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Eu acredito que a liberdade de Infor-
mação, inclusive a publicitária, consti-
tui a garantia de construção e manu-
tenção dos estados democráticos. Por 
isso, a edição que você tem em mãos 
está, particularmente especial.

Nela, registramos exclusividades 
contadas por dois jurados do Festival 
de Cannes deste ano, o João Ciaco da 
Fiat e o Mário D´Andréa, da Fischer-
Friends. Com o apoio destas feras é 
possível passear pelos bastidores do 
julgamento das peças e saber como 
nossa produção, apesar de brilhante 
em conteúdo, ainda precisa ser lapida-
da na forma e no planejamento se 
queremos ser premiados em catego-
rias que medem resultados e integra-
ção de plataformas e conteúdo.

Curiosamente, no mesmo dia deste 
encontro realizado na sede do CENP, 
badalados criativos conversavam com 
estudantes de comunicação no Ma-
ckenzie e também enfatizavam a im-
portância do Festival da Riviera France-
sa para ter uma visão sobre o que o 

mundo produz em termos publicitários 
em suas multiplataformas.

Na mesma linha, o Novo Festival do 
Clube de Criação de São Paulo, coloca 
tudo junto e misturado durante três 
dias, as mentes privilegiadas da publici-
dade nacional conversando com seus 
pares em convívio saudável e enrique-
cedor para quem abusa da criatividade 
para conduzir os negócios. 

Em outra matéria desta edição, pro-
fissionais de mídia e de veículos falam 
sobre como as informações de pesqui-
sa sobre investimento publicitário são 
relevantes para o planejamento estra-
tégico das marcas. E como as premia-
ções que destacam cases e monogra-
fias de mídia contribuem para a valori-
zação do profissional que nem sempre 
aparece nas fichas técnicas das peças 
premiadas em outras disputas.

Os congressos da ABERT, da ANJ e 
da ABEP também foram objeto de re-
portagens. Nas próximas páginas es-
tão a síntese do que foram estes even-
tos em suas resoluções e destaques.

Julio Ribeiro, para nós do mercado pu-
blicitário, um farol, fala sobre o Marke-
ting de Atitude, aquele que deve promo-
ver entre as marcas um relacionamento 
de amor com seus consumidores. Num 
contraponto interessante, a atitude das 
marcas vista por um dos mais inovado-
res homens de negócios da atualidade, 
para que você possa tomar suas próprias 
decisões sobre que caminho tomar na 
comunicação de suas companhias.

Enfim, registro em meu nome, mais 
um agradecimento à Anatec pelo reco-
nhecimento como Personalidade do 
Ano. Sou apenas representante de 
uma família profissional que reúne to-
dos os renomados dirigentes e líderes 
do CENP, como o inspirador Petrônio 
Correa, e com destaque para a equipe 
que literalmente carrega o piano da en-
tidade. É por causa deste emprenho e 
dedicação deles que recebi a homena-
gem realizada pelos editores das publi-
cações segmentadas no último dia 28 
de agosto, na Fecomércio.

Boa leitura! 

A criAtividAde e os  
negócios AndAm juntos

Caio Barsotti

Palavra do Presidente
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Lá se vão quase três meses da realização do 

Festival de Cannes, o maior encontro da 

publicidade mundial, batendo recorde atrás de 

recorde em inscrições de peças, categorias e 

delegados, em um congraçamento entre 

profissionais da indústria da comunicação, 

principalmente de agências, veículos e 

anunciantes. Entretanto, apesar da intensa 

cobertura feita pela mídia, com 91 jornalistas 

brasileiros na Riviera Francesa, uma reflexão 

mais profunda sobre o negócio da propaganda 

se faz necessária.

Neste sentido, o CENP convidou para contar 

sobre as experiências e a visão de quem olha o 

Festival pelo lado de dentro, dois jurados 

brasileiros das categorias de Titanium & 

Integrated e Creative Effectiveness, Mário 

D´Andrea, CCO e sócio da Fischer&Friends, e 

João Ciaco, diretor de Publicidade e Marketing 

de Relacionamento da Fiat, respectivamente.

O encontro contou com a moderação do 

presidente do CENP Caio Barsotti e da editora 

Rose de Almeida. A matéria a seguir passeia 

pelas opiniões, dicas e recomendações de dois 

dos mais reconhecidos profissionais do 

mercado sobre a premiação e o momento 

vivido por agências e anunciantes. Inclusive a 

felicitação pelo ineditismo da matéria em 

conversar sobre Cannes depois de encerrada a 

maratona do Festival, como afirma D´Andrea: 

“é inédita a iniciativa de conversar com os 

jurados depois de Cannes. Há uma agonia pela 

antecedência de informações mas depois que 

termina o Festival parece que ninguém mais 

quer saber de nada, não se toca no assunto, 

muito menos pela visão dos jurados que não 

sejam de categorias que julguem criatividade.”

A íntegra da conversa também está disponível em vídeo 
no site da entidade. www.cenp.com.br
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O número grandioso de peças inscritas (34.301, sendo 
3.419 inscrições brasileiras) dá a medida das tendências e 
possibilidades de olhar o mundo a partir de um ponto úni-
co, considerando a diversidade de mensagens e de resulta-
dos para os negócios de anunciantes de variados setores da 
economia.

