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Começamos por saudar o IAB Brasil, 
mais recente associado institucional. 
Saudamos também a associação de 
dois novos anunciantes: Grupo Camar-
go Corrêa e Braskem. São sinais evi-
dentes de que a autorregulação ética 
comercial é caminho adequado para 
melhores relações entre anunciantes, 
agências e veículos, promovendo am-
biente concorrencial saudável, de agre-
gação de valor, de bons serviços pela 
melhor qualidade no emprego das 
técnicas publicitárias. E do respeito à li-
vre concorrência.

Iniciamos em maio - fruto de traba-
lho e empenho de muitos dirigentes e 
profissionais de mídia dos 3 setores da 
publicidade - a ampliação do creden-
ciamento de fornecedores de serviços 
de aprimoramento do planejamento 
de mídia, incluindo agora a verificação 
de circulação de veículos impressos. A 
expectativa é de que tenhamos um 
número maior de fornecedores, facili-
tando o acesso dos veículos e, por 
consequência, mais dados objetivos 
para análise técnica de anunciantes e 

agências. Este passo foi possível por 
termos em nosso mercado o IVC - Ins-
tituto Verificador de Circulação, cuja 
atividade de mais de 50 anos, é marco 
de respeito e qualidade na área publi-
citária. Já estão sob análise dois pedi-
dos de credenciamento - BDO Brazil e 
ASPR.

Participamos do 5º Congresso que 
deixou de ser apenas de publicitários 
para contar com toda a indústria da co-
municação. Foi organizado e integra-
do por todas as entidades que partici-
pam do ForCom, o Fórum da Comuni-
cação que reúne 38 entidades que re-
presentam todos os setores da ativida-
de de comunicação.

Dedicamos muita atenção à sua co-
bertura, pela importância. Foi marcado 
por grande e relevante participação de 
líderes e dirigentes, forte conteúdo, 
demonstração de maturidade e alto 
comprometimento com a realidade do 
país e do mundo. 

Politicamente importante, contou 
com presença e participação do Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministros e ex-Ministros de Estado, re-
presentantes do Congresso Federal e 
do Prefeito de São Paulo.

Das teses aprovadas em plenário, 
algumas são recomendações ao CENP, 
que é, pela sua organicidade, um fó-
rum permanente de debate sobre qua-
lidade e melhores práticas comerciais 
da publicidade. Deixaram de ser teses 
para transformarem-se em objeto de 
consideração da entidade. Para regis-
tro, a proposição de criação do sistema 
de depósito de listas de preços de veí-
culos, para resolver uma questão que 
interessa ao conjunto dos anuncian-
tes, tanto públicos quanto privados, é 
matéria em fase de implantação pelo 
CENP.

O Congresso foi uma bela e ampla 
janela aberta à realidade e, por certo, 
contribuirá para que todos na publici-
dade sejam melhores e mais atuantes.

A capa desta edição é de autoria da 
Adag, a quem agradecemos a gentile-
za da criação liderada por José Cascão.

Boa leitura e ótimos negócios.

Esta EDiÇÃO é 
PaRtiCULaRmENtE EsPECiaL

Caio Barsotti

PAlAvRA DO PREsiDEntE
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MERCADO

CENP iNCENtiva vERiFiCaÇÃO 
DE CiRCULaÇÃO DE imPREssOs
Evento reuniu todas as lideranças do mercado publicitário

O mês de maio de 2012 se tornará 
inesquecível para o mercado publicitá-
rio. Além da realização do 5º Congres-
so, também o CENP anunciou uma im-
portante iniciativa que entrará para a 
história.

Em um evento que reuniu uma cen-
tena de pessoas de todas as lideranças 
do mercado publicitário no Auditório do 
Grupo de Mídia de São Paulo, o CENP 
apresentou um conjunto de ações para 
expandir o número de veículos impres-
sos com circulação verificada. 

As dificuldades regionais para a afe-
rição da circulação dos veículos impres-
sos de comunicação serão superadas 
porque outros fornecedores que te-
nham capacitação para prestação des-
te serviço, incluindo estruturas univer-
sitárias, poderão ser credenciados pelo 
CENP e reconhecidos pelo mercado. A 
iniciativa contou, em sua organização, 
com a ajuda do Instituto Verificador de 

Circulação (IVC), atual organismo que 
há mais de 50 anos verifica a circulação 
dos principais veículos impressos.

Para Caio Barsotti, presidente do 
CENP, esta iniciativa é uma prova ine-
quívoca do amadurecimento do mer-
cado brasileiro. “Desde as primeiras 
reuniões, todas as entidades re-
presentativas dos meios impres-
sos, anunciantes, agências de pu-
blicidade e associações de mídias 
apoiaram a iniciativa e compreen-
deram a importância deste passo 
para que todos tenham acesso a 
mais veículos com circulação veri-
ficada”, afirma. A verificação, além de 
trazer transparência para o mercado 

publicitário, constitui ferramenta im-
portante para o trabalho de planeja-
mento de mídia realizado pelas agên-
cias de propaganda para os seus clien-
tes anunciantes. “A transparência é ne-
cessária para que um grupo maior de 
veículos seja considerado em planos 
de mídia, e é razoável que o anuncian-
te queira saber qual a circulação de de-
terminado veículo antes de anunciar, e 
o apoio do IVC foi, e continuará sendo, 
fundamental em todo este processo”, 
conclui.

O jurista e advogado João Luiz Faria 
Netto, foi o mestre de cerimônias que 
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abriu o evento enaltecendo a audiên-
cia seleta e conferindo solenidade ao 
encontro que concilia dez anos de 
reinvindicações de entidades como 
ANER e ANJ para universalizar o proces-
so de auditagem dos impressos.

"Contrariando os arautos do desastre 
que dizem que a internet acabaria com 
o papel, estamos diante cada vez mais 
do fortalecimento dos impressos e de 
seu crescimento de tiragem em todo o 
mundo", afirmou. O agradecimento ao 
Grupo de Mídia como cenário para o 
lançamento desta importante iniciativa 
também foi feito, estendido ao IVC, na 

pessoa de seu presidente, Pedro Silva, 
pela importante contribuição na consul-
toria técnica dada ao CENP.

A proposta de verificação de circula-
ção incentivada pelo CENP conta com 
a participação das entidades fundado-
ras do Conselho Executivo das Normas-

Padrão e também de importantes insti-
tuições (veja quadro ao lado), que esti-
mularam o processo e se compromete-
ram em buscar o apoio maciço de seus 
associados.

A solenidade contou com presenças 
ilustres que fizeram questão de se ma-
nifestar em apoio explícito perante o 
mercado, o que amplia a representati-
vidade e relevância da iniciativa.
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André Vargas

Fabrício Gonçalves Costa

Compromisso assumido
O deputado André Vargas, do PT-PR 

e da Frente Parlamentar de Apoio à Mí-
dia Regional, aproveitou para lembrar 
aos presentes que o Brasil é um país in-
teriorano desconhecido. 

"Nós parlamentares fazemos no con-
gresso um trabalho de mobilização para 
que todos as cidades deste país sejam 
conhecidas", afirmou, dizendo que:

a verificação de circulação au-
mentará a segurança do setor pú-
blico na realização de seus inves-
timentos publicitários de forma 
transparente.

“Quem ganha hoje não é o gover-
no, nem as agências ou os veículos. 
Trata-se de uma conquista do povo 
que terá garantido o acesso a informa-
ção de qualidade na verificação da cir-
culação. Viva a democracia brasileira”.

Representando a ANER, Roberto 
Muylaert aproveitou para enfatizar que

se o Brasil inteiro tiver auditorias 
credenciadas pelo CENP para verifi-
car a circulação, teremos dado um 
passo enorme na democracia

 
e a certeza de que os veículos escolhi-
dos pelas agências serão os melhores 

para os anunciantes".
Judith Brito, presidente da ANJ, fez o 

discurso em louvor pela iniciativa, lem-
brando que há anos a entidade bata-
lha pelas relações da mídia impressa 
com o mercado.

"O CENP é nosso porta-voz mas di-
versas entidades aqui representadas 
participaram deste avanço", afirmou, 
lembrando que foi a própria ANJ que re-
comendou ao governo que só utilizas-
se veículos com circulação auditada.

Judith Brito aproveitou para parabe-
nizar Caio Barsotti dizendo que "o ser-
viço ora lançado é uma exaltação 
dos critérios técnicos que todo 
mercado deve reivindicar".

Já Luíz Fernando Vieira disse que "o 
Grupo de Mídia estará sempre à 
disposição para apoiar iniciativas 
que contribuem para revitalização 
e engrandecimento do mercado".

A Associação Brasileira de Anuncian-
tes esteve representada por seu vice-
presidente, Rafael Sampaio que reite-
rou os cumprimentos a todos os presi-
dentes de entidades presentes. 

Em outros países os anunciantes 
fazem questão de ter certeza sobre 
a circulação dos impressos e que no 
Brasil isso não podia ser diferente.

Já Fabricio Gonçalves Costa, diretor 
de mídia da Secom – Secretaria de Co-
municação Social da Presidência da Re-
pública, desculpou-se pela ausência de 
Yole Mendonça mas confirmou a im-
portância de uma campanha desta 
magnitude. 

A Secom foi uma incentivadora 
deste movimento pela verificação 
da circulação dos impressos como 
caminho do critério técnico para 
aplicação das verbas públicas.

Costa aproveitou para mencionar o 
intenso trabalho da Secretaria de Co-
municação do Governo Federal no sen-
tido de democratizar o uso de veículos 
regionais auditados por todo o país. 

iVC apoia a iniCiatiVa
O Instituto Verificador de Circulação 

(IVC) também considera positiva a ini-
ciativa do CENP que possibilita o cre-
denciamento para empresas de audito-
ria de circulação de veículos impressos. 
Pedro Silva, presidente da entidade, 
também marcou presença no evento e 
afirmou que é importante destacar 
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que o credenciamento do CENP segui-
rá os padrões da auditoria realizada 
pelo IVC. Padrões técnicos baseados 
na experiência de 50 anos da entidade 
que também é formada pelo tripé da 
publicidade: anunciantes, agências e 
veículos. Esse aspecto é particularmen-
te importante para a existência de um 
padrão único em todo o País.

"Os procedimentos de auditoria pra-
ticados pelo Instituto são baseados em 
normas técnicas aprimoradas constan-
temente ao longo de décadas, de acor-
do com as demandas do mercado. 
Esse processo envolve a participação 
direta de profissionais de empresas 
editoras, agências de propaganda e 
anunciantes, que atuam em nossos 
Comitês Especialistas". 

A atividade desenvolvida no Brasil 
tem qualidade reconhecida internacio-
nalmente pelo International Federation 
of Audit Bureau of Circulations (IFABC), 
entidade que congrega os órgãos ofi-
ciais de auditoria de mídia em todo o 
mundo.

E "todo movimento para ampliar o 
trabalho com números auditados é sa-

lutar, pois se trata da defesa e fomento 
à maior transparência na relação entre 
editores, agências e anunciantes. Essa 
sempre foi uma luta do próprio IVC e 
trabalhamos para que os nossos servi-
ços ofereçam condições cada vez mais 
acessíveis aos editores. Portanto, 

desejamos que o projeto do 
CENP seja bem sucedido e estare-
mos sempre à disposição para ofe-
recer qualquer suporte

Para envolver e informar o mercado 
sobre esta iniciativa, o CENP encomen-
tou uma campanha publicitária que foi 

desenvolvida pela QG. Paulo Zoega, só-
cio da agência, apresentou os anúncios 
que valorizam a opinião de anunciantes 
sobre a verificação de circulação. 

pedido de CredenCiamento
Os auditores ou outros fornecedo-

res do serviço de verificação de circula-
ção, que tenham interesse no creden-
ciamento pelo CENP devem fazê-lo se-
guindo as orientações constantes no 
site da entidade. A solicitação será ana-
lisada pela Comitê Técnico de Mídia.
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As iniciativas tomadas pelo CENP são um avanço. Vão ao en-
contro do que quer o poder público e nós que trabalhamos 
com isso temos certeza de que ajudará a coibir atos de improbi-
dade. O rigor técnico na escolha dos meios precisa ser institu-
cionalizado. Esta iniciativa permite que o IVC tenha concorren-
tes e esta competição é saudável porque vai permitir a verifica-
ção sem exigir que o veículo se associe à entidade privada. Não 
conheço muito ainda dos detalhes da certificação dos auditores 
mas entendo que vocês agregaram criatividade para criar um 
modelo de auditoria mais simples para incluir veículos regionais 
e também modelos para jornais gratuitos. Para nós do Governo 
isso é muito importante. Reitero que o Governo do Estado de 
São Paulo vai institucionalizar já nos próximos meses esta ação.

Tudo isso é um avanço tanto para a democratização dos 
meios como para a transparência e obrigação de cumprir boas 
práticas e boas negociações. 

Márcio Aith – Subsecretário de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo



CREDibiLiDaDE Da imPRENsa 
NO PaPEL

Alguns leitores mais atentos de jor-
nais e revistas podem perceber que, no 
expediente, há referências à empresa 
que audita a publicação. Talvez muitos 
nem se importem com o fato, mas isso 
representa uma ótima notícia para o ve-
ículo, para o leitor e principalmente para 
os anunciantes. 

A validação da tiragem, distribuição e 
circulação feita por empresas de audito-
ria de ponta, além de conferir credibili-
dade ao veículo, atrai mais anunciantes, 
que podem confiar que estão atrelando 
a imagem de seu produto a uma publi-
cação responsável. Também passa mais 
confiabilidade ao leitor.

O mercado publicitário nos meios de 
comunicação está em alta. Em 2011, re-
gistrou um crescimento de 8,5% e movi-
mentou R$ 39,03 bilhões, segundo da-
dos do Projeto Inter-Meios coordenado 
pelo grupo Meio & Mensagem. Do volu-
me total movimentado, R$ 31,6 bilhões 
foram gastos por anunciantes com a 
compra de espaço publicitário. O restan-
te, R$ 7,4 bilhões, correspondeu às des-
pesas com produção dos comerciais.

As empresas de comunicação têm 
de aproveitar este momento favorável. 
Nos últimos anos, percebemos uma 
maior participação das auditorias no 
mercado editorial. Em um futuro próxi-
mo, dificilmente algum veículo conse-
guirá crescer ou manter sua receita de 
anúncios sem comprovar a tiragem, dis-
tribuição e circulação por meio de uma 
auditoria terceirizada. O crescimento do 

mercado de auditorias em jornais e re-
vistas coincide com o da circulação das 
mídias impressas.

O próprio governo federal, o maior 
anunciante brasileiro, é também o prin-
cipal incentivador da auditoria em veícu-
los de comunicação. Inclusive, já exige 
dessas empresas a checagem formal da 
tiragem e distribuição. Com isso, a pre-
tensão é aumentar a verba publicitária 
destinada principalmente aos veículos 
menores ou regionais.

