferente.

Espero que nesses  últimos 4 anos de trabalho à frente

da entidade, eu tenha conseguido plantar sementes dura-

douras na formação e no aperfeiçoamento de profissio-

nais do mercado de comunicação brasileiro.

CYD ALVAREZ

ENTREVISTA
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O briefing pedia uma renovação

que alterasse completamente a estru-

tura do site e privilegiasse seu conteú-

do, facilitasse a leitura e navegação e

ainda mantivesse a seriedade de uma

entidade reguladora.

E foi com este norte que a agência

Black desenvolveu ao longo de três

meses o novo portal do CENP, que

está no ar desde o mês de fevereiro.

Sóbrio nas cores, no menu e na

paginação horizontalizada, o portal se

desenvolve a partir de uma única rola-

gem e contém todo conteúdo neces-

sário para que associados da entidade

e interessados em saber tudo sobre o

Conselho Executivo das Normas-Pa-

drão fiquem bem informados.

“Apostamos no visual clean e num

sistema de navegação que deixa o in-

ternauta a apenas dois níveis da infor-

mação buscada”, conta Paulo Equi,

gerente de interatividade da agência

Black. Ele lembra ainda que a platafor-

ma utilizada pelo novo site é comple-

tamente leve e amigável para ser loca-

lizada de forma rápida em qualquer

site de buscas.

“É possível acessar a totalidade do

conteúdo do site através de qualquer

tipo de browser, conexão ou dispositi-

vo móvel”, completa.

A atualização do site também foi

considerada de grande importância

uma vez que manter os dados em

linha com o que está acontecendo no

mercado é uma obrigação da entidade

junto a seus associados. Para tanto foi

desenvolvido um administrador que

será operado internamente pelo CENP,

agilizando a colocação no ar de deci-

sões ou outras informações relevantes

para evolução das melhores práticas

comerciais, sem contar a possibilidade

de gerenciamento do banco de dados

e do envio de newsletter eletrônica.

Outra missão importante a ser re-

solvida pelos criativos da Black foi dar

destaque para as respostas às dúvidas

CENP INOVA EM SUA
PRESENÇA NA WEB

DIGITAL

PPoorrttaall  wwwwww..cceennpp..ccoomm..bbrr  pprriivviilleeggiiaa  ccoonntteeúúddoo  ee  ffaacciilliittaa  lleeiittuurraa
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frequentes formuladas pelo mercado

à entidade. Assim, ao invés do famoso

FAQ ficar relegado ao rodapé como

em muitos portais, no site do CENP

ganha destaque orientando rapida-

mente o visitante.

A revista da entidade ganha desta-

que na home, com a capa da edição

que circula no trimestre e mais todas

as edições anteriores para consulta e

visualização em pdf. E na janela “Do-

cumentos” é possível fazer download

e consultar textos essenciais para a ati-

vidade publicitária como o Estatuto

Social, e as Normas-Padrão, o Regi-

mento do Conselho de Ética e o Regi-

mento da Diretoria Executiva. Já em

“Certificação”, é possível solicitar certi-

ficação ou ainda conhecer as agências

já certificadas.

Para Caio Barsotti, presidente do

CENP, modernizar o site da entidade e

privilegiar a informação é mais do que

querer ter um site bonito. Trata-se de

oferecer ao mercado uma fonte segu-

ra e útil para consulta. Afinal, o com-

promisso do CENP, escolhido para ser

o certificador da qualificação técnica

das agências do país, é garantir que

anunciantes e veículos saibam quais

são essas agências certificadas e pro-

mover melhores práticas de negocia-

ção e relacionamento comercial. “Na

era do conhecimento é fundamental

que a informação esteja disponível e

com fácil acesso” finaliza.

SOBRE A AGÊNCIA BLACK
Nascida como braço promocio-

nal, responsável por eventos e inter-

net da White Propaganda, a agência

Black há seis anos ganhou indepen-

dência ao fazer sua própria carteira

de clientes com criações para mar-

cas como Motorola, Wickbold, O Bo-

ticário, LG e tantas outras marcas in-

teressadas em criatividade com res-

peito aos prazos definidos.

Segundo o diretor Rogério Mar-

tins, “o cliente não precisa somente

de propaganda. É muitas vezes no

ponto de venda ou em ações pro-

mocionais que se estabelece o rela-

cionamento da marca com o consu-

midor e nesta praia a gente nada de

braçada”.

No quesito criação de portais ou

sites promocionais, são assinados

pela Black os sites da Santa Marina,

Tip Top, Equimax, Bequisa, Crocs e

agora o do CENP, entre outros.



GGeessttããoo  ddee  mmííddiiaa  ddeemmoonnssttrraa

ttrraannssppaarrêênncciiaa  ee  pprrooffiissssiioonnaalliissmmoo
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Criada com o nome de Secretaria de Comunicação

Social, instituída pelo Decreto nº 6.650, de abril de 1979, no

governo do presidente João Figueiredo, a SECOM incorpora-

va, na época, a Empresa Brasileira de Notícias (Radiobrás) à

estrutura da então Secretaria. Suas principais atividades

eram normativas e de assessoramento.

Desde sua implantação, a SECOM agregou funções e res-

ponsabilidades que ao longo do tempo foram incorporando

novos atributos. Hoje, como órgão integrante da estrutura

da Secretaria-Geral da Presidência da República a SECOM/PR

é responsável pela comunicação do Governo Federal, coor-

denando um sistema que interliga as assessorias dos minis-

térios, das empresas públicas e das demais entidades do

Poder Executivo Federal. 

Segundo informações de sua página na rede mundial de

computadores, atua para que as ações de comunicação

obedeçam a critérios de sobriedade e transparência, efi-

ciência e racionalidade na aplicação dos recursos, além de

supervisionar a adequação das mensagens aos públicos.

Também observa o respeito à diversidade étnica nacional e

à regionalização no material de divulgação, avaliando os

resultados.

Apesar de começar o ano de 2011 anunciando a mudan-

ça da marca e do slogan do governo, de “Brasil um País de

Todos”, para “País rico é País sem pobreza”, o direcionamen-

to da comunicação do governo Dilma parece continuar sem

alterações tocante aos procedimentos e legislação. O que

garante tranquilidade e transparência na condução das rela-

ções comerciais entre os anunciantes públicos e as agên-

cias. A própria legislação das licitações na prática, abordada

nas próximas páginas, demonstra que apesar da mudança

de líderes da SECOM (sai Franklin Martins, entra Helena

Chagas) os procedimentos devem continuar os mesmos.

Solicitada pela SECOM como evolução da marca anterior,

a nova logomarca do Governo foi criada pelo diretor de arte

Marcelo Kertész, da equipe do publicitário João Santana,

que a doou à presidente Dilma.

Investimento em Mídia
Governo Federal (Poder Executivo)

Meios 2009 2010

TELEVISÃO 1.053.234.694,69 707.217.023,14

JORNAL 156.576.556,44 100.062.476,12

RÁDIO 156.166.329,07 99.988.202,73

REVISTA 142.788.840,55 82.982.916,58

INTERNET 60.316.475,27 36.591.866,11

OUTDOOR 8.958.276,00 5.823.531,74

OUTROS 90.784.347,41 68.355.025,93

TOTAL GERAL 1.668.825.519,43 1.101.021.042,35

Total Geral – Administração Direta (Todos os Órgãos) + Indireta (Todas as
empresas)

Notas:
1) Valores correntes de investimentos em Mídia (veiculações) obtidas pelo 

processamento de cópias de pedidos de inserção (PIs) e indexados pelo 
índice IGPM-FGV: índice médio, ano a ano.ìndice médio do ano base 2009:
406,424;

2) Base de dados fornecida pelo IAP - Instituto para Acompanhamento da
Publicidade, atualizada em 09/12/2010;

3) Os valores não incluem: publicidade legal, produção e patrocínio;
4) Os valores de 2009 e 2010 são correntes (nominais).
5) Os valores de 2010 são parciais e podem sofrer variações quando do 

processamento de novos pedidos de inserção.
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RREEGGIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO

Antes de 2002, as negociações de mídia dos órgãos do

Governo com os veículos de comunicação eram descentrali-

zadas. Dessa forma, cada órgão negociava isoladamente os

descontos e respectivos preços por campanha ou ação.

Com a criação do Comitê de Negociação, fazendo bech-

mark das condições de negociação semelhantes aos da ini-

ciativa privada, com maior poder de compra e rentabilidade

dos recursos públicos, ampliou-se a capacidade de comuni-

cação da administração pública.

Esta forma de gerenciamento dos recursos públicos da

área publicitária pela SECOM segue inalterada, com o pro-

cesso de negociação de mídia centralizada, com a partici-

pação das agências, o que beneficia todos os órgãos e enti-

dades do Executivo Federal.

Essa estratégia permite manter uma melhor relação entre

o custo e o benefício da compra de mídia promovida por

meio das agências de publicidade contratadas e, também,

estreitar o relacionamento com os veículos de comunica-

ção, abrindo espaço para a mídia gratuita por intermédio de

parcerias com o setor privado.

Como resultado das negociações centralizadas, o site, já

completamente atualizado, com informação de fevereiro de

2011, afirma que o governo obteve 28% de rentabilidade em

mídia avulsa já no primeiro ano de criação do Comitê de

Negociação de Mídia.

11.. Coordenar o desenvolvimento e a execução das

ações de publicidade, classificadas como institucional

ou de utilidade pública, de responsabilidade dos inte-

grantes do Sicom e que, de acordo com a Secretaria,

exijam esforço integrado de comunicação;

22.. Supervisionar o conteúdo de comunicação das ações

de publicidade de responsabilidade dos integrantes

do Sicom, desenvolvidas em consonância com suas

políticas, diretrizes e orientações específicas;

33.. Controlar, nas ações de publicidade submetidas à sua

aprovação pelos integrantes do Sicom, a observância

dos objetivos e diretrizes da comunicação do Poder

Executivo Federal quanto ao conteúdo de comunica-

ção e aos aspectos técnicos de mídia;

44.. Planejar, desenvolver e executar as ações de comuni-

cação realizadas com recursos orçamentários aloca-

dos na Presidência da República, com observância da

eficiência e racionalidade na sua aplicação;

55.. Coordenar negociações de parâmetros para compra

de tempos e espaços publicitários de mídia pelos

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal;

66.. Aprovar os editais para a contratação de agências de

propaganda que prestarão serviços de publicidade.

ATRIBUIÇÕES DA SECOM, DE ACORDO COM O DECRETO 6.555, DE 08/09/2008
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QQuuee  aaççõõeess  aa  AABBAAPP  rreeaalliizzaa  ppaarraa  qquuee,,  rreeggiioonnaall--

mmeennttee,,  aa  LLeeii  sseejjaa  rreessppeeiittaaddaa??

A ABAP vem realizando seminários sobre a Lei

12232 em todo o Brasil comandados pelo Dr. Paulo

Gomes. Nosso objetivo é disseminar as boas práti-

cas trazidas pela Lei 12232 que reconheceu as nor-

mas padrão do CENP, certificando o modelo brasilei-

ro com o emponderamento da área de mídia dentro

das Agências. Esta Lei ainda legitimou a prática dos

incentivos que é exclusiva entre as Agências e os

Veículos de Comunicação. 

A ABAP defende que a escolha das Agências nas

licitações seja sempre baseada na ”melhor técnica”.

Nosso mercado se alicerça na criatividade e no

talento dos nossos profissionais, associados a uma

estrutura de gestão que utiliza ferramentas cada vez

mais modernas para potencializar as estratégias de

comunicação de seus Clientes em todas as platafor-

mas de mídia.

O mercado brasileiro é meritocrático com uma

concorrência acirrada entre as Agências.

Vence quem tem a melhor ideia, o posicionamen-

to mais consistente construído para uma Marca.

Somos construtores de Marcas, porque a partir

de grandes ideias conseguimos agregar valor a

empresas, produtos e serviços, disseminando seus

atributos.

E na área de comunicação pública é fundamental

a isenção, a transparência e a escolha das Agencias

baseada na melhor proposta técnica.

Três medidas agregaram ao processo de negociação

mais eficácia:

• Avaliações de evolução de custos de tabelas de pre-

ços: analisa a evolução da tabela de preços dos veí-

culos no período de 12 meses, parametrizado pelo

IGPM.

• Avaliações de evolução de audiência: analisa a

audiência, tiragem, circulação e leitores, tendo

como base institutos de pesquisas IBOPE, MAR-

PLAN e IVC.

• Estudos comparativos de custos e audiências com

veículos concorrentes: compara o custo benefício

de cada veículo - CPP e CPM.

SSIIRREEFF  --  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  

Criado como ferramenta que permite o compartilha-

mento, no âmbito do Governo Federal, das experiências

de contratação de serviços publicitários, proporcionando

aos órgãos públicos parâmetros de negociação junto às

agências de publicidade, o Siref é uma referência.

Vale destacar também o Banco de Dados com cadas-

tro de praticamente todas as emissoras de rádio e jornais

do país com custos de veiculação e os respectivos des-

contos de negociação. É utilizado pelos ministérios, esta-

tais e outros órgãos públicos como subsídio na monta-

gem de seus planos de comunicação.

Fonte: www.secom.gov.br

LUIZ LARA

PPrreessiiddeennttee  ddaa  AABBAAPP
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Sancionada em abril de 2010 e amplamente comentada

na edição de número 24 desta CENP em Revista e disponí-

vel também no site da entidade, a lei 12.232 trouxe impor-

tantes determinações aos procedimentos de licitação em

publicidade, aplicáveis nos níveis de governo da União, dos

Estados e Municípios.

As contratações públicas relativas aos serviços de publici-

dade sempre despertaram atenção, seja em razão do mon-

tante dos valores movimentados, seja pela complexidade

que envolve o exercício da comunicação pública. Por essa

razão, a edição dessa lei provoca diversos debates acerca da

implementação das novas regras, passando a dispor em

seus 22 artigos, desde a exigência de formação de subco-

missão técnica até regras específicas em relação à execução

contratual.