A auditoria de circulação em jornais 
teve início em 1847, com um conflito 
existente entre dois grandes jornais nor-
teamericanos, o New York Herald e 
oNew York Tribune. Somente em 1889 
inicia-se a história do controle de Circu-
lação de Jornais e Revistas com a Asso-
ciation of American Advertising.

No Brasil, a auditoria em veículos de 
comunicação teve seu marco inicial 
com a criação do Instituto Verificador de 
Circulação (IVC), em 1961, referendada 
pela Associação Brasileira de Propagan-
da (ABP), Sindicato dos Proprietários de 
Jornais e Revistas, Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI) e Associação Brasilei-
ra de Agências de Propaganda (ABAP). 
A fundação contou também com apoio 
de importantes veículos e anunciantes.

Atualmente, não apenas o IVC realiza 
a divulgação de informações e audito-
rias. As empresas de auditoria de ponta 
também montaram equipes e desenvol-
veram metodologias internacionais que 
permitem que elas sejam uma grande 

opção para o mercado editorial, sendo 
que seus trabalhos há tempos são acei-
tos pelo mercado publicitário. Por isso, é 
cada vez mais frequente a divisão des-
ses trabalhos com empresas de audito-
ria, que podem aplicar sua vasta experi-
ência e metodologia ao trabalho. É a au-
ditoria a serviço da solidez e da transpa-
rência da mídia.

No contexto da terceirização, a BDO 
Brazil é uma das primeiras empresas do 
setor auditoria e consultoria a pleitear o 
credenciamento do Conselho Executivo 
das Normas-Padrão (CENP). O órgão 
atua na certificação de agências de pu-
blicidade que cumprem as regras das 
melhores práticas éticas e comerciais. 
Hoje, já auditamos mais de 30 publica-
ções, entre jornais e revistas, garantindo 
o equilíbrio do mercado e a valorização 
das agências de propaganda. E esse nú-
mero deve aumentar.

mauro ambrósio é sócio-diretor da BDO 

Brazil para a área de sustentabilidade
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GRUPO RECORD. Solidez e confiança 

para quem vê e para quem anuncia.

 ANUNCIE NESTE 
GRUPO QUE 
ESTÁ FAZENDO 
HISTÓRIA NA 
COMUNICAÇÃO 
BRASILEIRA.

Mauro Ambrósio



CAPA

Mais do que liberdade de expressão, democracia. Mais 
do que um passo, um salto.

Mais do que congraçamento, o fortalecimento de uma in-
dústria que promove o desenvolvimento da nação.

Um breve passeio pelos corredores do World Trade Cen-
ter durante a realização do 5º Congresso permitiu vislumbrar 
não só a interação de profissionais de diferentes plataformas 
de negócios da indústria de comunicação, como o entusias-
mo com que participantes de todo o Brasil se mostravam in-
teressados, engajados e ansiosos por compartilhar o conhe-
cimento gerado pelos debatedores e profissionais que lide-
ravam as comissões.

Da abertura realizada pelo prefeito Gilberto Kassab, pas-
sando pela presença de celebridades, filósofos, pensadores, 
criativos, empresários, donos de veículos, estudantes, o 5º 
Congresso mostrou-se um verdadeiro caldeirão onde a di-
versidade de pensamento convergiu para a certeza de que 
a liberdade de expressão comercial está para a democracia 
como o ar está para os seres humanos.

O trabalho das 13 comissões, promovendo o debate so-
bre questões cruciais como o Crescimento Econômico e De-
senvolvimento Humano ou ainda as Novas Fronteiras de Mí-
dia e a Tecnologia, e Liberdade de Expressão e Democracia, 
demonstrou categoricamente a maturidade desta indústria 
e sua relevância para o progresso do País.

A pujança do evento não estava apenas no número de 
quase 1.500 congressistas que participaram de sua abertura, 
nem nos mais de 200 profissionais de imprensa que cobri-
ram toda movimentação do Congresso. Estava refletida nos 
estandes dos expositores, verdadeiros pontos de encontro 
dos congressistas entre um painel e outro. Estava na integra-
ção de profissionais da velha guarda com os jovens, tudo 
junto e misturado. Estava também explícita no respeito e ad-
miração demonstrados na entrega do prêmio Ícones da Co-
municação, quando Roberto Irineu Marinho entregou o des-
taque para João Saad, ou ainda na participação do chef Alex 
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 o conceito de liberdade de imprensa e democracia
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Atala, do apresentador Luciano Hulk, do fenômeno Ronaldo 
e da ex-ministra Marina Silva em perfeita simbiose com as 
ideias e reflexões propostas pelo evento.

O poder público também esteve representado no 5º Con-
gresso através das participações do Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Carlos Ayres Britto; do ministro da justiça, Edu-
ardo Cardozo, do deputado Milton Monti e do senador Edu-
ardo Suplicy. 

Destaques também para o discurso pela liberdade e de-
mocracia de Desmond Tutu, para o painel dos pensadores 
que contou com o filósofo Pondé, com Caio Tulio Costa e 
Eugênio Bucci; para as palavras finais de Nizan Guanaes 
após as teses das comissões terem sido aprovadas, incenti-
vando que o Brasil exportasse seu modelo de negócios da 
propaganda, e para as homenagens à ESPM e DPZ, aplaudi-
das de pé.

A exemplo dos Congressos anteriores que deixaram um 
legado de criação de instituições importantes como IVC, Co-
nar e as Normas-Padrão, e da evolução da legislação especí-
fica sobre a publicidade no país, que o 5º Congresso explo-
re positivamente o Comitê de Continuidade e Implantação, 
presidido por Orlando Marques, Chairman da Publicis Brasil 
e vice-presidente do CENP, formado por 20 líderes de entida-
des que compõem o ForCom, para que as teses e recomen-
dações aprovadas pelos congressistas e reiteradas na Carta 
do Congresso, possam se transformar em prósperas iniciati-
vas que zelem pela democracia e valorizem a liberdade de 
expressão comercial.
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plenária de aBertura deBate liBerdade de 
eXpressÃo e demoCraCia

Um vídeo com o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardo-
zo dando boas-vindas aos congressistas e falando da impor-
tância do mercado publicitário brasileiro no fortalecimento 
da sociedade e mola propulsora do desenvolvimento econô-
mico, marcou a abertura dos trabalhos do 5º Congresso, ins-
talado em cerimônia oficial pelo prefeito da cidade de São 
Paulo, Gilberto Kassab, após execução do Hino Nacional.

O presidente da ABAP, Luiz Lara, presidindo também o 
Congresso, cumprimentou publicamente o presidente do 
ForCom, Dalton Pastore, organizador do evento e que conse-
guiu mobilizar o mercado e ratificar as convicções de que a 
indústria da comunicação é uma força da economia que pro-
move integração de outras indústrias e também o desenvol-
vimento econômico e social.

“Pela primeira vez na história deste mercado, 38 entidades 
se uniram para promover o 5º Congresso Brasileiro da Indús-
tria da Comunicação. Nada mais emblemático para explicar o 
estágio de maturidade da atividade no país. Maturidade pro-
fissional para compreender a profunda interdepedência das 
disciplinas do nosso negócio, para o cumprimento da com-
plexa tarefa de gerir a construção e a consolidação das mar-
cas através de uma comunicação criativa, integrada e eficaz”. 

Sugerindo que o futuro é para ser criado e não previsto, 
Lara continuou dizendo que o 5º Congresso nasceu sob o 
signo da determinação de acompanhar as rápidas mudanças 
tecnológicas e comportamentais. 

A multiplicação dos pontos de contato entre todos os 
seus públicos diante da necessidade de afinar percepções, 

sobre o mesmo diapasão conceitual, sobre o mesmo posi-
cionamento que traduza verdade e transparência; a podero-
sa transformação da relação destas marcas com um consu-
midor cada vez mais autossuficiente na viabilização de seus 
desejos e capaz de, em segundos, formar opinião relevante; 
e a consolidação das práticas de livre mercado, com seu con-
sequênte estímulo a competitividade, como a opção sócio-
econômica mais saudável para o nosso desenvolvimento. Es-
tes são os pilares que hoje sustentam nossas inter-relações e 
que constituem a base sobre a qual nosso Brasil impulsiona 
sua projeção como protagonista no cenário mundial.

Afinal, cada um de nós, cada uma de nossas entidades 
tem uma ética da convicção própria, tem suas aspirações le-
gitimas, seus objetivos a serem alcançados. Mas já dizia Max 
Weber, temos a ética da responsabilidade. E ética - recente-
mente ouvi isso de Horácio Piva - tem a ver com o plural e 
não com o singular. Só vale quando a gente vive junto. E o 
que nos trouxe até aqui, em respeito e reconhecimento aos 
que nos antecederam, foi o exercício comum desta ética da 
responsabilidade, que sem ferir nossas próprias convicções 
pessoais, construiu uma indústria de comunicação forte e vi-
gorosa.

Olhando para trás, e aqui peço licença às demais entida-
des, relembramos a nossa história feita em Congressos de 
Publicidade, nos quais destacamos conquistas como a cria-
ção do IVC, Instituto Verificador de Circulação, após o 1º Con-
gresso em 1957; a implementação da Lei 4680, que criou o 
modelo brasileiro das Agências de Publicidade, após o 2º 
Congresso realizado em 1969; o CONAR - Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publicitária, após o 1º Congresso, 
em 1978; a Lei 12232, que reconheceu o CENP e a escolha 
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das Agências pela melhor técnica nas licitações públicas. 
São fatos hoje históricos de ideais e sonhos que pareciam 

impossíveis de serem construídos e realizados. Nosso muito 
obrigado a todos os ex-Presidentes da Abap, e aqui faço esta 
homenagem a todos, em nome do nosso querido Petrônio 
Correa. Sei também que cada uma das entidades co-signatá-
rias deste 5º Congresso, integrantes do ForCom, Fórum Per-
manente da Industria da Comunicação, conquistaram, ao 
longo de sua historia, enormes avanços realizando seus pró-
prios eventos. 

Olhando para os lados, vemos que o mundo se dividia 
em vantagens comparativas e hoje se divide em vantagens 
competitivas. Podemos agora, com a participação das 38 en-
tidades do ForCom, criar estas vantagens competitivas para 
nossa indústria, evoluindo ainda mais na nossa governança, 
referendando as boas práticas para juntos criarmos o novo. 
Que surpreende, encanta e entretém milhões de pessoas fa-
zendo da nossa comunicação a indústria de ponta da eco-
nomia criativa.

Com uma classe média a caminho de alcançar o fantásti-
co índice de 100 milhões de consumidores, o Brasil tem na 
indústria da comunicação, o elemento estrutural insubstituí-
vel para assegurar, na efervescência do Mercado, o necessá-
rio ritmo do crescimento. 

Reitero nesta abertura que, nas discussões dos 13 Painéis 
deste Congresso, nos cabe fazer um debate livre e aberto, 
estimulando a divergência para reforçarmos nossa causa co-
mum: a de que nossa indústria é alicerçada na liberdade e 
na meritocracia.

Liberdade, porque acreditamos que o cidadão quanto 
mais bem informado, melhor tomará suas decisões.

Somos a indústria da liberdade porque acreditamos que 
todo produto legalmente produzido e distribuído, pode ser 
comunicado comercialmente para alimentar o empreende-
dorismo e a livre competição em benefício dos consumido-
res.

Somos libertários porque não acreditamos na tutela auto-
ritária e arbitrária daqueles que, com o pretexto de salvar o 
mundo, querem proibir e coibir este livre mercado, porque 
no fundo não acreditam na meritocracia da livre iniciativa.

Somos defensores incansáveis da liberdade de expressão 
comercial porque entendemos que esta é um alicerce fun-
damental da liberdade de imprensa. 

Claro que liberdade exige muita responsabilidade e por 
isso estaremos sempre atentos às demandas cidadãs da so-
ciedade. 

Liberdade e meritocracia. Que vençam sempre as melho-
res ideias! Que prevaleça sempre o melhor talento! Que con-
sigamos construir uma governança com práticas saudáveis - 
pelo bem comum da nossa indústria - dentro da ética da res-
ponsabilidade. Mas que estas práticas emulem nossa criati-
vidade, que realcem nossas diferenças, que emponderem 
nossas virtudes pessoais e empresariais, e que nunca incen-
tivem uma igualdade medíocre e plana. 

Não é a toa que o 5º Congresso Brasileiro da Industria da 
Comunicação começa com uma palestra do Arcebispo Des-
mond Tutu. Ele é exemplo vivo e digno da forca da palavra, 
do poder da comunicação para disseminar a liberdade.

Em suas 13 comissões compostas pelos maiores expoen-
tes da indústria da comunicação, o 5º Congresso não vai dei-
xar de tratar de nenhum tema relevante para o negócio ou 
para a sociedade tanto no aspecto econômico, como no cul-
tural e político. 
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Lema central do 5º Congresso, a Liberdade de Expressão e 
Democracia, tema de discussão na Comissão de número 4, 
devido à sua importância, foi tratada em plenária no primeiro 
dia do evento.

Coordenada por Dalton Pastore, contou com as presenças 
de Roberto Civita, presidente do Grupo Abril, do ministro Car-
los Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal e de Gilberto Lei-
fert, presidente do Conar e conselheiro do CENP, que afirmou 
enfático que a propaganda está sofrendo bullying. A seguir al-
guns trechos de seu discurso:

Pretendo abordar o tema “Liberdade de Expressão e De-
mocracia”, a partir de um viés preocupante: “a liberdade de 
expressão está sofrendo bullying.” Antes, porém, vou contex-
tualizar nossa atividade em face desse fenômeno atual e per-
turbador.

Num plenário exatamente como este, em abril de 1978, foi 
aprovado por aclamação o Código de Autorregulamentação 
Publicitária, documento cuja execução foi confiada ao Conar. 
Estavam, então, suspensas as liberdades públicas e em vigor 
o AI 5. A opinião, a produção cultural, a notícia e o anúncio 
estavam submetidos à censura.

Uma década mais tarde, a Constituição de 1988 aboliu a 
censura e restabeleceu as liberdades de pensamento, cria-
ção, expressão e informação. E, ainda, consagrou a livre ini-
ciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor.

É neste ambiente que opera hoje a Indústria da Comuni-
cação Brasileira, reconhecida internacionalmente pela quali-
dade do conteúdo editorial e da publicidade que produz. 

Tanto a informação editorial (notícia), como a informação 
comercial (anúncio) são transmitidas pelos veículos de comu-

nicação, propiciando ao leitor, ouvinte, telespectador ou inter-
nauta situar-se no tempo e no espaço, obter dados para iden-
tificar opções, estabelecer comparações e principalmente fa-
zer escolhas.

Os consumidores são os senhores do mercado. Eles po-
dem gostar do produto, mas não gostar do anúncio; podem 
não gostar nem do anúncio nem do produto e desprezá-lo na 
gôndola do supermercado; podem, ainda, gostar de ambos 
e livremente decidir consumir ou não.
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Tais escolhas são livres e devem ser respeitadas.
Para que um produto possa ser anunciado ele precisa ser 

lícito e seguro para o consumo, ou seja, os poderes públicos 
terão autorizado sua fabricação, comercialização e consumo.

A propósito, a Constituição de 88 admite que cinco catego-
rias de produtos (tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, me-
dicamentos e terapias), estarão sujeitas a restrições, desde 
que estabelecidas por lei. Decretos, resoluções da Anvisa e 
portarias não podem impor restrições à publicidade.

O Código de Defesa do Consumidor já pune com deten-
ção e multa os anunciantes que cometem propaganda enga-
nosa ou abusiva, e a autorregulamentação tira de circulação 
os anúncios julgados antiéticos.

Vigora no Brasil o chamado “sistema misto de controle da 
publicidade”, pelo qual se combinam lei e autorregulamenta-
ção, conferindo aos cidadãos ampla proteção e parâmetros 
éticos à nossa atividade.

A publicidade interage com toda a Sociedade, assim como 
as artes e a política. As críticas, os festivais e as campanhas de 
propaganda comparativa compõem o contraditório típico da 
nossa atividade. Tanto os produtos quanto os anúncios são 
submetidos a permanente escrutínio. Consumidores, impren-
sa, Procons, redes sociais e anunciantes concorrentes são li-
vres para reconhecer virtudes e vantagens, e para apontar de-
feitos e inconveniências. E o Conar, a qualquer momento, 
pode solicitar ao anunciante que comprove as alegações fei-
tas no anúncio, corrija omissão ou excesso, garantindo amplo 
direito de defesa e de recurso.

Volto, agora, ao bullying.
É fato que o Brasil vive plenamente a democracia. Existe li-

berdade de imprensa. Os cidadãos são livres para fazer esco-
lhas e as empresas para empreender, competir e se comuni-
car com os consumidores.

No entanto, a liberdade de expressão está sofrendo 
bullying.

Entendo por bullying os abusos por ilegalidade e anonima-
to, e as hostilidades de cunho ideológico e inspiração totalitá-
ria. Como exemplo de ilegalidade, aponto as iniciativas da An-

visa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao tentar impor 
seriíssimas restrições à veiculação de propaganda comercial 
de medicamentos, bebidas alcoólicas, alimentos e refrigeran-
tes.

Bullying também é cometido na internet por quem, contra-
riando a Constituição, se escuda no anonimato. São grupos 
informais de pressão, ONGS sem existência legal e endere-
ços eletrônicos fajutos homiziados nas redes sociais. Não 
são, portanto, pessoas de carne e osso nem instituições do-
tadas de personalidade jurídica legitimadas a exercer a liber-
dade de expressão.

Nesse “octógono” em que se converteu a ágora, os adver-
sários da liberdade de expressão clamam por mais e mais re-
gulação, impelindo o estado a invadir a esfera privada da ci-
dadania.

Outro exemplo: O bullying à publicidade de bebidas alco-
ólicas não poupou nem a Presidência da República: em expo-
sição de motivos, decreto presidencial atribuiu a uma entida-
de de renome dados sobre acidentes de trânsito associados 
ao álcool que ela jamais pesquisara.

Comete-se bullying em nome da proteção à saúde, família 
e infância.

Que o diga a publicidade de alimentos e refrigerantes, 
brinquedos e outros produtos destinados à criança – um cer-
to movimento espevitado e bem fornido de recursos preten-
de que as crianças sejam banidas de todos os anúncios e 
exerce pressão incisiva sobre o Congresso Nacional, ignoran-
do os avanços da autorregulamentação no tocante ao públi-
co infantil.

Concluindo, vou alinhar alguns pontos para reflexão do 
plenário, como contribuição à tese da Comissão de Liberda-
de de Expressão e Democracia: 

1º) Produtos lícitos e seguros para o consumo podem, sim, 
ser anunciados, admitindo-se que restrições sejam estabele-
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cidas por meio de leis e de autorregulamentação, que elas se-
jam necessárias, justas, razoáveis e proporcionais. Afinal, o 
Brasil já tem leis demais e os ímpetos de ampliar a regulação 
revelam a crença equivocada de que restringir a liberdade de 
expressão fará bem aos brasileiros.

2º) O anunciante não deverá ser obrigado à “autodetra-
ção”, ou seja, falar mal de si ou de produtos, defeito reinci-
dente em vários projetos de lei e nas resoluções da Anvisa.

3º) Devemos combater com igual vigor a censura à infor-
mação e a censura ao direito de escolher, de dissentir e de ser 
diferente. Neste sentido, devemos estimular o consumidor a 
empregar todas as suas faculdades, como dizia Stuart Mill.

4º) Nenhum cidadão deverá sofrer bullying em razão de 
suas escolhas. Gostar de batatas fritas e refrigerantes; apreciar 
manteiga, ovo, carne vermelha e cerveja, ou preferir a bicicle-
ta ao automóvel... Todas essas são escolhas baseadas princi-
palmente nas informações tão abundantes, quanto controver-
sas veiculadas na imprensa.

5º) Nenhum consumidor deverá sofrer bullying por fazer 
parte da minoria. A Democracia não pode prescindir dos con-
trários e das minorias. O mercado também não.

6º) Devemos combater o bullying em todas as suas abomi-
náveis formas, como a intolerância, o mau humor e o politica-
mente correto, que obscurecem a criação publicitária e podem 
aniquilar a liberdade expressão comercial que honramos.

roBerto CiVita: a liBerdade de eXpressÃo É um 
direito natural do Homem

Abrindo sua fala mansa e enfatizando que poderia falar 
apenas 30 segundos e dizer que concorda com o colega Lei-
fer, o presidente do Grupo Abril se estendeu um pouco mais 
para explicar que, realmente há uma tendência ao exagero 
e ao recrudescimento da livre expressão comercial. 

“A liberdade de expressão do pensamento, além de se 
constuituir um direito natural do homem, é pressuposto da 

democracia e precede todas as demais liberdades, a política, 
religiosa, de associações, de imprensa e assim por diante...”

Liberdade de expressão é indissociável da democracia pois 
antes é a simbiose do mundo moderno, o tripé da livre inicia-
tiva: se não há livre concorrência, se não há publicidade, con-
sequentemente não sobrevive a imprensa livre, afirmou.

E foi mais longe na explanação, confirmando sua visão 
de gestor de veículo de comunicação: “O compromisso dos 
meios é com os leitores, telespectadores, ouvintes, internau-
tas, e com a verdade.”

Fazendo referência ao discurso de abertura do presiden-
te da ABAP, Luiz Lara, Civita disse que a liberdade aumenta a 
responsabilidade dos comunicadores e também da propa-
ganda. 

Eu aconselho que haja uma responsabilidade comparti-
lhada com o Estado no que diz respeito a garantir a liberda-
de e zelar pelo bem comum da comunidade. As agências 
de publicidade devem divulgar campanhas eficientes pois 
precisam também ser responsáveis. Vale lembrar que a pres-
são da sociedade, felizmente cada vez mais informada, tem 
ocupado papel importante na discussão dos temas relevan-
tes. Como limitar a veiculação de propaganda de remédios, 
cigarros, álcool sem fazer com que o Estado pareça babá do 
mercado? Como conciliar a livre iniciativa com a preocupa-
ção pelo bem comum? Tenho certeza de que estamos todos 
de acordo com a necessidade de uma idade mínima para 
consumo, que se evite dirigir alcoolizado, que se exijam re-
ceitas para compra de remédios, que alimentos que engor-
dam e aumentam o colesterol sejam banidos de nossa die-
ta, ou seja, minha visão é que tenhamos equilíbrio. E o co-
nhecimento dos consumidores sobre isso só será aumenta-
do com informação.
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Assim, se os caminhos para uma regulamentação arbitrá-
ria são imensos, cabe à iniciativa privada encontrar uma ma-
neira eficaz de se proteger e evitar esses excessos. Creio 
que a alternativa da própria autoregulamentação é o mais in-
dicado.

Existe uma aparente contradição entre a defesa da liber-
dade incondicional e a imposição de limites. Neste caso, 
acredito que eventuais sanções a ideias, ideologias e posi-
ções políticas ou comerciais, sejam sempre posteriores. No 
fim, são sempre o equilíbrio, bom-senso e lucidez do gover-
no e da iniciativa privada devem prevalecer, em benefício 
dos consumidores, e de todos nós.

liBerdade de eXpressÃo e demoCraCia sÃo Como 
irmÃs siamesas, diZ ministro do stJ

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Bri-
tto abriu sua participação mencionando Aristóteles, para 
quem “o ser humano, em rigor, não vive, convive”. 

Afinal, continuou o ministro, “trata-se de um animal polí-
tico e aí entende-se político derivado de polis, aquele que 
habita necessariamente o mesmo espaço geográfico. Ou 
seja, as pessoas se relacionam até por instinto. Desde o ins-
tinto de reprodução, instinto sexual, materno, instinto comu-
nicacional também. Há uma necessidade de considerar a 
existência do outro como parte de nossa natureza de seres 
humanos.

Apesar do impacto inicial de uma fala tão filosófica para 
um ministro afeito às letras da lei, a continuação da partici-
pação de Ayres Britto privilegiou a Constituição Federal, ci-
tando capítulos e menções para enriquecer seu discurso.

Dada a importância da liberdade de expressão para o ser 
humano é que, certamente a Constituição Federal abriu 
todo um capítulo, apartado da Ordem Social, para cuidar da 
comunicação social. Nesse contexto se insere o tema da im-
prensa, da informação jornalística e que a Constituição fez 

bem em independentizar, já que a sociedade contemporâ-
nea é a sociedade da comunicação. Todos queremos nos 
comunicar, temos de ver a informação como um meio e não 
um fim. O fim é a comunicação, a interação, a subjetivida-
de, a informação foi proclamada em plenitude. 

Cumprimento os organizadores pela felicidade do título, 
de todo temário do Congresso que resume em liberdade de 
expressão a democracia. Não dá para compreender com téc-
nica, não dá para compreender com consciência, com juridi-
cidade, o tema da liberdade de comunicação, da imprensa 
jornalística, do contexto democrático. O que a constituição 
quis e quer é um estado de comunicação social, em ambi-
ência democrática.

Democracia umbilicalmente se liga a liberdade de im-
prensa. Se atentarmos ao texto normativo da constituição, 
preambulo da carta magna, sem maior dificuldade, o valor, 
os princípios, a linguagem, a menina dos olhos da constitui-
ção é a democracia. 

Artigo primeiro, dito que a República Federativa é estado 
democrático de direito. Democracia foi ideia-força primeira, 
aquela fórmula politicamente estruturante de toda polis bra-
sileira, do ponto de largada dos valores constitucionais, en-
quanto meta, tudo deve ser praticado no valor da democra-
cia. Falo de democraia em homenagem aos signos 
demo=povo e cracia=governo, do grego, governo do povo. 
Constuituição diz em alto e bom som que democracia é au-
têntica, visual de poder político que se movimenta de forma 
ascendente. 

Daí porque são os dois primeiros fundamentos, artigo pri-
meiro, inciso primeiro e segundo, soberania e cidadania. So-
berania para formação dos quadros dirigentes, cargos parla-
mentares e de chefia, ao lado da cidadania, o povo acompa-
nha criticamente o exercício do poder politico. Essa demo-
cracia tem conteúdos, é valor de mais largo espectro do pon-
to de vista dos seus conteúdos e materialidade. 

A constuição fez bem, encontrar um principio, um valor 
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que fosse materialmente mais abrangente possível, valor 
teto, valor primaz, no ponto de largada da estruturação da 
sociedade e que fosse imã que reconduzisse a si todos os 
outros direitos. Essa é a democracia, regime incomparável, 
regime de prestígio máximo desta instância que é o proprio 
povo. Na Constituição, liberdade de informação desfruta de 
plenitude, e é isenta de censura prévia. Porque este privilé-
gio para a imprensa? Porque ela vitaliza, tonifica, concretiza 
os conteúdos da democracia. Os defeitos da nossa Repúbli-
ca, do nosso sistema de controle, da federação, tudo é 
acompanhado pela imprensa, investigado, denunciado pela 
imprensa e cobrado para correções. Democracia tem outros 
mecanismos e organismos que velam por ela, na prática, a 
imprensa, e os orgãos de comunicação profissional, forma-
dora contínua da opinão pública, instância que busca infor-
mação com fidedignidade, uma alternativa, uma explicação 
diferente do que o governo dá aos fatos e ideias, por tudo 
isso, a tira a constituição do papel, vitaliza no que ela tem de 
mais valioso, a democracia. Uso a metáfora de que são liber-
dade de expressão e democracia são irmãs siamesas, a pon-
to de que se cortar o cordão de uma é a morte das duas.

Faço minhas as palavras do poeta Vicente de Carvalho: 
sou quem sou por sedes vós quem sois. A Constituição ao 
cuidar da matéria de liberdade de imprensa, afirma que ne-
nhuma lei conterá dispositivo que possa ser embaraço a ple-
na liberdade de informação jornalística e ao veículo de co-
municação. No plano das consequências, menciona o dire-
to de resposta, a proteção do sigilo da fonte, a indenização 
por danos morais. Entretanto, condutas mais graves são pas-
síveis de julgamento como crimes e para isso há outra lei.

Não é pelos termos do abuso que se vai coibir o uso!
No plano da publicidade, a Constituição tomou cuidados 

também e fala de propaganda em dois momentos, deixan-
do claro que a propaganda faz parte do núcleo das relações 
de imprensa, das relações complementares da comunica-
ção. E a lei não pode dizer em que momento o indivíduo, o 
meio, o jornalista entra no gozo da liberdade de imprensa. 
Ou seja, as coordenadas de tempo e de conteúdo em mate-
rial de liberdade de imprensa, estão blindadas de qualquer 
legislação, a imprensa se auto-regulamenta na matéria 
como acontece no mundo civilizado.

Liberdade de imprensa é expressão de cultura política are-
jada, madura. É modo do Brasil se olhar no espelho da his-
tória.
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Carlos Ayres Britto

Comissão 04: Liberdade de Expressão e Democracia 

Moderador: Dalton Pastore (ForCom)

Debatedores: Roberto Civita (Grupo Abril)
Gilberto C. Leifert (Conar) 
Ministro Carlos Ayres Britto (STJ)
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Ninguém melhor do que um ativista da luta contra o 
Apartheid na África do Sul, ganhador do Prêmio Nobel 
da Paz, primeiro negro a ocupar um cargo de Arcebispo 
na Cidade do Cabo e unanimidade quando o assunto é 
liberdade de expressão para dar início aos trabalhos de 
um Congresso que reuniu todos os players da indústria 
da comunicação brasileira.