Antes contratados normalmente com utilização das dis-

posições fixadas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de

1993, em decorrência da inexistência de norma específica,

os serviços de publicidade ganharam agora status e proce-

dimentos que criam condições para o exercício das melho-

res práticas do mercado.

Mas como será que está a teoria na prática? Visando dar

um panorama de como estão sendo definidas as licitações

a partir da nova lei, a CENP em Revista foi ouvir alguns dos

principais protagonistas desta história e apresenta nas próxi-

mas páginas seus comentários.

Da SECOM da Presidência da República às entidades, pas-

sando por estatais como Banco do Brasil na esfera federal,

o governo do Rio de Janeiro, na estadual ou o Sebrae SP

(integrante do sistema “S” - SENAC, SESI, SESC, SENAT), apre-

sentamos as opiniões sobre os tipos de licitação possíveis

segundo a Lei - “melhor técnica” ou “técnica e preço”.

Como não poderia deixar de ser, a matéria a seguir pas-

seia por reflexões jurídicas a respeito da nova Lei de

Licitações e da sua, ainda pouca, obrigatoriedade e utiliza-

ção por muitos órgãos de governo. 

Não podemos esquecer que a lei exige que as agências

obtenham o certificado de qualificação técnica de funciona-

mento perante o Conselho Executivo das Normas Padrão -

CENP ou por entidade equivalente. E que há vedação aos

contratos de publicidade “guarda-chuva“, ou seja, os servi-

ços de publicidade terão por objeto apenas as atividades

previstas no caput e §1º do art. 2º, ficando vedada a inclu-

são de quaisquer outras atividades, em especial as de asses-

soria de imprensa, comunicação e relações públicas ou as

que tenham por finalidade a realização de eventos festivos

de qualquer natureza, os quais deverão ser contratados por

meio de procedimentos licitatórios próprios.

COMO O MERCADO ESTÁ 
COLOCANDO EM PRÁTICA 
A LEI DAS LICITAÇÕES
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HHáá  pprreeffeerrêênncciiaa  ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ppuubblliiccaa  nnaa  ccoonnttrraattaaççããoo

ddee  aaggêênncciiaass  ddee  pprrooppaaggaannddaa  eemm  lliicciittaaççããoo  ddoo  ttiippoo  ””mmeellhhoorr

ttééccnniiccaa””??  EEmm  ccaassoo  ppoossiittiivvoo,,  ppoorr  qquuee  rraazzããoo??

A Lei n° 12.232/2010, novo estatuto para licitação e

contratação de serviços de publicidade prestados por

agência de propaganda pela Administração Pública,

estabelece que o procedimento deverá ser feito pelos

tipos ”melhor técnica” ou “técnica e preço”. Portanto, a

Lei já privilegiou o aspecto técnico dos serviços de publi-

cidade prestados por agências, ao excluir o tipo menor

preço das licitações. Assim, a SECOM não exclui qual-

quer dos tipos adotados pela Lei, nem tem preferência

por um deles. A escolha depende da situação particular

de cada licitação. Numa contratação em que o anun-

ciante tenha um volume significativo de recursos a ser

aplicado em mídia, que resulta na remuneração da

agência fortemente pelo desconto de agência, previsto

na legislação, o tipo ”melhor técnica” pode ser o mais

conveniente.  O valor colocado em disputa na licitação,

via honorários, pode ser relativamente pequeno, assim

interessa a disputa com base na técnica, pois o preço

não seria um componente importante. Além do que o

preço a ser contratado será o menor oferecido pelas lici-

tantes classificadas. Nesse caso, parece-me que a

”melhor técnica” é o mais vantajoso para administração.

De outro lado, quando se trata de uma contratação em

que o maior volume de recursos é despendido para pro-

dução de material de não mídia, a possibilidade de ser

mais vantajosa a opção pelo tipo “técnica e preço” pode

se evidenciar. Portanto, não se trata de preferência, a

avaliação sobre a melhor opção é sempre caso a caso.

CCoomm  bbaassee  eemm  eexxppeerriiêênncciiaass  ddaa  SSEECCOOMM,,  nnoo  ccaassoo  ddee

ooppççããoo  ddoo  eennttee  ppúúbblliiccoo  ppeellaa  lliicciittaaççããoo  ddee  ““ttééccnniiccaa  ee  pprreeççoo””,,

qquuaaiiss  ssããoo  aass  ppoonnttuuaaççõõeess  qquuee  ddeevveemm  sseerr  iinnddiiccaaddaass  nnoo  eeddii--

ttaall  ddee  lliicciittaaççããoo  ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  aappuurraaççããoo  ddaa  mmééddiiaa  ppoonnddee--

rraaddaa  ppaarraa  aass  pprrooppoossttaass  ddee  ““ttééccnniiccaa  ee  pprreeççoo””??

Não podemos partir da ideia de que há uma defini-

ção de pontuação em tese. De novo, cada licitação tem

sua própria situação e tem que ser analisada dentro da

circunstância própria. No senso geral, pode-se pensar

que essa ponderação seria de 50% para cada parte.

Como no caso de publicidade, tem-se uma atividade

que tem um grau elevado de arte e técnica, essa ponde-

ração de 50% por 50% não parece ser vantajosa para

administração. Então, a valoração da técnica é de se

sobrepor à do preço. Creio que nesse caso ponderação

de 70% para técnica e 30% para o preço seria adequada.

Mas, estamos falando em tese, não estamos dando

orientação para nenhum caso particular.

AA  iinnssttiittuuiiççããoo  nnoorrmmaattiivvaa  nn°°44  ppaarráággrraaffoo  44ºº  ddoo  aarrttiiggoo  2299  ddiizz

qquuee  aa  SSEECCOOMM iimmpplleemmeennttaarráá  uumm  ssiisstteemmaa  ddee  ggeerreenncciiaammeenn--

ttoo  nnoo  ccaaddaassttrroo  ddee  ffoorrnneecceeddoorreess  ee  nnoo  aarrttiiggoo  55ºº  qquuee  sseerráá

aaddmmiittiiddaa  aa  uuttiilliizzaaççããoo  ddoo  ccaaddaassttrroo  ppeellaass  eennttiiddaaddeess  ddaa

aaddmmiinniissttrraaççããoo  iinnddiirreettaa..  AA  SSEECCOOMM ccrriiaarráá  uumm  ccaaddaassttrroo??

Como a Lei prevê que somente poderá prestar servi-

ços às agências contratadas pela administração o forne-

cedor que esteja previamente cadastrado pelo contra-

tante da agência, a SECOM providenciou esse cadastro

de fornecedores que ao longo do tempo está se consti-

tuindo com informações prestadas pelos interessados.

Assim, o cadastro previsto na IN já está implementado e

disponibilizado para uso dos órgãos e entidades do

Poder Executivo Federal. Ele disporá de todo um conjun-

JOSÉ VICENTINE

SSeeccrreettáárriioo  ddee  GGeessttããoo,,

CCoonnttrroollee  ee  NNoorrmmaass  

ddaa  SSEECCOOMM
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to de informações oriundo dos integrantes do SICOM e

estará disponível para o uso de todos eles.