Desmond Tutu, com fala mansa e incisiva lembrou de 
sua primeira visita ao Brasil, há quase 40 anos, para fa-
zer um paralelo sobre as conquistas da liberdade de ex-
pressão e de sua relevância para a democracia. "Estive 
aqui na década de 70, quando o Brasil e outros países 
da América Latina viviam a ditadura militar. Hoje, a situ-
ação está totalmente diferente e a realização de eventos 
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas refletem a con-
quista desta liberdade".

Entretanto, uma “liberdade vigiada. Imprensa livre, 
sempre, e com total responsabilidade”, disse, mencio-
nando a eterna vigilância sobre as obrigações que a co-
municação impõe em nome de sua liberdade.

Apesar de breve e enfático em destacar a “vibrante 
democracia brasileira”, o discurso não deixou de men-
cionar que o País tem ainda muito que melhorar em 
questões como miséria e pobreza, e que é o povo o fa-
tor decisivo na busca desta mudança. “É a comunicação 
que poderá motivar as pessoas e fazê-las envolverem-se 
na transformação, valorizando a democracia e amplian-

do a liberdade de expressão”, disse.
"Uma das principais medidas para saber se um país é 

democrático é a liberdade de imprensa e de expressão", 
afirmou o arcebispo Tutu, acrescentando que entre vá-
rias instituições mundiais que avaliam a liberdade de ex-
pressão no mundo, a Freedom House classifica o Brasil 
como um país livre.

Parecendo bastante confortável em tratar este assun-
to, apesar de tanto tempo ausente do país, o arcebispo 
mencionou os avanços do Brasil na questão de liberda-
de de expressão em detrimento de seu passado marca-
do pela ditatura: “Além do avanço religioso, também a 
Constituição de 1988 garante a concessão aos brasileiros 
do direito à liberdade de expressão em seu artigo 5º, 
além de ter criminalizado o racismo”.

Como um homem de ação, apesar das belas pala-
vras, Desmond Tutu encerrou sua participação fazendo 
uma convocação à plateia com a expressão: "Go for it!"

GO FOR IT

DEsmOND tUtU FaLa sObRE 
LibERDaDE DE EXPREssÃO E 
DEmOCRaCia

Desmond Tutu



Editora Globo.
Inove com 
a gente.

Inovar é muito 

mais do que 

estar presente 

em todas as 

plataformas: 

é levar ao leitor 

conteúdo que 

transforme sua 

visão de mundo.

As plataformas 
mudam, o compromisso 

com o jornalismo 
permanece.
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É chegado o momento de sermos senhores do nosso 
destino. Foi com esta frase que o presidente da ABAP e tam-
bém presidente do 5º Congresso, Luiz Lara abriu os traba-
lhos no terceiro dia do encontro, promovendo a aprovação 
das teses e recomendações definidas pelas comissões.

A ocasião também foi marcada por um resumo rápido so-
bre as atividades promovidas pelo 5º Congresso, destacan-
do-se a abertura com Desmond Tutu falando sobre o poder 
da palavra para promulgar a paz; sobre a participação do pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres Britto conversan-
do com Roberto Civita e Gilberto Leifert, do Conar, sobre os 
alicerces da liberdade de expressão; dos painéis simultâne-
os com lotação em todos os auditórios; da integração dos 
congressistas no jantar oferecido pelo Grupo Bandeirantes; 
da emoção da plateia e dos homenageados com o prêmio 
Icones da Comunicação.

Para apresentar as teses que deveriam ser aprovadas, Lara 
chamou ao palco os 13 presidentes: Armando Ferrentini, Ri-
cardo Scalamandré, Armando Strozenberg, Milton Monti, 
Luiz Fernando Vieira, José Carlos de Salles Neto, Alexandre 
Gama, Carlos Augusto Montenegro, Thomas Roth, Marco Si-
mões, João Ciaco e José Victor Oliva. 

Cada comissão apresentou suas teses que foram aprova-
das pela plateia com uma salva de palmas. Apenas a comis-
são sobre Regionalização, teve a manifestação de um con-
gressista, Marcos Franco, diretor de marketing da Rede Para-
naense de Comunicação, que solicitou que a responsabilida-
de pelo desenvolvimento de pesquisas regionais não fique 
apenas a cargo dos veículos regionais. “O conhecimento re-
gional deve ser gerado e entendido pelas entidades nacio-
nais e promovido também nos grandes centros, na capital. 

As cidades do interior já conhecem seu potencial, são os 
grandes centros que precisam nos descobrir”, afirmou. 

Antes ainda de seu encerramento oficial uma outra mani-
festação surpreendeu positivamente a plateia. Nizan Guana-
es subiu ao palco, e improvisando uma declaração, parabe-
nizou a organização, falou do orgulho de fazer parte deste 
mercado e propôs ao ForCom e aos presentes uma reflexão 
importante: levar o modelo brasileiro da indústria de comu-
nicação para o mundo.

“O modelo de governança publicitária é impecável, deve-
ria ser levado para toda a América Latina e outros países que 
estão à mercê dos bureaus de mídia que destroem o valor 
dos negócios, destroem o mercado. O Brasil precisa expor-
tar seu modelo de melhores práticas incentivadas pelo CENP, 
pelo Conar; precisa levar estas nossas instituições para o ex-
terior visando a melhoria da indústria como um todo. Já so-
mos líderes geopolíticos, precisamos incentivar e estimular 
esta discussão e fazer países como a Argentina, por exem-
plo, que tem uma criatividade incrível mas nada refletida em 
sua atividade comercial.

Dalton Pastore, organizador do evento e presidente do 
ForCom, agradeceu a intervenção de Nizan e lembrou de 
seu tempo como dirigente de agência multinacional, dizen-
do que nunca viu país tão bem estruturado como o Brasil no 
negócio da propaganda. E arrancou aplausos da plateia 
quando mencionou o nível de maturidade do mercado pu-
blicitário destacando que “uma geração que foi tão criticada 
agora chega ao ponto de reunir em uma mesma mesa 38 
entidades das mais diferentes disciplinas visando o desen-
volvimento do mercado, de seus profissionais e do próprio 
negócio”. 

CAPA



o futuro da profissÃo
A apresentação de um estudo qualitativo chamado “Beta 

e bravura” envolvendo professores de sete universidades 
como a Miami Ad School, Universidade da Virgínia, Berlin 
School Creative e ESPM foi o grande destaque da comissão 
sobre O Futuro da Profissão.

Presidida por Armando Ferrentini, que acredita que as es-
colas de comunicação deverão especializar-se em customi-
zar conteúdo para oferecer aos novos profissionais deste 
mundo globalizado, a comissão promoveu reflexões interes-
santes tanto no âmbito geral do ensino como na responsabi-
lidade das empresas e das entidades afeitas a este mercado.

As recomendações desta comissão, bem como todas as 
teses desenvolvidas por outros grupos de trabalho, foram 
aprovadas em plenária, no último dia do Congresso. E po-
dem ser encontradas na página do CENP sobre o evento, 
onde também estão outros documentos oficiais do 5º Con-
gresso: www.cenp.com.br 

Entre os destaques das teses aprovadas, o conceito de um 
novo papel para o profissional, independente das tradicio-
nais fórmulas de relações trabalhistas e segmentações fun-
cionais ou empresariais rígidas, devemos estar atentos às 
inúmeras possibilidades de valorizar as novas proposições, 
não importando sua origem funcional ou do segmento em-
presarial onde o profissional atua.

as empresas de ComuniCaÇÃo Brasileiras, o 
merCado GloBal e a marCa Brasil

A comissão presidida por Ricardo Scalamandré debateu o 
momento que o País vive no cenário mundial de trocar o cli-
chê de país do futebol, carnaval e caipirinha pela terra das 
oportunidades de negócios, uma vez que já é o segundo 
maior mercado de cosméticos, o quarto no setor automotivo 
e o terceiro no mercado de cartões de crédito.

Ademais as conquistas comerciais e que elevam o Brasil 
ao estatus de local ideal para investimentos, a comissão en-
focou principalmente o papel da comunicação na consolida-
ção da marca Brasil.

Sem dúvida, uma das teses aprovadas, e que foi mais en-
fatizada pelos debatedores da comissão, foi a revisão tributá-
ria e a desburocratização no negócio entre a comunicação 
brasileira e o mercado global.

Para Scalamandré, esta questão é a primeira a ser tratada 
se queremos um país realmente inserido no mercado inter-
nacional. Entre as teses apresentadas pela comissão e apro-
vadas em plenário, estão o crédito no país de impostos pa-
gos para veicular e produzir no exterior; a redução da carga 
tributária dos profissionais estrangeiros que vêm para traba-
lhar no Brasil e vice-versa, e ainda o investimento e estrutura 
para fomentar o mercado brasileiro no exterior.
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Comissão 01: O Futuro da Profissão

Presidente: Armando Ferrentini (ESPM)

Debatedores: Marcio Santoro (Africa)
Fernanda Romano (Naked)
Paulo Zoega (QG)
João Livi (Talent)

Relatora: Judith Brito (ANJ)

Secretário: Luiz Fernando Garcia (ESPM)

Comissão 02: As Empresas de Comunicação Brasileiras, 
o Mercado Global e a Marca Brasil

Presidente: Ricardo Scalamandré (Globo Internacional)

Debatedores: Marcio Utsch (Alpargatas)
Washington Olivetto (W/McCann)
Nizan Guanaes (Grupo ABC)

Relator: Carla Sá (F/Nazca S&S)

Secretário: Fernando Figueiredo (Bullet)

Armando Ferrentini, Judith Brito e Márcio Santoro Washington Olivetto
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Revistas Abril crescem  em audiência.

CREDIBILIDADE   •   REFERÊNCIA   •   INFLUÊNCIA

Novos leitores para títulos que são 
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em  em audiência.

Cresça com a gente. Anuncie.

As revistas Abril oferecem tudo o que o mercado anunciante procura:

público qualificado e com poder de consumo, audiência sem dispersão, 

conteúdo de qualidade em sintonia com as necessidades do leitor.

CREDIBILIDADE   •   REFERÊNCIA   •   INFLUÊNCIA

Novos leitores para títulos que são 
referência em seus segmentos

 

VEJA + 222 mil leitores

CLAUDIA  + 90 mil leitores

QUATRO RODAS  + 300 mil leitores

BOA FORMA + 471 mil leitores

CONTIGO!  + 279 mil leitores

Semanais Populares*  + 339 mil leitores
* VIVA! MAIS + ANAMARIA + SOU MAIS EU! + TITITI + MINHA NOVELA

 
   Fonte: Projeção Brasil de Leitores com base no Marplan 2011 x 2010

leitores a mais.
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ComuniCaÇÃo, CresCimento eConÔmiCo e 
desenVolVimento Humano

O painel que contou com mensagens em vídeo do Minis-
tro da Justiça José Eduardo Cardozo e do presidente do grupo 
WPP, Martin Sorrel, foi presidido por Armando Strozenberg e 
teve presenças de Caio Barsotti, presidente do CENP; do eco-
nomista Frischtak; de Tarek Farahat, da Procter & Gamble, séti-
mo maior anunciante do mundo e maior do Brasil, do advoga-
do João Luiz Faria Netto; do jornalista William Waack e também 
de Jailson de Souza e Silva, do Observatório de Favelas.

Para contextualizar aos mais de 200 presentes ao debate 
a proposta da reflexão sobre a comunicação, crescimento 
econômico e desenvolvimento humano, Strozenberg falou 
sobre o visível esgotamento dos recursos naturais, a quanti-
dade de 7 bilhões de humanos vivenciando a fase mais cria-
tiva do planeta com sons e imagens correndo pelas mídias 
sociais e que a visão de cada participante é que enriqueceria 
o debate.

Quem assistiu o debate da comissão confirmou esta afir-
mação. Da fala oficial do ministro à vivência de um jornalis-
ta cobrindo a Guerra do Golfo, das experiências de um ob-
servador de favelas aos objetivos comerciais do anuncian-
tes, tudo contribuiu para formular as teses que foram apro-
vadas em plenário defendendo a comunicação como forma 
de integração, informação e desenvolvimento econômico 
da nação.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, falou de 
como se aproximou do mercado publicitário durante o pro-
cesso de redação e aprovação da lei 12.232, que disciplina a 
contratação de publicidade pelo serviço público e reconhece 
o CENP como parâmetro das relações comerciais entre agên-
cias, veículos e anunciantes. É dele a afirmação de que o 
conteúdo publicitário deve ser protegido. “O papel da auto 
regulamentação é reduzir demandas do judiciário. E um ser 
consciente, quando age de acordo com sua consciência, co-
mete menos delitos. Um setor consciente se auto regula, é 
menos conflituoso, se relaciona melhor com a sociedade”, 
afirmou, lembrando que a probidade ética não é uma utopia.

Martin Sorrel, presidente da holding WPP, maior conglo-
merado de comunicação do planeta e que tem no Brasil as 
marcas JWT, Ogilvy e Young & Rubicam, também participou 
através de um vídeo e ressaltou as qualidades do Brasil na 
alavancagem de negócios, de sua criatividade e facilidade de 
implementar novas ferramentas de comunicação.

Falando pela perspectiva do anunciante, o diretor da Proc-
ter & Gamble, contou como sua empresa, com 174 anos de 
história, entende a comunicação aliada aos objetivos de me-
lhorar a vida das pessoas com tecnologia e produtos diferen-
ciados. Mencionando o portfolio com mais de 200 marcas e 
operação em 80 países, a P&G no Brasil reconhece o poder 
de consumo nacional. “O consumidor brasileiro usa mais 
condicionador do que dois americanos, 10 russos e 20 chine-
ses. Aqui gasta-se 6% mais creme dental do que os america-
nos e 31% mais de colorantes de cabelo do que os mexica-
nos”, afirmou Tarek. Para a P&G a associação de suas marcas 
com celebridades é um forte apelo de comunicação e corres-
ponde à paixão da sociedade que reconhece em Faustão, 
Rodrigo Faro ou Gisele Bundchen, por exemplo, embaixado-
res da empresa.

A visão econômica do debate foi dada por Claudio Frisch-
tak que falou da expansão do consumo que está revolucio-
nando o mercado nacional com o aumento da Classe C e 
como a redução da pobreza é imperativo para alavancar o 
desenvolvimento social. “Tivemos um crescimento chinês, 
de 10% na base do consumo mesmo com o crescimento 
econômico não tão bom”, explicou, acrescentando que este 
não é o único parâmetro para consolidar o desenvolvimento. 
“O que sustenta o consumo não é somente o aumento da 
renda, é também o aumento do emprego, do trabalho for-
mal e do rendimento médio”. Entretanto, para dar continui-
dade ao círculo virtuoso do crescimento econômico é neces-
sário enfrentar os problemas de baixa produtividade, do co-
lapso da mobilidade, da baixa educação, do aumento do 
stress, da energia, acessibilidade, entre outros fatores.

“O País tem um plataforma pouco competitiva por conta 
dos custos crescentes de produção, por isso que os produtos 
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importados chegam aqui mais baratos”, afirmou, lembrando 
que somente a demanda doméstica não sustentará o cresci-
mento da economia.

O jornalista Willian Waak, falou de seu coração repórter fa-
zendo uma breve e única colocação sobre o tema: “são as 
ideias que firmam a percepção dos fatos, e tanto do ponto 
de vista do consumo como da economia, a questão psicoló-
gica que se estabelece é a da confiança”.

Sem dúvida, a apresentação mais impactante do painel 
que refletiu sobre a comunicação, o crescimento econômico 
e o desenvolvimento humano foi dado pelo geógrafo, con-
sultor da Unicef e do Sebrae, Jailson de Souza e Silva, do Ob-
servatório de Favelas.

Se expressando com intensidade, Jailson trouxe o “morro 
carioca” para dentro do WTC fazendo referência aos pré-con-
ceitos da sociedade e explicando como a realidade vai além 
da publicidade, exigindo um pensamento aberto que inclua 
a forma de fazer a comunicação de produtos de acordo com 
a nova sociedade. 

“Não sou um intelectual típico mas sou militante da socie-
dade, um imigrante nordestino, morador do subúrbio, que 
estudou em escola pública e é Doutor em Geografia, e acre-
dita que é possível interferir no ambiente através de critérios 
que rompam convenções”. 

A apresentação de Jailson de Souza incluiu o detalhamen-
to do Projeto Cidades, que visa estimular os saberes de ori-
gem popular e reduzir as divergências e desigualdades, pro-
movendo o reconhecimento do outro. “Temos de combater 
a intolerância como forma de viabilizar o progresso. Neste 
sentido, a publicidade tem seu papel no combate à exclusão 
das minorias”, Jainson falou também sobre como a comuni-

cação deve não só estimular o desejo de consumir mas tam-
bém incentivar a formação de cidadãos e não apenas de 
consumidores. Para ilustrar este comentário, lembrou de 
uma propaganda da FIAT que mostrava uma mulher loira 
sentada no banco de trás de um carro sendo dirigido por um 
negro. Uma amiga a chama da calçada e comenta sobre ela 
ter enriquecido e estar com o chofer. Neste momento a câ-
mera abre o foco e mostra a mulher com um bebê mulato 
nos braços enquanto o locutor afirma: “está na hora de você 
rever seus conceitos”. 

A apresentação prosseguiu contundente abordando ques-
tões como as nomenclaturas pejorativas das favelas como 
“aglomerado subnormal”, “assentamento precário”, “comu-
nidades carentes”, e que excluem a população destes locais. 
No sentido de substituir o paradigma da carência, Jailson fa-
lou sobre criar o paradigma da potência e mostrar a riqueza 
das favelas através de novos mecanismos de pesquisa e 
abordagem. “Estamos fazendo na favela da Maré, no Rio de 
Janeiro, escolas profissionais visando acabar com a separa-
ção entre as classes e criar profissionais de publicidade que 
ampliem a linguagem e os discursos comerciais”, explicou, 
mencionando também o Centro de Artes Visuais com partici-
pação de Vic Muniz.

A plateia participou através de perguntas escritas que aju-
daram a compor as teses apresentadas pela comissão, como 
a defesa, prioritária e permanente, do modelo publicitário do 
país, normatizado por autorregulamentação, sua responsabi-
lidade de zelo é do Conar e do CENP, ou a defesa do direito 
de anunciar, com responsabilidade, como um dos princípios 
básicos de liberdade do estado de direito, e refutar, com da-
dos e estudos técnico-científicos, todas as iniciativas de ter-
ceiros que ameacem, sem base legal, a liberdade de anun-
ciar e consumir.

A íntegra das teses aprovadas nesta comissão e nas outras 
enfocadas no 5º Congresso, o leitor encontra no site do 
CENP, na página oficial sobre o evento: www.cenp.com.br

ComuniCaÇÃo one-to-one: 
personaliZaÇÃo Versus priVaCidade

A tecnologia permitiu uma comunicação muito mais rápi-
da e abrangente, consequentemente, as informações sobre 
o consumidor estão cada vez mais expostas. Foi este o cená-
rio enfocado pela comissão que tratou da comunicação One-
to-one e foi presidido pelo deputado Milton Monti, que aler-

Comissão 03: Comunicação, Crescimento Econômico e 
Desenvolvimento Humano

Presidente: Armando Strozenberg (EuroRSCG Brasil)

Debatedores: Jailson Silva (Observatório das Favelas)
Tarek Farahat (P&G)
Willian Waak (Rede Globo)
Claudio Frischtak (economista)
Martin Sorrel (WPP)
José Eduardo Cardozo (Ministro da Justiça) 

Relator: João Luiz Faria Netto (advogado do Conar)

Secretário: Caio Barsotti (CENP)
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tou: “temos que olhar as novas tecnologias e ver os limites 
que elas impõem. As ferramentas de captação de informa-
ções sobre consumidores, seus hábitos e o uso mercadológi-
co delas exige ética e respeito à privacidade alheia”. O painel 
contou com a apresentação do jornalista Marcelo Tas, um re-
cordista das mídias sociais com seu Twitter, e ainda a discus-
são sobre o Código de Ética da Abemd e como ele pode 
orientar o Projeto de Lei sobre marketing direto no Brasil. 

sustentaBilidade e ComuniCaÇÃo
Durante o 5º Congresso da Indústria da Comunicação, um 

dos painéis com maior destaque foi o de “Sustentabilidade e 
Comunicação”. Presidida por José Carlos de Salles Gomes 
Neto, do Grupo Meio e Mensagem, a comissão contou com 
a participação do editor de comunicação do Meio & Mensa-
gem, Alexandre Zaghi Lemos, como relator, com Hiran Cas-
tello Branco, vice-presidente de operações da ESPM, como 
secretário-geral e, por fim, destacaram-se como palestrantes 
a ex-Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o jornalista da 
Rede Globo e professor André Trigueiro, e o presidente-exe-
cutivo da Editora Abril, Fabio Barbosa. A tese discutida foi a de 
como a indústria da comunicação pode mobilizar e engajar 
a sociedade civil num plano de sustentabilidade.

De acordo com dados da pesquisa Target Group Index, do 
Ibope Media, apenas 4% dos brasileiros podem se encaixar 

como praticante dos “3Rs” (reduzir, reutilizar e reciclar). O 
número não é muito representativo, porém entre as pesso-
as inseridas, cerca de 86% consomem frequentemente revis-
ta, jornais ou internet. O que isso significa? De acordo com 
Marina Silva, os meios de comunicação tem o poder de am-
pliar cada vez mais a consciência das pessoas. "A imprensa 
possui um papel importante e deve contribuir, não só mos-
trando as catástrofes, mas trazendo boas notícias e fazendo 
a prevenção”, afirma. Para André Trigueiro, a imprensa não 
deve ter a pretensão de educar, mas sim de compartilhar os 
fatos. “Devemos mostrar que o assunto sustentabilidade 
não é de responsabilidade apenas do governo e dos empre-
sários, mas que todos temos o nosso papel", completa.

Atualmente, a palavra sustentabilidade está na moda, 
principalmente no ramo empresarial. Porém, muitas empre-
sas ainda se esquecem que ter uma consciência ambiental 
é parte estratégica dos negócios. Para Fabio, a sustentabili-
dade deve estar presente em tudo que a empresa faz e não 
apenas como tarefa compensatória. “Não é necessário abrir 
mão da economia pelo sustentável, porque está provado 
que as empresas que têm práticas de sustentabilidade são 
as que mais vendem”, afirma Barbosa. “As indústrias de co-
municação devem mostrar exemplos de empresas que fa-
zem tudo com transparência e que possuem um caminho 
de sucesso”, finaliza.

O próprio Conar em uma de suas iniciativas já tomou pro-
vidências para evitar que as empresas façam apenas discur-
so e não tenham ações efetivas sobre o assunto.

De acordo com Marina, além da crise econômica, social e 
ambiental, nós também vivemos uma crise de valores, pois 
nos esquecemos do que é importante. "Devemos preservar 
as condições de vida, sem comprometer as gerações futu-
ras", completa. Para Fabio, a sustentabilidade também é algo 
que temos o poder nas mãos. "O caminho é fazer alguma 
coisa no dia a dia", completa.

Comissão 5: One-to-one: Personalização x Privacidade 

Presidente: Milton Monti (Deputado)

Debatedores: Efraim Kapulski (Abemd)
Marcelo Tas (jornalista)
Odilon Wagner (ator)

Relator: Vitor Morais de Andrade (Abemd)

Secretário: Fernando Costa (Editora Abril)

Comissão 07: Sustentabilidade e Comunicação

Presidente: José Carlos de Salles Neto (Grupo M&M)

Debatedores: Marina Silva (ex-ministra Meio Ambiente)
André Trigueiro (Globonews)
Fábio Barbosa (Grupo Abril)

Relator: Alexandre Zaghi Lemos (M&M)

Secretário: Hiran Castello Branco (ESPM)

Milton Monti

Br
un

o 
Ca

st
ro

 /
 B

iju
 C

al
de

ira



CAPA

CENP EM REVISTA - JUNHO / 201234

CriatiVidade e suCesso
Um dos painéis mais concorridos contava com Alexandre 

Gama como presidente da comissão, foi o de Criatividade e 
Sucesso, dois assuntos que todos conhecem muito bem.

Reconhecidos também pela premiação em competições 
internacionais, os palestrantes propuseram uma discussão 
sobre como fazer uma propaganda empreendedora, aquela 
que busca resultados efetivos para os anunciantes e não só 
um conceito criativo.

“A propaganda brasileira utiliza-se bem da criatividade ori-
ginal mas precisa se concentrar em fortalecer a criatividade 
eficaz. Temos de dar um salto e colocar na pauta esta discus-
são para que geremos resultados consistentes para as mar-
cas”, declarou Alexandre Gama.

o Consumidor Com a palaVra
Com a veia colaborativa das redes sociais, o consumidor 

passou a ter mais poder. Para falar sobre a opinião do merca-
do, como não poderia deixar de ser, o painel “O Consumidor 
com a Palavra” foi presidido pelo presidente do Ibope, Carlos 
Augusto Montenegro. Enfocando os conceitos de atendi-
mento ao cliente que precisam ser revistos para atender a 

atual sociedade e os novos consumidores, o painel enfocou 
os Serviços de Atendimento das empresas, reforçando que 
estes departamentos devem estar preparados para interagir 
com o consumidor. As mídias sociais e sua função colabora-
tiva também foram enfocadas.

YounG area aBre espaÇo aos JoVens talentos
Pensando nas próximas gerações, o 5º Congresso da In- 

dústria da Comunicação, criou uma área exclusiva para os jo-
vens. Chamada de Young Area, o espaço que con- tou com 12 
painéis e foi organizado por Igor Puga, da ID\TBWA e pelo 
presidente do Comitê do Futuro, Marcio Santoro.

Esta área do congresso contou com a participação de pa-
lestrantes com grande importância no mercado como Ansel-
mo Ramos, da Ogilvy, Guga Ketzer e Ken FujioKa, da Loduc-
ca, Sergio Gordilho e Luiz Fernando Vieira, da África, Roni 
Bueno, da Netshoes, Sergio Valente, da DM9DDB, Ulisses 
Zamboni, da Santa Clara, Julio Zaguini, Flavia Verginelli, Alva-
ro Paes de Barros e Marco Bebiano do Google, Igor Puga, da 
ID\TBWA, Paulo Camossa, da AlmapBBDO, Peter Fernandes, 
do Google e IAB, e o apresentador Rafinha Bastos.

De acordo com Dalton Pastore, a Young Area abriu mais 
uma frente para o mercado de comunicação. "Hoje somos 
nós, e amanhã? Além das discussões institucionais, a nova 
geração precisa ter acesso a temas pertinentes ao seu dia-a-
dia e os palestrantes chamaram a atenção dessa plateia exclu-
siva e formada com base apenas no mérito", afirma Pastore.

as noVas teCnoloGias e as noVas fronteiras da 
mÍdia

O presidente do Grupo de Mídia de São Paulo, Luiz Fer-
nando Vieira, também presidiu a comissão sobre as novas 
tecnologias e as novas fronteiras da mídia.

Apoiado nas presenças de um anunciante, Fernando Cha-
con, do Itau, de mídias reconhecidos como Flávio Rezende, 
Daniel Chalfon e Paulo Camossa, e ainda do apresentador 

Comissão 8: Criatividade e Sucesso

Presidente: Alexandre Gama (NeogamaBBH)

Debatedores: Claudio Santos (Geo Eventos)
Vik Muniz (artista plástico)
Alex Atala (restaurante DOM)
Hilton Madeira (TV Record)

Comissão 9: O Consumidor com a Palavra

Presidente: Carlos Augusto Montenegro (IBOPE)

Debatedores: Sérgio Valente (DM9DDB)
Fábio Coelho (Google)
Maurício Vargas (Reclame Aqui)

Relator: Glaucio Binder (Abap/RJ e Binder)

Secretário: Renato Tourinho (Abap/BA)

Alexandre Gama
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Luciano Huck, a comissão aprofundou-se nas questões do 
mercado que promete dobrar de tamanho até 2016.

Aproveitando que a 25ª edição do Mídia Dados, o maior 
anuário sobre o mercado publicitário, acaba de sair do forno, 
foram apresentados dados recentes sobre o faturamento 
em ações de mídia.

Mais do que refletir sobre as possibilidades tecnológicas 
que ampliam os pontos de contato das marcas com os anun-
ciantes, o painel destacou a importância da qualificação dos 
profissionais de mídia. “Já temos cerca de 500 mídias certifi-
cados, mas queremos ampliar esse volume para dar maior 
visibilidade à atividade e sua importância", afirmou Vieira.

Entre as teses apresentadas e aprovadas em plenário, no 
último dia do Congresso, e que você confere na íntegra no 
site www.cenp.com.br, destacam-se a obrigatoriedade da 
existência de no mínimo um profissional de mídia nas agên-
cias de publicidade, independente de seu tamanho, ação 
ou localidade, respeitadas as necessidades e particularida-
des de cada agência e de seus clientes. 

Assim como esta, outras recomendações colocam o 
CENP como órgão verificador da ação, como por exemplo, a 
criação de um grupo de trabalho formado por profissionais 
dos Grupos de Mídia, ABAP, ABEP, ABA, IAB, entre outras re-
presentativas do mercado, para pesquisar e recomendar um 
ferramental ainda mais amplo no país, com versões que pos-
sibilitem o acesso a agências de publicidade de diversos ta-
manhos.