IInnssttiittuuttooss  ddee  ppeessqquuiissaa  ppaarraa  sseerreemm  ccoonnttrraattaaddooss  ppaarraa  aattii--

vviiddaaddeess  pprreevviissttaass  nnaa  lleeii  1122223322//1100  ttaammbbéémm  ddeevveerrããoo  sseerr

ccaaddaassttrraaddooss??  

Os institutos de pesquisa, ao realizarem, pesquisas

de pré-teste e pós-teste de ação publicitária, são trata-

dos, para efeito dessa Lei, como fornecedores da agên-

cia, portanto estão sujeitos ao cadastramento prévio.

AAss  eemmpprreessaass  ccrriiaaddoorraass  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo

eelleettrrôônniiccaa,,  ffoorrmmaass  iinnoovvaaddoorraass  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo,,  ttaammbbéémm

ssããoo  oobbrriiggaaddaass  aa  eessssee  ccaaddaassttrraammeennttoo??

Se elas forem fornecedoras de serviço de publicidade

para agências, novamente a resposta é positiva.

QQuuee  bbeenneeffíícciiooss  ttrraazz  aaoo  eessttaaddoo  uummaa  eennttiiddaaddee  ccoommoo  oo

CCoonnsseellhhoo  EExxeeccuuttiivvoo  ddaass  NNoorrmmaass--PPaaddrrããoo??

A importância do CENP foi reconhecida pela própria

Lei n° 12.232/2010, que lhe deu o status de entidade res-

ponsável para expedir certificação de qualificação técni-

ca para as agências em condições de  participar de lici-

tações, o que deve garantir a qualificação dos prestado-

res de serviço que a Administração Pública irá contratar.

Além disso, o CENP, na condição de órgão criado pelas

entidades intervenientes nesse mercado, estabelece cri-

térios para remuneração das agências e uma de suas nor-

mas tem importância para a administração quando a trata

como um único anunciante, permitindo-lhe receber o

repasse de parte do desconto de agência no limite máxi-

mo, nos casos de Poderes, de quaisquer esferas adminis-

trativas, que invistam valores mais significativos em mídia.

DDee  qquuee  mmaanneeiirraa  aa  SSEECCOOMM ffaazz  oo  aaccoommppaannhhaammeennttoo  ddooss

óórrggããooss  ppaarraa  ggaarraannttiirr  oo  ccuummpprriimmeennttoo  ddaass  nnoorrmmaattiivvaass  nnaass

lliicciittaaççõõeess,,  nnoottaaddaammeennttee  ooss  óórrggããoo  mmeennoorreess  rreeggiioonnaaiiss??

O cumprimento das regras de licitação e execução

dos serviços de publicidade é acompanhado pela

SECOM em dois momentos. O primeiro é na aprovação

dos editais que visem à contratação de serviços de

publicidade prestados por agência de propaganda,

quando se exige o atendimento às disposições do novo

regramento legal. 

No segundo momento, a SECOM atua no exame do

conteúdo de comunicação e dos aspectos técnicos de

veiculação das ações de comunicação propostas pelos

integrantes do SICOM. Nesse caso, a própria norma da

SECOM dispensa do controle de algumas ações que

tenham significado menor, em função de não terem vei-

culação ou por terem uma quantidade menor de mate-

rial de divulgação a ser distribuído. Portanto, por uma

questão de economicidade, a SECOM dispensa a apro-

vação prévia dessas ações. É importante esclarecer que

não é função da SECOM exercer controle da execução

contratual de outros órgãos ou entidades.

AAlléémm  ddoo  BBaannccoo  ddoo  BBrraassiill,,  qquuee  oouuttrrooss  aannuunncciiaanntteess  ddoo

GGoovveerrnnoo  ddeevveemm  rreeaalliizzaarr  aaiinnddaa  nneessssee  aannoo,,  lliicciittaaççããoo  ppaarraa

eessccoollhhaa  ddaa  aaggêênncciiaa  jjáá  ddeennttrroo  ddaass  nnoovvaass  nnoorrmmaass??

É conhecimento público, como a própria pergunta

revela, que o Banco do Brasil está com o processo de

licitação em andamento, e, na SECOM, o edital está na

fase de aprovação a essa licitação .Outra licitação que

está em andamento, com edital já aprovado é a do

Ministério da Previdência Social.
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AA  LLeeii  1122..223322//22001100  pprreevvêê  aa  uuttiilliizzaaççããoo  ddooss  ttiippooss  ddee

lliicciittaaççããoo::  ““mmeellhhoorr  ttééccnniiccaa””  ee  ““mmeellhhoorr  ttééccnniiccaa  ee  pprree--

ççoo””  ppaarraa  sseelleeççããoo  ddee  aaggêênncciiaass  ddee  ppuubblliicciiddaaddee..

QQuuaall  ddeelleess  vvooccêê  ccoonnssiiddeerraa  mmaaiiss  aaddeeqquuaaddoo  ppaarraa  aa  ccoonn--

ttrraattaaççããoo  ddee  aaggêênncciiaass??  PPoorr  qquuêê??

Sem dúvida que a ”melhor técnica” é a mais ade-

quada à atividade publicitária.

Porque o tipo “melhor técnica” permite à licitante

contratar a melhor Proposta Técnica pelo menor

preço ofertado e, em conseqüência, contratar a lici-

tante mais capacitada para atender aos interesses

do órgão ou entidade que abriu a licitação.

QQuuee  aaççõõeess  aa  FFEENNAAPPRROO  jjáá  rreeaalliizzoouu  ppaarraa  qquuee,,  rreeggiioo--

nnaallmmeennttee,,  aa  LLeeii  sseejjaa  rreessppeeiittaaddaa??

A assessoria jurídica da FENAPRO tem atuado sis-

tematicamente junto aos SINAPROS (Sindicatos das

Agências de Propaganda) em todo o Brasil, com o

objetivo de esclarecer as dúvidas que os órgãos

públicos têm a respeito da Lei 12.232/10.

A FENAPRO através dos SINAPROS vem realizan-

do reuniões em todo o Brasil junto às agências de

propaganda e junto às Secretarias Municipais de

Comunicação, e vários editais foram ajustados a par-

tir da ação dos SINAPROS.

AAllgguummaa  ddiiccaa  oouu  rreeccoommeennddaaççããoo  ddaa  FFEENNAAPPRROO  ppaarraa

aass  aaggêênncciiaass  qquuee  ppaarrttiicciippaamm  ddee  lliicciittaaççããoo??

Ler o edital e se constatar alguma irregularidade

no cumprimento da Lei n° 12.232/10, recorrer ao

SINAPRO local para que este faça a impugnação do

mesmo.

RICARDO NABHAN

PPrreessiiddeennttee  ddaa  FFEENNAAPPRROO

DDuurraannttee  ssuuaa  ggeessttããoo  ddee  vváárriiooss  aannooss  nnoo  GGoovveerrnnoo

ddoo  EEssttaaddoo  ddee  SSããoo  PPaauulloo,,  qquuaannttaass  lliicciittaaççõõeess  ddee  ppuubbllii--

cciiddaaddee  ffoorraamm  rreeaalliizzaaddaass??

Foram ao todo 26 licitações, para atender aos

órgãos da administração direta e às empresas, fun-

dações e autarquias do Governo de São Paulo.