Os patrocinadores do 5º Congresso mereceram des-
taque e agradecimentos efusivos dos organizadores.

Os lounges montados pelo Grupo Abril, editora Alto 
Astral, Band, Burti, Elemidia, ESPN, Globo, Google, Meio 
e Mensagem, Propaganda e Marketing, Grupo RBS, Re-
cord, SBT e Terra, foram ponto de encontro dos congres-
sistas que se deliciaram com cafés, doces, aperitivos, vi-
nhos e muitas oportunidades de negócios.

Destaque para os veículos associados ao CENP que fi-
zeram questão de exibir placa alusiva ao tema na deco-
ração de seus estandes.

PATROCINADORES

PatROCiNaDOREs DÃO tOqUE DEsCONtRaíDO aO CONgREssO 
E PROmOvEm iNtEgRaÇÃO DOs PROFissiONais DO mERCaDO

Comissão 06: As Novas Tecnologias e as Novas 
Fronteiras da Mídia

Presidente: Luiz Fernando Vieira (GM-SP)

Debatedores: Luciano Huck (Rede Globo)
Fernando Chacon (Banco Itaú)
Flávio Rezende (DPZ)

Relator: Daniel Chalfon (Loducca)

Secretário: Paulo Camossa (AlmapBBDO)

Luiz Fernando Vieira, Daniel Chalfon e Luciano Huck
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empresários da ComuniCaÇÃo sÃo premiados por 
sua releVante ContriBuiÇÃo ao merCado

O Golden Hall do WTC foi o palco da plenária, do jantar 
de gala e homenagem aos Ícones da Comunicação.

Os painéis gigantes refletiam a emoção dos premiados e 
registraram para a história imagens inesquecíveis e ainda 
mais emblemáticas do mercado da comunicação.

Dando início à premiação destacando que o objetivo é 
valorizar os exemplos de empresários que inspiram toda 
uma categoria de profissionais, Luiz Lara promoveu a leitura 
do currículo do homenageado enfatizando que o 5º Con-
gresso é a oportunidade de mostrar ao mercado que as 
crenças, o compartilhamento de ideias e valores estão aci-
ma de qualquer concorrência corporativa.

Assim, chamou Roberto Irineu Marinho para entregar o 
troféu de Icone da Comunicação a João Saad, que o recebeu 
emocionado pelos aplausos em pé de uma multidão. Desta-
cando as muitas lutas que empreendeu em beneficio de um 
mercado mais equânime, apresentou um vídeo sobre o Gru-
po Bandeirantes, comprovando o pioneirismo da atividade 
publicitária e jornalística exercidas em multiplataformas. 

O segundo premiado, com um currículo admirável, tam-
bém foi aplaudido de pé. Julio Ribeiro, o homem do plane-
jamento no Brasil, defensor da inteligência estratégica para 
agregar valor ao negócio do cliente, desde cedo adotou em 

sua Talent os princípios de responsabilidade social que ago-
ra estão em moda. Sua importância para o mercado tam-
bém se refletiu na defesa intransigente da independência 
econômica dos veículos. Seu prêmio foi entregue por Dalton 
Pastore.

O terceiro premiado, segundo Luiz Lara, foi homenagea-
do por seu padrinho, o querido decano Altino de Barros. Di-
retor geral da Rede Globo de Televisão, Octávio Florisbal 
também prestigiou o evento e recebeu seu troféu agrade-
cendo com breves palavras: “este destaque me faz refletir 
sobre a importância das iniciativas que tomamos ao longo 
de 5 décadas de trabalho e convívio com tantos companhei-
ros, defendendo o mercado e lutando por um melhor de-
senvolvimento social, por novas ferramentas de pesquisa e 
pelo fortalecimento da entidades e a defesa permanente da 
liberdade de expressão”.

A ESPM, representada por seu presidente José Roberto 
Whitaker Penteado, recebeu seu troféu das mãos de Luiz Sal-
les. Fundada 6 anos antes da realização do 1º Congresso, a 
instituição é uma realização também da indústria da comu-
nicação, por onde já passaram grandes nomes do mercado. 
A DPZ, na pessoa de Roberto Duailibi, foi aplaudido de pé 
pelos mais de 40 anos surpreendendo os consumidores 
com propagandas memoráveis. Seu prêmio foi entregue por 
outro ícone da propaganda, Alex Periscinoto.

João Saad

Roberto Duailibi e Alex Periscinoto Júlio Ribeiro

Octávio Florisbal recebe prêmio de Altino Jõao de Barros

José Roberto Whitaker Penteado e Luiz Salles
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José Roberto Whitaker Penteado e Luiz Salles
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vOX POPULi
O 5º Congresso terminou com um gosto de quero mais

Para criar um mosaico das percepções dos congressistas, 
foi feita a pergunta: O que foi o 5 º Congresso pra você?

As respostas foram as mais diversas, de filosóficas e defi-
nitivas frases a monossílabos. Entretanto, é no seu conjunto 
que notamos a pluralidade do mercado e sua disposição de 
refletir sobre a atividade, seus profissionais e líderes, seus 
propósitos.

Resultado máximo da vontade e reflexão de seus partici-
pantes, a Carta-documento do evento, é a prova da maturi-
dade dos gestores desta indústria e demonstra que o forta-
lecimento da democracia está para a liberdade de expressão 
comercial como o ar para toda a humanidade.

CENP EM REVISTA - JUNHO / 201238

Gostei. Foi extremamente esclarecedor e muito 
atualizado, além de preocupado com o futuro.

Maurício Kotait – Sony

As agências de publicidade são 
empresas e devem ser geridas por 

empresas, focadas em gente.

Roberto Tourinho – Grupo PPR

Tiago Ferrentini – Editora Referência

Fortalecimento da democracia
e desenvolvimento do País.

Milton Monti – Deputado

Importante para confirmar o princípio 
de liberdade de expressão comercial.

Alberto Cavalcanti – Abap DF

É a prova de que a indústria 
da Comunicação existe. 

Armando Strozenberg

Marcos Braga – ABMR

Excelente. Importante para o futuro da 
comunicação, uma visão global.

Zander Campos – Cannes GO

Este evento consagra a publicidade como
maior força de propulsão do desenvolvimento 

econômico do Brasil

José Maurício Pires Alves – APP

Oportuno. Bem organizado 
e de resultado prático.

Judith Brito – ANJ

Congresso resume momento 
da atividade com desafios que o mercado tem. 

Planejar o futuro é instigante.

Ana Nogueira – Aprosom

Fortalecer e educar por todos 
os lados a indústria
da Comunicação. 

Hilton Madeira – Record

O futuro está aí.

Marcos Franco – RPC TV

Atualização.

Marcelo Moura – Central de Outdoor

A liberdade da comunicação
é a nossa liberdade.

Renato Pereira – TV Globo

Mais uma etapa do aperfeiçoamento contínuo das
regras do negócio da Indústria da Comunicação.

José Alves – P&M Publicidade

Carlos Aquino – Mural BA

Um passo importante 
para reconhecerem a 

regionalização.

Martha Cajado – Band

Evolução e Renovação.

Marcelo Peixoto – Abap RJ

Congresso é um fator de valorização 
da profissão perante a sociedade.

Irom Rocha Lima – Ilimitada GO

Interessante para o 
mercado regional saber o que está 

acontecendo no nacional.

Marcus Hadade – Arizona

Vi o mercado, de verdade, integrado e 
participando, como um ecossistema.
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A indústria da comunicação, em mais uma de-
monstração inequívoca de maturidade, de res-
ponsabilidade e de consciência de sua relevância 

para o desenvolvimento econômico e social do País, re-
alizou seu 5º Congresso Brasileiro da Indústria da Comu-
nicação, buscando a evolução e o constante aprimora-
mento do setor em benefício das empresas e dos profis-
sionais que o compõem, dos empreendimentos que 
dele se servem e de toda a sociedade brasileira.

Instalado em São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de maio 
de 2012, realizado pela ABAP – Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade, com apoio e coordenação de 
conteúdo do ForCom  - Fórum Permanente da Indústria 
da Comunicação, o 5º Congresso teve a participação de 
cerca de 1.350 pessoas, representando 24 estados da 
união, mais o Distrito Federal, e cumpriu agenda de tre-
ze comissões temáticas, tendo decidido:
•  emprestar contínuo apoio de todo o setor às teses 

construídas pelas comissões temáticas e aprovadas 
em assembleia plenária;

•  recomendar que cada entidade membro do ForCom 
crie um Comitê de Continuidade e Implantação (CCI) 
para estudar, dar continuidade e, quando for o caso, 
implantar, em venefício e aprimoramento do setor, as 
teses e conclusões do 5º Congresso;

•  levantar a voz da indústria na defesa da liberdade de 
expressão comercial garantida pela Constituição, fun-
damental para a liberdade de imprensa, e desfrutada 
com responsabilidade e com respeito aos limites esta-

belecidos pelo sistema composto por legislação e au-
rorregulamentação;

•  realçar o papel fundamental da comunicação comer-
cial para o processo de construção e consolidação de 
Marcas, que representam o maior ativo estratégico 
das empresas e das organizações;

•  buscar maior integração entre as diversas disciplinas 
de comunicação sobre o mesmo diapasão conceitual, 
alicerçado na verdade e na transparência, com uma 
comunicação comercial mais criativa, integrada, efi-
caz e, positivamente, interativa;

•  reconhecer a necessidade de termos uma comunica-
ção que aprofunde o diálogo com a sociedade, res-
peitando os direitos cabais de cada cidadão;

•  disseminar as boas práticas das diversas entidades in-
tegrantes do ForCom, visando a evoluir na governan-
ça da indústria da comunicação, indústria de ponta da 
economia criativa, grande geradora de empregos, ri-
quezas e impostos. 
Somos protagonistas do nosso destino e reconhe-

cendo o papel fundamental das lideranças e das entida-
des que abriram nosso caminho, vamos construir, com 
ética e responsabilidade, nosso futuro, emponderando 
os novos profissionais, abraçando as convergências das 
plataformas de mídia e fazendo da comunicação comer-
cial uma grande indutora da nossa economia, contri-
buindo para o desenvolvimento humano no plano polí-
tico, social e cultural.

CARTA DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DA INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO

Foi o mais importante 
“ajuntamento” de gente que 

faz este mercado.

José Victor Oliva – Banco de Evento

Oportunidade de parar a 
correria do dia para ver o mercado
e se concentrar em refletir sobre

o fortalecimento dele.

Tiago Ferrentini – Editora Referência

Congresso foi progresso. Todo 
progresso não acontece de hora 
para outra, ele vai acontecendo.

Hugo Rodrigues - Publicis

Zander Campos – Cannes GO

José Roberto Maluf – Spring Editora

O Congresso dá um salto à frente
na comunicação deste País.

Marcos Franco – RPC TV

Renato Pereira – TV Globo

Vimos o valor dos líderes desta atividade, com 
integração de todas as tendências.

José Alves – P&M Publicidade

Excitante, e não vi todas as 
apresentações.

Márcio Santoro – Africa

O Congresso me deu a 
sensação de pertencimento.

Zander Campos (pai) – Cannes – GO

O 5º Congresso consagra a publicidade 
como maior força de propulsão do 

desenvolvimento econômico do Brasil.Marcus Hadade – Arizona

Maurício Kotait – Sony

Gostei. 
Foi extremamente esclarecedor e

muito atualizado, além de preocupado 
com o futuro.
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EvEntOs

sEtOR DE PEsqUisa também 
REaLiza sEU 5º CONgREssO
Encontro apresentará estudos recentes sobre o mercado

Como os diversos setores da comunicação no Brasil, tam-
bém o universo da pesquisa vivencia período de transforma-
ções nos últimos tempos. A entrada irreversível das redes so-
ciais digitais na vida dos consumidores e das empresas pro-
voca uma revolução na maneira de se comunicar e de obter 
informações sobre gostos e preferências das pessoas. O for-
talecimento econômico do País, com a ascensão da classe 
C, provoca outra reviravolta nos gestores e deixa mais dúvi-
das do que certezas. Por isso, há tanta expectativa em torno 
da realização do 5º Congresso Brasileiro de Pesquisa – Mer-
cado, Opinião e Mídia, que acontece dias 26 e 27 de junho 
no World Trade Center, em São Paulo. O tema central será 
“Da informação à criação de valor: o verdadeiro papel da 
pesquisa”.

Para o presidente recém-reeleito da entidade, Paulo Pi-
nheiro de Andrade, o velho Brasil ainda não sumiu do mapa, 
pois reserva muitas discrepâncias econômicas e sociais em 
seu extenso território. “Essas diferenças e novidades preci-
sam ser analisadas com profundidade, assim como o impac-
to gerado pelas novas tecnologias. O Brasil ainda tem mui-
tas desigualdades”, afirma. Atento a esse fato, o congresso 
reunirá palestras nacionais e internacionais a fim de promo-
ver efetivo intercâmbio de informações. 

A abertura do Congresso ficará a cargo do ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pi-
mentel. O economista João Paulo dos Reis Velloso, ex-minis-
tro do Planejamento, também confirmou presença. Entre 
outras, chama atenção a palestra em conjunto do IBGE e 
Ipea sobre Tendências da Evolução da Geografia do Consu-
mo no Brasil.

Faz parte da filosofia da ABEP estimular a ampla participa-
ção do mercado em seus eventos, daí a pré-seleção de 20 es-
tudos de profissionais que se apresentarão nesses dois dias. 
O melhor trabalho, de acordo com avaliação do comitê orga-
nizador, concorrerá ao almejado Prêmio Alfredo Carmo. 
Em ano eleitoral, ganhará destaque o debate sobre elei-
ções, com presença garantida no palco de diretores do Da-
tafolha, IBOPE, Vox Populi, Sensus e MCI. Toda a programa-
ção do evento pode ser conferida no site.

@www.congressoabep.org

Paulo Pinheiro de Andrade, presidente da ABEP
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1º ENCONtRO DE míDias
Grandes da propaganda debatem o papel da mídia no 
século XXI e agências certificadas têm desconto na inscrição

Há muito tempo o expe-
riente profissional de publi-
cidade Claudio Venancio 
pensava em reunir nomes 
da mídia brasileira para fa-
lar a seus pares sobre pro-
blemas que afetam as prin-
cipais agências de propa-
ganda e anunciantes de 
todo o Brasil e as soluções 
possíveis.