DDeessttaass,,  qquuaannttaass  ffoorraamm  ““mmeellhhoorr  ttééccnniiccaa””??  EE  qquuaann--

ttaass  ffoorraamm  ““ttééccnniiccaa  ee  pprreeççoo””??

Todas foram do tipo “melhor técnica”.

QQuuaall  ddooss  ttiippooss  vvooccêê  ccoonnssiiddeerraa  mmaaiiss  aaddeeqquuaaddoo??

PPoorr  qquuêê??

Optamos pelo “melhor técnica” pois era que me-

lhor se enquadrava no tipo de conta que o governo

tinha:  percentual alto de veiculação, que demanda

da agência contratada qualidade na criação e bom

conhecimento de mídia, já que precisávamos cobrir

todo o Estado e atingir todos os públicos.

OO  SSeebbrraaee  eessttáá  rreeaalliizzaannddoo  uummaa  lliicciittaaççããoo  ccoomm  ttiippoo

““mmeellhhoorr  ttééccnniiccaa””..  PPoorr  qquuêê  eessccoollhheeuu  eessttaa  ffoorrmmaa  ddee

lliicciittaaççããoo??

A licitação foi lançada quando eu ainda não era

diretor-superintendente. Assim, não é correto que

eu comente a decisão.

BRUNO CAETANO

DDiirreettoorr  

ssuuppeerriinntteennddeennttee  

ddoo  SSeebbrraaee  SSPP
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QQuuaannttaass  lliicciittaaççõõeess  ddee  ppuubblliicciiddaaddee  ffoorraamm  rreeaalliizzaaddaass  ppeelloo

ggoovveerrnnoo  ddoo  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  nnooss  úúllttiimmooss  55  aannooss??

Foram realizadas duas concorrências públicas, em 2008

e 2010.

DDeessttaass,,  qquuaannttaass  ffoorraamm  ““mmeellhhoorr  ttééccnniiccaa””??  EE  qquuaannttaass  ffoorraamm

““ttééccnniiccaa  ee  pprreeççoo””??

Ambas foram do tipo “melhor técnica”.

QQuuaall  ddooss  ttiippooss  vvooccêê  ccoonnssiiddeerraa  mmaaiiss  aaddeeqquuaaddoo??  PPoorr  qquuêê??

Considero mais adequado, especificamente para estes

serviços, o tipo “melhor técnica”. Explico.

Na medida em que os serviços a serem contratados

(basicamente, criação publicitária e sua respectiva distri-

buição aos diversos veículos) são de notória especializa-

ção, conseqüência necessária é que o critério técnico,

para a escolha da licitante vencedora, apresente-se funda-

mental para o minimamente satisfatório desempenho das

atividades. Veja-se que, há muito, a Instrução Normativa

n.° 7/95, da Secretaria de Comunicação Social da Pre-

sidência da República, já estabelecia a técnica como fator

preponderante para a contratação, mediante licitação, de

agências publicitárias. 

Assim sendo, poder-se-ia optar pelo tipo “melhor técni-

ca e preço” ou somente “melhor técnica”. Sugerimos a

licitação do tipo “melhor técnica” por nos parecer, clara-

mente, que ela melhor atende ao interesse público.

Se considerarmos – como consideramos – que a técni-

ca é preponderante, bem melhor se apresenta deixar em

aberto a possibilidade de contratar a licitante com a

”melhor técnica”, pelo MENOR PREÇO; oportunidade que

só é possível através do procedimento sugerido.(1)

A rigor, caso a licitante com a ”melhor técnica” não

aceite o menor preço, será possível contratar, pelo menor

preço, a segunda melhor classificada tecnicamente. Caso

esta também não aceite, basta seguirmos sucessivamen-

te, na ordem da classificação técnica, até chegarmos –

caso nenhuma das melhores classificadas aceite baixar

seus preços – exatamente à licitante tecnicamente classi-

ficada que ofereceu o menor preço e, aí, efetivamente

contratar. E então estaríamos, muito provavelmente, con-

tratando a empresa que venceria o certame se o tipo

fosse “melhor técnica e preço”. Porém, nesta última situa-

ção, não teríamos a oportunidade de contratar um servi-

ço de ”melhor técnica” exatamente pelo mesmo preço (o

mais baixo); situação esta que seria – e é – substancial-

mente vantajosa para a Administração.

Por outro lado, não há risco de apresentação de pre-

ços, pelas agências licitantes, em descompasso com a

exeqüibilidade, capaz de comprometer a efetiva presta-

ção dos serviços. Neste aspecto, a participação do CENP é

fundamental, regulando ativamente o mercado por meio

das Normas-Padrão e impedindo o oferecimento de pro-

postas de duvidosa exequibilidade, o que certamente afe-

taria o padrão técnico mínimo que se espera para a exe-

cução de tão importantes serviços. Tais regras, que forne-

cem critérios objetivos, permeiam o Edital de Licitação

especialmente no que tange às Propostas de Preços,

impondo a desclassificação de propostas com preços infe-

riores aos patamares mínimos exigidos pelo CENP. Com

isso, garante-se a razoabilidade da remuneração da agên-

cia, sem comprometer sua capacidade técnica.

CARLOS TOLOMEI

PPrrooffeessssoorr  ee  mmeessttrree  

eemm  DDiirreeiittoo  ppeellaa  UUEERRJJ,,  

aaddvvooggaaddoo  ee  cchheeffee  ddaa  

AAsssseessssoorriiaa  JJuurrííddiiccaa  ddaa  

SSEECCOOMM  ddoo  GGoovveerrnnoo  

ddoo  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo
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CCoommoo  vvooccêê  ppeerrcceebbee  oo  CCEENNPP??  QQuuaall  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ppaarraa  aa

ggeessttããoo  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  ddoo  eessttaaddoo??

Como dito, o CENP desempenha papel fundamental

para a hoje reconhecida excelência dos serviços prestados

pelas agências de publicidade brasileiras. E a atuação firme

e determinada do CENP, para a obtenção deste valioso

resultado, pode ser dividida em dois vetores convergentes. 

O primeiro, já destacado acima, situa-se na tentativa

(bem sucedida) de impedir uma “batalha desleal de pre-

ços”, uniformizando o mercado e esmaecendo eventual

possibilidade de grandes agências “sufocarem” outras

que não possuam a mesma robustez econômica.

Transfere-se, com efeito, a disputa para o correto cenário:

a capacidade criativa de cada uma, inspirando uma cons-

tante busca por soluções inovadoras. O trabalho intelec-

tual, assim, passa a ser o fator preponderante na relação

das agências com os clientes.

O segundo vetor está relacionado à atuação do CENP

como órgão fiscalizador e certificador da capacidade téc-

nica das agências. Em razão da composição plural do

CENP e, paralelamente, da credibilidade que ele construiu

ao longo do tempo, o mercado das agências, nada obs-

tante sua capilaridade, tem revelado uma alissareira orga-

nização. Sob o prisma dos clientes (aí se inclui a

Administração Pública) e dos veículos, a intervenção do

CENP tem sido capaz de fornecer boa dose de garantia no

que diz respeito à excelência dos serviços que serão pres-

tados e/ou intermediados pela agência contratada.

(1) Pois, como se sabe, ele é o único que permite ao Administrador, nos exatos termos da regulamentação legal, negociar a proposta de preços dos

licitantes, tendo como parâmetro indispensável o menor de todos os preços oferecidos. Resumidamente, eis o procedimentos legais para o tipo de

licitação “melhor técnica”:

As propostas apresentadas consignam, logicamente, um preço, que é o valor pecuniário pretendido pelo licitante para realização do serviço (ou

obra). O valor do preço ofertado não é, porém, considerado para a classificação da proposta ou, em outros termos, não é dado que caracterize, por si

só, a melhor proposta. Neste tipo de licitação, a Administração indica no edital o preço máximo (in casu, a tabela do Sindicato e as Normas Padrão do

CENP) e a estimativa máxima para as despesas. Este preço máximo tem força excluidora, visto que a oferta de preço acima do máximo previsto é des-

classificada. Mas o preço não é classificatório; no entanto, ao final, é fator determinante para identificar o licitante vencedor.

A classificação das propostas técnicas - apresentadas em envelopes específicos - atende ao disposto no inciso I do art. 46 da Lei n.º 8.666/93.

Feita a inicial classificação, abrem-se os envelopes correspondentes aos preços propostos pelos licitantes classificados e, se o primeiro classifica-

do foi o que ofereceu o menor preço, é o vencedor. Caso contrário, inaugura-se uma fase de negociação. Tendo como referência o menor preço

apresentado entre os que obtiveram a valorização técnica mínima, tenta-se, na ordem de classificação, negociar para baixar o preço a este mínimo,

até se chegar a acordo ou à proposta de valor pecuniário mínimo (art. 46, II e III, da Lei n.º 8.666/93). É o poder de barganha utilizado pela

Administração. Desta forma, no tipo de licitação de ”melhor técnica”, a maior vantajosidade se prende a dois fatores: valorização técnica mínima e

menor preço, após tentativas de negociação.
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Em vigor desde abril do último ano, a nova Lei de

Licitações vem sendo, ainda, ignorada em alguns Estados e

Municípios, inclusive no que diz respeito à utilização dos

pregões eletrônicos e presenciais, que podem ser utiliza-

dos, apenas, para a contratação de serviços comuns, segun-

do o que determina a lei 10.520/02, que institui aquela

modalidade de licitação. Publicidade não é serviço comum.

Os serviços comuns, segundo o que define a lei, são

aqueles “cujos padrões de desempenho e qualidade pos-

sam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificações usuais no mercado“. Para dirimir dúvidas, o

decreto federal nº 3.555/00 esclareceu a natureza dos pre-

gões e baixou, em Anexo específico, a relação com a

Classificação de Bens e Serviços Comuns que inclui na área

de comunicação, apenas, as assinaturas de jornal, periódi-

co, revista, televisão via satélite e televisão a cabo. 

A elaboração de peça publicitária ou a compra de espaço

para a veiculação da publicidade não constam da relação por

não serem serviços comuns, não podendo a licitação ser rea-

lizada através daquela modalidade de licitação. O entendi-

mento é anterior à nova Lei de Licitações que reforçou a

vedação ao fixar os tipos de licitação permitidos para a con-

tratação da publicidade - ”melhor técnica” e “técnica e pre-

ço”, impossíveis de aferição por meio de pregão eletrônico.

O desrespeito à Lei de Licitações ocorre especialmente

em pequenos municípios e em organismos até mesmo

subordinados à administração federal, mas que mantêm

liberdade administrativa como algumas fundações voltadas

para a saúde pública e universidades.

Para especialistas, o desrespeito à lei pode causar a res-

ponsabilização dos administradores que estão contratando

publicidade por meio de pregão eletrônico ou de forma

contrária ao que estabelece a lei 12.232/10, lembrando

inclusive que pode ocorrer a suspeição de benefícios a par-

ticipantes das licitações, que podem, também, ser responsa-

bilizados. As Controladorias e os Tribunais de Contas são os

responsáveis pela fiscalização dos eventos de contratação

da publicidade por organismos públicos.

A FENAPRO, através dos Sindicatos, vem atuando em

todo o país objetivando o cumprimento da Lei de Licitações,

instruindo os Sindicatos a impugnarem os editais que não

estejam de acordo com a lei nº 12.232/10, inclusive os da

modalidade de pregão eletrônico, sejam para a contratação

de agências ou diretamente da veiculação da publicidade.

Até o momento, apenas o Governo Federal baixou nor-

mas regulamentadoras da lei nº 12.232/10, definindo, inclu-

sive, as práticas de convocação das licitações, seu julgamen-

to e a contratação dos vencedores. Os Estados e Municípios

podem legislar complementarmente sobre a matéria, o que

poderá ajudar a organização de licitações, especialmente

no que diz respeito à formação das subcomissões técnicas

encarregadas de julgamentos técnico das propostas. 

A lei define, apenas, o número de especialistas que

devem integrar a subcomissão, o percentual daqueles que

não podem ter relação com o ente licitador, deixando em

aberto a forma de recrutamento, que pode ocorrer, inclusi-

ve, em universidades e no próprio mercado de trabalho.

Antes das regulamentações estaduais, o padrão que vem

sendo adotado, inclusive na elaboração do edital, é o que

foi regulado pelo Governo Federal.

Da mesma forma, podem Estados e Municípios definir a

maneira de cadastramento dos fornecedores de publicida-

de – produtoras e estabelecimentos gráficos, entre outros –

o que é exigência da nova lei. As legislações locais não

podem , no entanto, desrespeitar o que estabelece a lei

geral de licitações, a 8.666/93, ou a lei específica de contra-

tação da publicidade, a 12.232/10.

Os especialistas entendem que os acertos e dúvidas das

licitações de maior peso vão indicar o caminho de regula-

mentação em matéria complexa por cuidar de prestação de

serviços técnico-intelectual.

EM VIGOR, 
MAS IGNORADA
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PPaarraa  ddeettaallhheess  ssoobbrree  oo  eevveennttoo  aa  AABBAAPP  ddeesseennvvoollvveeuu  oo  eexxcclluussiivvoo  ssiittee  wwwwww..nnoorrddeesstteeaabboollaaddaavveezz..ccoomm..bbrr  

OO  BBaannccoo  ddoo  BBrraassiill  ooppttoouu,,  ppaarraa  ssuuaa  lliicciittaaççããoo  ddee  aaggêênn--

cciiaass  ddee  ppuubblliicciiddaaddee,,  ppeelloo  ttiippoo  ““mmeellhhoorr  ttééccnniiccaa””  aaiinnddaa

qquuee  aa  LLeeii  1122..223322//22001100  ppeerrmmiittaa  ttaammbbéémm  oo  ttiippoo  ““ttééccnniiccaa  ee

pprreeççoo””..  QQuuaaiiss  mmoottiivvooss  ppaauuttaarraamm  eessttaa  eessccoollhhaa??