 Dessa forma nasceu o 
1º Encontro de Mídias que 
será realizado no dia 25 de 
junho, no Hotel Caesar Bu-
siness, na Vila Olímpia, em 
São Paulo. “Este é o primei-
ro encontro que trará al-
guns dos maiores líderes 
da mídia de hoje com os líderes de amanhã.”

tendênCias em Vários formatos
Exclusivamente dirigido aos profissionais da área, o 1º En-

contro de Mídias tem como objetivo discutir, em um único 
dia, as teses, pensamentos e crenças a respeito de tudo o 
que vem ocorrendo, nos dias de hoje, no universo dos 
meios de comunicação e dos consumidores. Claudio Venan-
cio, ex-vice-presidente da Fischer América, explica que os 
convidados devem debater as técnicas e a criatividade nas 
mídias convencionais, nos formatos analógicos e digitais. 

O 1º Encontro de Mí-
dias conta com nove pa-
lestrantes nacionais: Rosa-
na Ribeiro, formada em 
Publicidade e Propaganda 
pela Universidade de São 
Paulo. Foi diretora de Mí-
dia na Fischer America, 
Young & Rubicam e vice-
presidente de Mídia na 
JWThompson. Entrou na 
Lowe há 10 anos, na coor-
denação América Latina 
para Unilever e está há 7 
anos na direção geral de 
Mídia da BorghErh/Lowe; 
Flávio Rezende, que atua 
no negócio da propagan-
da, há 30 anos, ligado 

principalmente à área de Mídia. De 1993 a 1997, ocupou o 
cargo de diretor de Mídia Brasil no Grupo Youg & Rubicam. 
Neste ano, entrou para a DPZ como diretor de Negócios de 
Mídia; Igor Puga, sócio da ID, agência digital do Grupo Om-
nicom. Em 2007, foi citado na lista “30 under 30” do Meio & 
Mensagem. No ano passado, foi o primeiro profissional de 
mídia digital indicado ao Prêmio Caboré.

Também estarão presentes: Paulo Stephan, administrador 
de empresas pela PUC/SP, com mais de 25 anos de experiên-
cia na área de Mídia. Desde 2000, é diretor geral de Mídia e 
Negócios da Talent; Paulo Gregoraci, publicitário há 38 anos, 
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atual vice chairman e CCO da WMcCann; Luiz Sumida, profis-
sional de mídia, com experiência em Compras, Planejamen-
to e Pesquisa de Mídia. Hoje é gerente de Planejamento Co-
mercial na Globosat; Paulo Camossa, formado pela ESPM, há 
26 anos se dedica à Mídia. Em 1996 ingressou na AlmapBB-
DO, na qual hoje dirige a área. Rose Campiani, profissional 
com mais de 25 anos de vivência em publicidade. Os últimos 
quatro anos foram destinados à experiência digital na Agên-
ciaClick Isobar, parte do Grupo Aegis, o que consolidou sua 
carreira com o completo conhecimento em mídia on e off ; 
e Fabrício Proti, diretor de Negócios do Facebook.

ConVidado ilustre
Para a palestra de encerramento, o convidado é Octávio 

Florisbal, uma das carreiras mais sólidas como profissional 
de mídia da propaganda brasileira. Iniciou sua jornada pela 
Thompson, em 1969. Passou pela Lintas International, hoje 
Lowe, do Grupo Interpublic. Foi fundador e primeiro presi-
dente do Grupo de Mídia de São Paulo. Em 1982, atuou 
como diretor de Marketing da Rede Globo de Televisão, em-
presa na qual hoje ocupa o cargo de diretor geral. “Florisbal 
sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento 
das pesquisas de audiência e de mídia no Brasil e no apri-
moramento dos profissionais de publicidade. Ele é um ver-
dadeiro guru do mercado publicitário”, festeja Venancio.

Dono de um currículo estrelado, o organizador do even-
to é um dos mais reconhecidos nomes da publicidade brasi-
leira. Claudio Venancio foi professor de planejamento de mí-
dia na ESPM; vencedor do Prêmio Caboré, com seu nome in-
dicado três vezes; personalidade de mídia no ano de 2008, 
pelo jornal O Estado de S. Paulo e criador do Festival Univer-
sitário de Comunicação – FUC. 

Ganhou também o 5º Prêmio de “Contribuição Profissio-
nal 2001” da Associação dos Profissionais de Propaganda, foi 
vencedor do “Grand Prix” no MaxiMídia em 2000 e “Mídia do 
Ano” em 2004 pelo Jornal O Estado de S.Paulo, além do Prê-
mio “Personalidade de Mídia” deste mesmo jornal em 2008.

Foi vice-presidente do IVC (Instituto Verificador de Circula-
ção), presidente do Grupo de Mídia de São Paulo e criador 
do programa de treinamento do Grupo de Mídia no exterior 
tendo participado de várias viagens com profissionais para 
conhecer as tendências de mídia internacionais. Foi respon-
sável pelo programa de reciclagem profissional do Grupo de 
Mídia na Europa em 2005 e é de sua iniciativa também o de-
senvolvimento da Biblioteca do Grupo de Mídia com mais 
de 20 livros publicados, contribuindo para o aprimoramento 
acadêmico e de conhecimento dos profissionais da área de 
mídia e negócios.

Atuou em grandes agências de propaganda como Lintas, 
Ogilvy & Mather, Denison e Fischer America.

data: 
25 de junho de 2012 (segunda-feira)
Horário: 
Das 8h às 19h
local: 
Hotel Caesar Business
Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia, São Paulo (SP)
inscrição: 
R$ 450,00. Associados dos Grupos de Mídia ou  
agências certificadas pelo CENP, ou profissionais de  
mídias de anunciantes filiados à ABA, terão 10%  
de desconto (descontos não cumulativos).
atenção:
No dia do evento não haverá credenciamento. Antecipe 
sua inscrição.

1º ENCONTRO DE MÍDIAS

@www.encontrodemidias.com.br
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iab assOCia-sE aO CENP
Entidade que representa o meio digital interativo reconhece 
importância do ambiente autorregulado

Com representação em mais de 47 
países, entre eles EUA, Austrália, Cinga-
pura, Espanha, França, Inglaterra, Itália, 
Chile e México, o IAB - Interactive Ad-
vertising Bureau congrega as empresas 
de mídia interativa. Seu escritório no 
Brasil, braço da entidade internacional, 
é o mais novo associado do CENP.

Fundada em 1998, com a missão prin-
cipal de desenvolver o mercado de mí-
dia interativa no Brasil, a partir de 2005, 
a então Associação de Mídia Interativa 
(AMI) passou a fazer parte da mais im-
portante rede de associações do mundo 
o IAB, mudando assim sua denomina-
ção para IAB Brasil, presidida atualmente 
por Fábio Coelho, do Google.

Segundo Caio Barsotti, presidente 
do CENP, em três meses foi o segundo 
pedido de certificação de entidade do 
mercado (o primeiro foi da ABDOH – 
Midia Out of Home) quebrando um in-
tervalo de 12 anos, quando oito entida-
des que formularam e pactuaram as 
Normas-Padrão da Atividade Publicitá-
ria, fundaram o CENP.

“Trata-se de iniciativa que reconhe-
ce a importância das melhores práticas 
éticas e comerciais e na valorização de 

um ambiente que promova a concor-
rência com ênfase na qualidade”, afir-
ma Barsotti.

O IAB Brasil conta atualmente com 
mais de 150 filiados, entre sites e por-
tais, empresas de tecnologia, agências 
e desenvolvedoras Web, líderes em 
seu segmento no país. Sua missão é in-
centivar, desenvolver, regulamentar e 
promover o uso dos meios interativos 

para ações de comunicação e marke-
ting através da criação de normas e pa-
drões para o planejamento, criação, 
compra, venda, veiculação e mensura-
ção de mensagens comerciais; do in-
tercâmbio de experiências e conheci-
mentos técnicos de seus associados; 
de pesquisas e estudos que compro-
vem a eficiência da mídia interativa e 
identificar oportunidades de posicio-
namento da mídia interativa através de 
linguagem publicitária para atrair o in-
teresse de anunciantes e profissionais 
da mídia tradicional, conforme alega a 
apresentação do site da entidade.

Ari Meneghini, diretor executivo da 
entidade, afirma que o IAB Brasil já 
ocupa outros espaços institucionais do 
mercado publicitário como a ABAP e o 
CONAR. 

“A entrada no CENP fortalece a posi-
ção do IAB como representante oficial 
do meio digital interativo. Para nós é 
muito importante esta associação pois 
nos fortalece e contribui para o cresci-
mento saudável da publicidade online 
no país”, afirma.
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“A entrada no CENP 
fortalece a posição 

do IAB 
como representante 

oficial do meio digital 
interativo” 

Ari Meneghini

@www.iabbrasil.ning.com
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nEgóCiOs

a HORa E a vEz Da iNOvaÇÃO
Estão acontecendo no Brasil alguns movimentos 
interessantes com relação à inovação

Ela começa a deixar de ser apenas uma palavra “da 
moda”, para transformar-se uma boa prática de negócio.

Percebe-se o nascimento de uma infraestrutura.
Começam a surgir escolas de pensamento, jeitos de olhar 

e formas de fazer o trabalho de inovação, a partir do estudo 
do significado, das empresas, marcas, produtos e serviços. E 
há cursos de gestão da inovação nas escolas de negócio.

O que todos nós podemos observar nas ruas, no dia a dia 
da vida das pessoas comuns, é uma sucessão de mudanças 
extremamente rápidas, a partir do uso massivo de dispositivos 
tecnológicos (particularmente em termos de comunicação).

A informação circula rapidamente e os contatos com ou-
tras culturas que antes eram esparsos, estão “à distância de 
um clique”.

E se a vida está mudando, empresas, marcas, produtos e 
serviços precisam se ajustar a essas mudanças, para continu-
ar a “atrair e manter um número razoável de clientes adim-
plentes”, como nos ensina a definição de Theodore Levitt 
para marketing.

Todas as empresas podem adotar a prática da inovação 
no seu cotidiano, independentemente do setor de atividade 
(comercio, indústria ou serviço) e do tamanho.

Para isso, duas coisas são fundamentais: processo e am-
biente propício. 

O processo cria disciplina, implica todos os colaborado-
res, previne a organização contra ideias desagregadoras, or-
ganiza e faz circular conhecimento.

O ambiente propício é aquele no qual todos se sentem 
comprometidos e beneficiados pelas oportunidades de fa-
zer melhor suas tarefas cotidianas, reduzir custos, aumentar 
os lucros e o índice geral de felicidade no trabalho.

Há uma politica governamental de incentivo à inovação 
tecnológica, há organismos para dar assistências às peque 
nas empresas e até mesmo aos empreendedores individu-

ais. Livros estão sendo lançados todas as semanas.
É hora de revermos nossa forma de fazer o que fazemos. 

Nossas rotinas, nossos processos, nossa forma de olhar o 
mundo.

Afinal é quando o leite condensado passa a significar pu-
dim e brigadeiro, que ele ganha valor. O tal do valor agrega-
do.

Mário Castelar: se a vida está mudando, empresas, marcas, produtos  
e serviços precisam se ajustar a essas mudanças

por Mário Castelar, diretor da Bantu – Inovação em negócios

@www.pontoparagrapho.com.br
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PubliCAçãO

gm-sP aPREsENta míDia DaDOs 
DURaNtE 5º CONgREssO
Congressistas receberam a maior edição de todos os 25 anos 
da publicação

"Isso mesmo. Chegamos à edição nº 25 
desta que é a maior publicação do gênero 
no mundo". É com esta afirmação que o 
presidente do Grupo de Mídia São Paulo, 
Luiz Fernando Vieira abre o editorial da edi-
ção histórica do Mídia Dados, publicação 
com informações sobre o mercado de co-
municação brasileiro e de mais dez países 
latino-americanos.

Com 848 páginas o Mídia Dados Brasil 
2012 é o retrato da pujança de um merca-
do cujo investimento atingiu o expressivo 
valor de R$ 39 bilhões em 2011 e que deve-
rá chegar a R$ 70 bilhões em 2016, segun-
do projeção da entidade que edita publicação. 

“É uma estimativa realista, de certa forma até conservado-
ra. Ela tem como base uma curva ininterrupta de crescimen-
to de quase dez anos, um período não isento de crises, o 
que só confirma a força da economia brasileira e da sua pu-
blicidade em especial – e isso deve ser dito com todo o di-
reito porque, nesse período, o investimento em mídia cres-
ceu em ritmo bem acima do PIB, numa prova indiscutível da 
publicidade como motor do desenvolvimento” afirma Vieira.

O cenário atual, de novas tecnologias e inovação perma-
nente é acompanhada pela publicação que também está 
disponível em versão online e também como aplicativos 
para iPad e iPhone, além de acesso também pela plataforma 
Android.

Em sete capítulos enfocando os meios de comunicação, 
destaque para o protagonismo mantido pela TV aberta na di-

visão de receitas, com um crescimento de 
9,2% desta mídia em 2011 (acima dos 8,5% 
médios do mercado) – chegando a aboca-
nhar 63,3% do total investido. 

O crescimento da classe C, que impac-
tou diversas categorias de produtos, tam-
bém estimulou o crescimento da TV paga, 
que registrou 31% de participação em 2011, 
e o aumento da base de leitores dos im-
pressos.

Na edição de 2012, o Mídia Dados faz 
uma homenagem aos profissionais de mí-
dia que com muita dedicação e interesse 
faz do setor um dos mais importantes da 

publicidade brasileira. 
“O mídia assumiu seu papel de agente fundamental do 

planejamento, do desenvolvimento e do direcionamento e 
sucesso das campanhas publicitárias dos anunciantes e do 
mercado como um todo”, garante o presidente do Grupo de 
Mídia São Paulo.

E para ilustrar esta afirmação, a publicação traz uma re-
portagem especial com fotos da rotina do profissional de mí-
dia em algumas das principais agencias brasileiras.

As exigências de conhecimento, sensibilidade, capacida-
de estratégica e disposição para vencer obstáculos são 
imensas, mas, acredita Vieira, o profissional de mídia está 
pronto para este momento.

2012

MERCADO & DEMOGRAFIA

PESQUISA DE MÍDIA

PESQUISA AD HOC

TELEVISÃO

TV POR ASSINATURA

RÁDIO

REVISTA

JORNAL

ENTRETENIMENTO

MÍDIA OUT-OF-HOME

MÍDIA DIGITAL

CUSTOS DE MÍDIA

AMÉRICA LATINA

MÍDIA INTERNACIONAL

@www.gm.org.br
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CRÔniCA

Vim da aprazível Capivari (SP) por volta de 1975, fazer o 
Colégio e trabalhar, caso contrário estaria hoje quem sabe 
cortando cana, mas acredito que virei o jogo e hoje bebo a 
cana. 

Trabalhei um pouco no Jumbo Eletro (lembram, o da baleia) 
e depois fui ser office-boy na Standard (ainda era uma agência 
nacional), ali na Alameda Santos com a alameda Joaquim Eu-
genio de Lima.