Nossa maior motivação é a busca pela criatividade e

pela excelência no trabalho das agências de publicida-

de contratadas. O Banco do Brasil está presente em

mercados de forte concorrência, onde a atuação dessas

agências terá um papel importante no posicionamento

da Empresa, na valorização da marca e na divulgação de

produtos e serviços. A modalidade “melhor técnica”

é a que melhor permite aferir a qualidade das agên-

cias concorrentes ao avaliar competência criativa, con-

sistência na formulação de estratégias, capacidade de

planejamento, atendimento adequado, experiência,

entre outros atributos. Esta modalidade não desconside-

ra a variável preço, que será decisiva na classificação

final da licitação.

QQuuaaiiss  ooss  pprriinncciippaaiiss  ddeessaaffiiooss  qquuee  oo  BBBB  eennffrreennttaarráá

ttaannttoo  aaqquuii  nnoo  BBrraassiill,,  ccoommoo  nnooss  ddeemmaaiiss  ppaaíísseess  nnooss  qquuaaiiss

ppoossssuuii  ooppeerraaççõõeess??

No Brasil, a ascensão das classes C, D e E é hoje uma

oportunidade e um desafio para todo o sistema finan-

ceiro. São milhões de brasileiros que alcançam melhor

qualidade de vida, aumentaram o poder de consumo e

passam a adquirir mais produtos e serviços bancários.

Muitos utilizam um banco pela primeira vez. O Banco

do Brasil está muito atento a este movimento e se pre-

para para atender às expectativas desses clientes. O

Banco também volta sua atenção ao mercado externo.

Nosso esforço, além do posicionamento como marca

global, é apoiar a atuação das empresas e dos brasilei-

ros no exterior, a partir de processos de aquisições de

bancos no exterior e de ampliação da rede.

QQuuaall  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaa  ppuubblliicciiddaaddee  nnaa  eessttrraattééggiiaa  

ddoo  BBBB??

O Banco do Brasil é um banco diferente. Ao mesmo

tempo em que oferecemos um conjunto completo de

soluções bancárias que atendem às mais diferentes

necessidades dos clientes, somos também um banco

público que apóia fortemente o desenvolvimento do

País. Temos um vínculo forte com a sociedade, sem per-

der a conexão com as necessidades individuais. As

ações de publicidade são fundamentais para explicitar

esse posicionamento, ressaltar a nossa diferenciação,

reforçar a percepção favorável da marca Banco do Brasil

e contribuir para a manutenção de nossa liderança

entre as instituições financeiras da América Latina.

CCoommoo  vvooccêê  ppeerrcceebbee  oo  CCEENNPP??  QQuuaall  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ppaarraa

uummaa  iinnssttiittuuiiççããoo  ccoommoo  oo  BBBB  sseerr  aassssoocciiaaddaa  aaoo  CCEENNPP??

O CENP é uma excelente iniciativa, já consolidada,

cujas ações contribuem para a evolução constante do

mercado publicitário brasileiro. Para o Banco do Brasil,

participar do CENP é uma oportunidade de ser parceiro

nos esforços da entidade para que a publicidade brasi-

leira mantenha o nível de excelência e o reconhecimen-

to conquistado em todo o mundo.

ARMANDO M. DE FARIAS

DDiirreettoorr  ddee  mmaarrkkeettiinngg  

ee  ccoommuunniiccaaççããoo  

ddoo  BBaannccoo  ddoo  BBrraassiill
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Até o fechamento desta edição, o

reconhecido publicitário George Lois,

idolatrado como um dos maiores

publicitários do século XX, estava com

presença prevista na II Semana de Arte

da Editora Abril, dia 30 de março.

Sua palestra seria restrita a convida-

dos do mercado publicitário, jurados do

Prêmio Abril de Publicidade e alguns

sortudos sorteados pelo twitter@pre-

mioabril, num total limitado de apenas

120 lugares. Além da palestra, uma

exposição com 40 capas históricas de

Esquire também chama a atenção.

Diretor de arte norte-americano,

George Lois é conhecido dos publici-

tários brasileiros por conta de capas

memoráveis como da revista Esquire,

de abril de 1968, explorando a figura

de Muhammad Ali flechado. 

Seu trabalho na criação de capas

para esta revista, ao longo de dez

anos consecutivos, foi considerado

pelo jornal New York Times “o mais

memoráravel conjunto de imagens de

propaganda de todos as mídias e o

mais provocativo de toda a história da

indústria de revistas.”

Ganha destaque também em sua

biografia algumas campanhas publici-

tárias como I want my MTV, que até

hoje fazem parte do imaginário. 

GEORGE LOIS NA 
SEMANA DE ARTE ABRIL

EVENTO

PPuubblliicciittáárriioo  ffaazz  ppaalleessttrraa  ppaarraa  ccoonnvviiddaaddooss  ddaa  EEddiittoorraa  AAbbrriill  
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ARTIGO

DUAS MENTIRAS 
SOBRE A PROPAGANDA

Há algumas décadas, era comum

ouvir que propaganda resolvia tudo. 

É dessa época a famosa expressão

que ficou na memória de todos: “Pro-

paganda é a alma do negócio!”

Quando se dizia que propaganda

resolve tudo, estávamos ouvindo uma

grande mentira. Mesmo naquela épo-

ca, décadas atrás, quando não tínha-

mos este enorme e incontável arsenal

de instrumentos de comunicação, já

podíamos contar com vários deles.

Marketing promocional, eventos, ativi-

dades em pontos-de-venda etc, não fo-

ram inventados hoje. Ou seja, a propa-

ganda mesmo como filha mais velha e

respeitada da comunicação não era fi-

lha única. 

Com o passar das décadas, estamos

começando a ouvir uma nova grande

mentira: propaganda é irrelevante. O

que interessa são as outras e mais mo-

dernas ferramentas de contato com o

consumidor, particularmente as digitais.

CCuuiiddaaddoo:: esta mentira é tão perigosa

como a primeira! As duas têm pernas

curtas.

Da época da “Propaganda resolve tu-

do” até os dias de hoje da “Propaganda

é irrelevante”, o que aconteceu?

Aconteceram dois grandes movimen-

tos que mudaram a configuração do mar-

keting: um movimento tecnológico e um

movimento comportamental.

O mmoovviimmeennttoo  tteeccnnoollóóggiiccoo é o pro-

cesso explosivo de multiplicação de mí-

dias novas e de novas formas de conta-

to com os consumidores. Isto é: a tec-

nologia de comunicação produziu cen-

tenas de maneiras novas de falar com o

mercado. 

O outro foi o mmoovviimmeennttoo  ccoommppoorrttaa--

mmeennttaall. Este não dependeu dos profis-

sionais de marketing e comunicação.

Aliás, ao contrário: somos caudatários

deste movimento e não agentes do pro-

cesso. O que é este movimento com-

portamental? Ele pode ser resumido

assim: as últimas três décadas provoca-

ram uma profunda ffrraaggmmeennttaaççããoo  ddoo

tteemmppoo  ee  ddaass  rreellaaççõõeess  eennttrree  aass  ppeessssooaass.