Fiz carreira na firma: boy interno, operador de telex e xerox, 
novamente boy da mídia (começou aí o animal mídia que ha-
bita este corpinho), checking, assistente de execução de mí-
dia, assistente de pesquisa de mídia, o resto vocês já sabem.

Viemos para Avenida Faria Lima em frente ao Clube Pinhei-
ros, já sob o jugo da Ogilvy, tudo mudando rapidamente, 
agência crescendo, gente e contas novas chegando, um time 
de primeira: Newton Crespo, Claudio Venancio, Dárcio Leite, 
Abdulla (Flávio Resende), Zé Alves, Poli, Waldemir de Freitas, 
Marcos Vitor, Hugo Pasquini e tantos outros, aprendi muito, 
uma beleza!

Pano de fundo inserido, vamos aos fatos.
Euzinho, ali assistente de mídia, via todos os meus superio-

res, e eram muitos (como recebia ordem), irem almoçar com 
os veículos, quase todo dia da semana, e voltarem quase no 
horário da janta. Rapá, perguntava-me, como seria isso? O que 
se falava tanto nesses almoços que demoravam séculos? San-
ta inocência!

Eis que chega o dia da redenção, eles iam almoçar com um 
veículo, e eu fui convidado, sexta-feira sem lei, diziam, mas o 
destino já havia planejado: eu ia arrasar, a tarde seria só minha!

Nessa época um restaurante muito gostoso e bom de per-
muta era o Profeta, que fica ou ficava na Rua Aicás, bairro de 
Indianópolis, perto da Avenida 23 de Maio. Do lado tinha a 
casa de chá As Mestiças, chique no úrtimo. 

Sentamos à mesa do bar e o que eles bebiam, eu bebia, 
nem me lembro bem o que era, mas já deu para balançar. Fo-
mos para a mesa, umas 10 pessoas, mais bebida, o bonitão 
aqui animadinho. Um dos pratos matadores do Profeta era um 
camarão grande (acho que pitú), recheado com catupiry, dos 

deuses, acompanha um arroz de brócolis, aqui ancorei, mas 
claro que continuava me divertindo com o copo.

Ufa, enfim almoçamos, isso por volta das 15h, eu achando 
que ia embora e a sexta sem lei estava apenas começando. 
Veio a rodada do licor, a mesa pediu Sambuca flambado; eu, 
que não sabia na época o que era Sambuca e muito menos 
um flambado, pedi o mesmo.

Nem vi que o licor chegou, e o garçom colocou todos para 
flambar.

Lembro-me que o restaurante foi ficando cada vez maior, o 
piano e as vozes das pessoas indo para bem longe, baixinho, 
um silêncio foi me abraçando, envolvendo, acho que flutuava.

Quem frequentava o Profeta lembra o cuidado que eles ti-
nham com os talheres, pratos, toalhas e guardanapos de linho. 
E foi com o amigo guardanapo que começou a minha aventu-
ra, por sinal enorme, quase do tamanho de uma fronha!

No vazio que dominava minha mente alcoolizada, no silên-
cio irritante que ouvia, meus olhos captaram os velhos e bons 
Sambucas flambando, vi todos os shots de uma vez só, perce-
bi uma fogueira gigante, com certeza a mesa pegava fogo, 
algo precisava ser feito, ninguém estava vendo isso, cambada 
de bêbados. Saquei guardanapo de linho branco, hábil como 
Zorro e sua espada, fiquei de pé e gritando fogo, fogo, fogo, 
batendo por toda mesa o guardanapo, apagando o incêndio. 

Apaguei uns três shots, os outros foram caindo pela mesa, 
incendiando a toalha, guardanapos, amigos estupefatos apa-
gando, outros me segurando, o restaurante parou para ver o 
show, só faltou o pianista emendar com a musiquinha dos 
bombeiros. 

Uma desgraça, uma comédia, uma vergonha sem tamanho! 
Demorei muito para voltar ao Profeta, e mesmo quando vol-

tei, o Francisco, responsável pelo lugar, lembrou-se do fato.
Novamente outra vergonha. 

adão Casares
Diretor de mídia – agência Babel

gaLiNHa qUE aCOmPaNHa 
PatO mORRE aFOgaDa
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A MissãO DO CEnP

   O Conselho Executivo das Normas-Padrão – CENP tem 
como objetivo promover o modelo brasileiro da ativida-
de de publicidade e propaganda, fomentando as me-
lhores práticas comerciais, incentivando a concorrência 
por melhor eficiência e qualidade, com base nas Nor-
mas-Padrão da Atividade Publicitária que estabelecem 
condições para melhor e mais adequada prestação de 

serviços entre Anunciantes, Agências e Veículos de Co-
municação. As Normas determinam que toda Agência 
que alcançar as metas de qualidade que fixa, habilitar-
se-á à obtenção do “Certificado de Qualificação Técni-
ca”, condição técnica que será objeto de permanente 
fiscalização do CENP, que atua para garantir a livre e leal 
concorrência no mercado publicitário.

2000

934

2001

1.904

2002

2.358

2003

2.728

2004 2005 2006 2007 2009 2010

2.506

2012

04/06/2012

20112008

11.337
AgÊnCiAs 
CADAstRADAs

até 04/06/2012

476
PROCEssOs 
AvAliADOs 

JAnEiRO/12 A 31/05/2012

1.869
vistORiAs 
téCniCAs E 
COMERCiAis

Até 01/06/2012

3.623 3.753 3.800
3.532

@

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
 siga no twitter @o _CENP

FaÇa DOwNLOaD DEsta REvista E Das EDiÇõEs aNtERiOREs Em NOssO sitE
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1237
Relações comerciais 
vistoriadas

602
Procedimentos 
instaurados

366
Adequações

3
vistorias pendentes

129
novas
vistorias
por  
mudanças 
de 
agência 8

Procedimentos 
aguardando prazo 

1
Procedimentos a 
serem negociados

36
Advertências já  
arquivadas

59
Procedimentos a 
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agêNCias CERtiFiCaDas 

Fonte: CENP

Reuniões para "ouvir o mercado", coletar 
informações e debater sobre as melhores 
práticas, com base nas Normas-Padrão da 
atividade Publicitária:

maringá PR
•  Março: 05 reuniões com Dirigentes de veículos / 02 

reuniões com Representantes de Entidades / 01 reunião 
com Dirigente de Agência

•  Maio: 01 reunião com Dirigentes de veículos, Agências 
e Entidades / 01 reunião com Dirigentes de veículos, 
Agências, Entidades e representante de Anunciantes / 
Palestra-Apresentação sobre o CEnP para o mercado.

Ribeirão Preto sP
• Abril: 07 reuniões com Dirigentes de veículos / 01 
reunião com Dirigentes de veículos, Entidades e Agências
• Maio: Palestra-Apresentação sobre o CEnP no FEstin - 
Festival universitário do interior

inserção da marca CENP
• Maio: inserção da Marca CEnP, em 07 Estandes, do 5º 
Congresso da indústria da Comunicação

Contatos institucionais
• Abril e Maio: abordagens, via fone e/ou email, aos 
stakeholders do lançamento da Campanha de 
Credenciamento de Fornecedores de Auditoria de 
Circulação
• Maio: abordagens aos dirigentes de veículos, entidades 
e agências regionais, para disseminar e buscar apoio a 
Campanha de Credenciamento de Fornecedores de 
Auditoria de Circulação

visita ao evento/feira 5º COmUNiCa Es
• Maio: visita aos estandes do evento/feira e 
acompanhamento da apresentação sobre o CEnP

abordagens - posts em redes sociais
• Fevereiro a Maio: abordagens, via fone, para agradecer 
ou esclarecer sobre informações postadas

Levantamento de informações para publicação no 
twitter
• Colaboração no levantamento de informações para 
publicação no twitter (dados internos e notícias)

RELaÇõEs iNstitUCiONais

2.544 2.422

3.909

Atualizado em 01/06/2012

baLaNÇO DOs PROCEDimENtOs DO CONsELHO DE étiCa 2002 / 2012
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 Venho aqui agradecer pelo convite para o debate sobre Planeja-
mento, o CENP. Eu gostei muito e me senti honrado de estar no meio 
de tanta gente boa :)

Raphael Barreto - DPZ

 Parabéns, Rose! 
Foi um prazer ter estado com todos vocês na mesa redonda sobre 

Planejamento! Ainda não li a matéria mas já vi o vídeo. 
Pedro Cruz

VP Planejamento – LATAM – Giovanni + Draftfcb

 Não sou do mercado publicitário mas muito me chamou a aten-
ção conhecer a revista desta entidade. Bastante informativa e esclarece-
dora até para alguém que não compartilha da mesma atividade mas en-
tende que um mercado só pode ser saudável com a certificação de seus 
fornecedores.

Parabenizo a equipe jornalística que conseguiu explicar para os lei-
gos o que faz o planejamento em uma agência de propaganda. 

Claudia M. Martins – Marília / SP

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

Cenp em reVista é uma publicação 
trimestral, editada pelo CENP – Conselho 
Executivo das Normas-Padrão. Artigos 
assinados não refletem necessariamente a 
opinião desta revista, assim como 
declara ções emitidas por entrevistados.
É autorizada a reprodução total ou parcial 
das matérias, desde que citada a fonte.
Toda edição também está disponível no site 
da entidade: www.cenp.com.br

Av Paulista, 2073 – 6º andar
Conjunto Nacional – Edifício Horsa II
CEP 01311-940 – São Paulo – SP
tel. (11) 2172.2367
site: www.cenp.com.br
e-mail: cenp@cenp.com.br
Tiragem 10.500 exemplares

ConselHo eXeCutiVo
aBa – Afonso Champi Jr., Eduardo Bernstein, Luiz Antônio de 
Carvalho Vargas, Marcello D´Angelo, Ricardo Bastos, Rafael Sampaio; 
aBap – Geraldo Alonso Filho, José Francisco Eustáchio, Roberto 
Mesquita, Paulo Zoega, Júlio Anguita, Orlando Marques; aBert – 
Gilberto Leifert, Carlos Rubens do Santos Doné, Paulo Saad Jafet, Júlio 
Cesar Casares, Cícero J. de Azevedo Neto, Luis Robero Antonik, Paulo 
Machado de Carvalho Neto, Rubens Jorge de Campos Filho; aBta – 
Fred Müller, Rafael Davini, Herbert Zeizer, Marcello Zeni; aner – Ênio 
Vergeiro, Gilberto Corazza, Rene Cassetari, Thais Chede Soares; anJ – 
Antonio Carlos de Moura, Mário Pinto Neves Filho, Mário Rigon, Oscar 
Mattos; Central de outdoor – Raul Nogueira Filho, Luiz Roberto 
F. Valente Filho, Luiz Fernando Rodovalho, Marcelo Marcondes de 
Moura; fenapro – Antonio Lino Pinto, César Augusto Ferreira Paim, 
Vera Rocha, Saint’Clair de Vasconcelos, Ricardo Nabhan de Barros, 
José Antonio Calazans Rodrigues.

ConselHo de ÉtiCa - ColÉGio de presidentes
anunciantes: Ricardo Bastos; agências: Geraldo Alonso Filho; 
Veículos: Oscar Mattos

ConselHo de ÉtiCa - ConselHeiros
aBa – Afonso Champi Jr., Carlos Sganzerla, Edson Shinohara, Frank 
Alcântara, Izael Sinem, Newman de Faria Debs, Ricardo Bastos, Rodrigo 
Lacerda; aBap – Antônio Luiz de Freitas, Celso Luis Loducca, Geraldo 
Alonso Filho, Hiran Castello Branco, Ivan Marques, João Augusto M. 
Valente, José Henrique Borghi, Júlio Cosi Jr., Luiz Celso de Piratininga 
Jr., Luiz Sales, Otto de Barros Vidal Jr., Paulo César Queiroz, Renato 
Arantes Loes; aBta – Cecília Moraes, Herbert Zeizer, Marcello Zeni, 
Marcelo Pacheco, Maurício Jacob, Rafael Davini Neto, Renata Policicio, 
Robert Mills; aBert – Acácio Costa, Carlos Rubens do Santos Doné, 
Cícero J. de Azevedo Neto, Henrique Cassiato, Hilton Madeira, João 
Santos, José Ernesto Freitas de Camargo, Luiz Fernando Constantino, 
Luiz Nicolaewsky, Luiz Ricardo Montenegro Marciano, Rodolfo 
Machado Moura, Sérgio Sitchin; aner – Alceu Gandini, Ana Serra, 

Arines Garbin, Ethel Santaella, Jacques Ricardo, Márcio Maffei, 
Marília Muylaert, Ricardo Kowarick, Sérgio Alvim, Silvino Brasolotto 
Jr.; anJ – Eduardo da Silva Porto Filho, José Eduardo Santini, Marcelo 
Benez, Marcelo Romão, Mário Rigon, Oscar Mattos, Paulo Tonet 
Camargo, Ricardo Visconde, Ronie Miranda Pires, Ruy Mendonça, 
Wilson Pessoa; Central de outdoor – Cláudio Pereira, Ivo 
Rodrigues, Luiz Fernando Rodovalho, Luiz Roberto Ferreira Valente 
Filho; fenapro – Antônio Carlos Vieira, Antônio Lino Pinto, César 
Augusto F. Paim, Domingos Logullo, Eduardo Crivellente Neto, 
Fernando Brettas, Fernando Manhães, Glaucio Binder, Juarez 
Beltrão, Luiz Gonzaga Rodrigues Jr., Renato Tourinho.

diretoria eXeCutiVa
Presidente: Caio Barsotti; 1º vice-presidente: orlando marques; 
2º vice-presidente: marcello d’angelo; 3º vice-presidente: oscar 
mattos; Diretores: Cesar paim, fred müller, ênio Vergeiro; 
Diretora Superintendente: Célia maria fiasco.

ConselHo editorial
Antonio Athayde, Antonio Carlos de Moura, Alex Periscinoto
Armando Strozenberg, Eduardo Sirotsky Melzer, Gilberto C. Leifert, 
Mário Castelar, Marcos Nogueira de Sá, Orlando Marques, Oscar 
Mattos, Ricardo Nabhan e Thaís Chede Soares.
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TBS.
ONDE RIR É O MELHOR REMÉDIO
E ANUNCIAR É O MELHOR NEGÓCIO.
TBS é muito divertido. Programas nacionais, séries exclusivas e filmes 
de comédia dublados, garantem o riso.

TBS muitodivertido – TM & © 2012 Superstation, Inc, uma empresa Time Warner. rr Todos os direitos reseTT rvados. *Programação sujeita à alteração.

TBS é para todos os públicos. Anuncie no TBS muitodivertido 
e fale com públicos de todas as idades e classes sociais.

Ligue: 11 5501-6700
Acesse: turnermediaplus.com.br