Muito mais do que em todas as décadas

anteriores somadas. A fragmentação do

tempo transformou o consumidor em

alvo móvel. Descontado o período de

sono, uma boa parte do tempo restante

o consumidor passa fora de casa. Mas

também as relações sociais se fragmen-

taram. Os momentos de integração e

encontro dos mesmos grupos de pes-

JJaaiimmee  TTrrooiiaannoo,,  pprreessiiddeennttee  ddoo  GGrruuppoo  TTrrooiiaannoo  ddee  BBrraannddiinngg
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soas são cada vez

mais raros. A cena da

família reunida, almo-

çando ou vendo TV, é

mais idílica do que real hoje.

Em lares de classes A e B, a

existência de quartos individuais,

de pequenos mundos equipados

com TV, som, computador, telefones

fixos e celulares, iPads etc cresceu

demais. 

O movimento tecnológico e o

movimento comportamental, dois

lados da mesma moeda, provocaram

uma profunda revisão na forma de dis-

tribuir recursos de mídia. E a filha mais

velha, a propaganda, tem visto boa

parte de suas verbas migrarem para os

irmãos mais jovens. Porém, assumir

que propaganda é irrelevante é uma

mentira tão grande como foi, no pas-

sado, falar de sua onipotência. Por-

tanto, cuidado com essa nova mentira

que começa a disseminar. Cuidado

com os falsos exemplos de marcas

que se desenvolveram sem um pingo

de propaganda. 

Por mais que seu espaço esteja

diminuindo no mix de comunicação é

quase impossível alimentar a conexão

de marcas e consumidores sem propa-

ganda. Mesmo que não seja uma ativi-

dade contínua. As marcas mais admi-

radas, mais valiosas, mais respeitadas

que conhecemos nunca caíram nes-

sas armadilhas.

JAIME TROIANO

PPrreessiiddeennttee  ddoo  

GGrruuppoo  TTrrooiiaannoo  ddee

BBrraannddiinngg
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CRÔNICA

Curiosidade mesmo, sempre tive em conhecer títulos,

layouts e rabiscos de criativos que vão parar no lixo das

agências. Às vezes campanhas inteiras, reprovadas pelos

clientes, que sempre têm razão.

Em todos esses anos, porém, aprendi que o lixo nem

sempre é o destino certo desse material. Muitas vezes gave-

tas são o lugar mais apropriado, de onde voltam para a

mesa de reuniões em outra apresentação, para outro clien-

te, outro produto, de lá saindo com sinal verde.

Aprendi também que muitos conceitos e frases inteiras

surgem sem briefing nenhum, esperam a melhor oportuni-

dade e transformam-se em sucesso de público e crítica.

Ou slogans como “Quem não é o maior tem que ser o

melhor” ou “Pequeno por fora, grande por dentro” não po-

deriam servir para mais de um produto? 

Sempre torci para alguma entidade promover um festival

só de peças reprovadas. 

Como por exemplo um anúncio de Agnelo Pacheco para

a cueca Mash, marca da Hope, criado no início dos anos 80.

Cantada em prosa e verso, Roberta Close, o maior fenô-

meno transexual do país, tinha acabado de surgir como um

prato cheio para a propaganda. 

A beleza e a imagem da personagem de Luiz Roberto

Gambine Moreira, mesmo escondendo o que só conseguiu

retirar cirurgicamente muitos anos depois, tinha potencial

para vender, com criatividade, tanto produtos masculinos

como femininos.

Em 1983, Agnelo Pacheco ainda dirigia a criação da

Norton. Da nossa amizade, nascida durante uma entrevista

sobre a ousada (para a época) campanha que lotou as agên-

cias do banco Noroeste de displays fantasiados de Super-

Homem, surgiu também uma cumplicidade profissional.

Numa das várias visitas à agência, consegui uma relíquia

até hoje guardada como lição de criatividade. 

Um rústico layout, com o nome do produto devidamen-

te rabiscado, é a única prova de um anúncio que, se tivesse

saído do papel, certamente teria colecionado prêmios e pro-

vavelmente revolucionado o

segmento de moda íntima mas-

culina.

Separadas por uma ousada fotogra-

fia de Roberta Close nua, duas frases com-

punham a peça: “Se eu fosse homem só usava Mash” e

Mash, a cueca do homem de verdade”. 

O cachê de 15 mil dólares já tinha sido inclusive aceito

por Close, quando o cliente desistiu do anúncio histórico. 

O mesmo cliente que permitiu a Agnelo Pacheco mostrar

sua capacidade criativa ao comprar merchandising na nove-

la “Roque Santeiro”, na qual o outdoor da calcinha Hope em

movimento deixava louco o personagem Zé das Medalhas,

vivido por Armando Bógus na trama de Dias Gomes. 

O mesmo cliente que também apoiou Agnelo quando um

cidadão paulistano culpou, por acidente de trânsito no

Minhocão, em São Paulo, um mural gigante que mostrava, da

cintura para baixo, atributos femininos enfeitados pela Hope. 

Dez anos depois, um outro trabalho reprovado certa-

mente teria alterado as posições no segmento de achocola-

tados no Brasil. 

Uma campanha da DM9 para Ovomaltine espelhava a

ousadia criativa de Nizan Guanaes com a mesma intensida-

de com que chocou os executivos do anunciante. 

Isso apesar do próprio briefing da empresa indicar a neces-

sidade de reposicionar o público-alvo do produto, mostrando

que Ovomaltine estava deixando de ser bebida de criança

para atender a um contingente de adolescentes modernos,

independentes e preparados para a virada do século. 

A frase “Sexo, sua mãe também faz”, em um dos anún-

cios, porém, praticamente acabou com a parceria. 

O sonho acabou, o cliente acordou, recolheu-se no seu

conservadorismo e na mesma posição que ocupa até hoje

no mercado.

Adonis Alonso

Extraído do livro Causos da Propaganda II

PROPAGANDA 
PROIBIDA





Prezado Caio,

Lí com muita atenção a excelente matéria “Há espaço para agências de

todos os tipos na publicidade brasileira”. As entrevistas, excelentes, des-

taque para Julio Ribeiro e Oswaldo Mendes. Sentí a ausência da Bahia,

um Estado tão importante na publicidade brasileira. Faço este registro

em nome de um Estado que procura ser ético, correto e acompanhar o

desenvolvimento da atividade publicitária.

Fernando Carvalho - Publivendas

Carta aberta aos colaboradores do CENP

Agradeci as mensagens enviadas individualmente a cada um, mas

gostaria de realçar um aspecto que, me parece, o mais relevante desta

eleição e o que ela representa: 

Representa que graças ao empenho, dedicação e compromisso de

cada um de vocês, foi possível concluir um delicado processo de tran-

sição numa entidade que possui alta relevância para a propaganda

brasileira.

O CENP está no centro do negócio da publicidade, e por isso muitos

nos ajudam, mas também esperam muito de nós.

Esta eleição representa assim, o reconhecimento de que não temos

poupado esforços, energia e atenção para que o CENP seja cada vez

mais reconhecido, notadamente porque é formado por gente séria e de

valor, e que estão atentos ao presente, mas dispostos aos desafios de

mudar o que for preciso para que o futuro seja cada vez melhor, con-

tribuindo para que as relações comerciais sejam sempre éticas entre

anunciantes, agências e veículos.

Muiiiiiiito obrigado por aceitarem fazer parte do mesmo time que eu!

Abração do Caio Barsotti - CENP
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