É com este olhar, completamente conectado com a nova 
era digital que voltou João Ciaco, executivo da Fiat, preten-
dendo compartilhar sua visão privilegiada como jurado da 
categoria que julgava efetividade e resultados com seus pa-
res na ABA - Associação Brasileira de Anunciantes, entidade 
que preside, e que é uma das fundadoras do CENP.

“Durante muito tempo eu olhava o Festival de longe e já 
sabia de sua relevância como um retrato real do que está 
sendo feito em propaganda no mundo inteiro. Contudo, a 
experiência como jurado te impõe uma responsabilidade de 
dividir estas impressões com outras pessoas, não só as que 
foram como delegados mas, e principalmente, quem não 
teve oportunidade de ir. 

“Quanto mais Cannes for importante para os negócios 
tanto mais será a atividade de marketing para as empresas”, 
interveio o presidente do CENP, Caio Barsotti, que acompa-
nhou a conversa que gerou esta matéria. No seu entender, 
a propaganda brasileira tem o mérito de ser pioneira em ma-
téria de princípios éticos e normas de boas práticas comer-
ciais. Foram os publicitários de agências, veículos e anun-
ciantes que, em 1957, criaram e aprovaram o Código de Éti-
ca do Profissional de Propaganda, a base de toda a estrutu-
ra de organização do mercado, do modelo brasileiro de pu-
blicidade, virtuoso e único no mundo. 

JURADO TEM VISãO INTERNA PRIVILEgIADA
Primeira vez como jurado em Cannes, de uma categoria 

recente mas já bastante cobiçada, João Ciaco lembrou dos 
tempos em que o Festival não recebia clientes, enquanto era 
a coqueluche entre os criativos e profissionais de produtoras. 

“É curioso como Cannes mudou, e junto desse desenvol-
vimento e integração de novas formas de fazer propaganda, 
foi seduzindo outras áreas das agências, outros fornecedo-
res e também os anunciantes interessados em conhecer “in 
loco” o que está sendo feito em termos de propaganda no 

mundo para produtos similares aos seus”, lembrou.
Este ano, como jurado, nem conseguiu ver o shortlist de-

vido ao imenso volume de trabalho nos bastidores, em dis-
cussão com companheiros do mundo todo sobre as peças 
que melhor representam o conceito inovador de Creative 
Effectiveness, ou seja, os cases com eficácia criativa compro-
vada sem distinção entre ouro, prata e bronze.

Vale ressaltar o elogio que Ciaco faz aos seus pares no 
júri, profissionais de altíssimo gabarito, bem preparados e re-
presentativos do planejamento das agências e anunciantes, 
disse, lembrando que ao contrário de outros anos, não havia 
profissional de veículo neste grupo, e que o presidente, Da-
vid Jones, estimulou a análise profunda sobre cada um dos 
pouco mais de 100 cases da categoria, chegando ao núme-
ro de 54 efetivamente julgados.

Acho que cabe explicar aqui que apesar do Festival con-
centrar o julgamento das peças em uma semana de apresen-
tações, seminários e palestras, o trabalho dos jurados come-
ça quase dois meses antes de forma virtual e se intensifica 
uma semana antes do início da premiação, conta D´Andrea.

“Posso dizer que voltei de Cannes olhando meu trabalho 
com outros olhos“, garante o executivo, afirmando que o 

Cannes: Jurados de altíssimo gabarito, preparados e representativos do 
planejamento das agências e anunciantes
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entendimento que a categoria de Creative Effectiveness pro-
porciona é ampliado no que diz respeito a forma como a co-
municação e o marketing contribuem para os resultados das 
companhias e das marcas.

“E como é imperativo que o Brasil estabeleça processos, 
critérios e formas de medir os resultados específicos da co-
municação”.

 
TITANIUM É OLHAR PARA O FUTURO MESMO QUE A VISTA 
NãO ALCANCE

Da mesma opinião é o criativo Mario D´Andrea, que atri-
bui ao Festival de Cannes o status de maior e melhor even-
to de comunicação e criatividade do mundo, equivalente às 
feiras de Frankfurt e Detroit para o setor Automobilístico ou 
às Semanas de Moda de Milão e Paris.

E não é só para circular entre seus pares. Participar do Fes-
tival abre a cabeça para tendências, coloca o profissional em 
contato com novas mídias, com novas abordagens, com ou-
tras culturas e principalmente sugere um olhar para o futuro. 

Explicando que Titanium&Integrated, no seu entender, 
subdivide-se em três categorias, o criativo detalhou sua tese: 
“tínhamos 680 cases com diferentes tamanhos e tínhamos 
de colocá-los embaixo da aba de Titanium ou de Integrated 
considerando suas características.

“Integrated até é fácil porque diz respeito a uma boa ideia 
que foi aplicada em três ou mais mídias com a mesma com-

petência e nesse sentido, o peso de grandes anunciantes 
acaba prevalecendo porque são campanhas mais longas, 
com um forte planejamento”, explica.

Já Titanium, para o criativo, é uma coisa esquisitona por-
que envolve tudo que não tem rótulo, peças, campanhas e 
conceitos que não se encaixam em nenhuma das 14 outras 
categorias da premiação.

Aqui cabe contar uma curiosidade: Titanium nasceu há 
sete anos por conta de uns curta-metragens da BMW, dirigi-
dos pelo marido da Madonna, que inclusive era atriz num 
dos filmes, e que não se classificava como filme, nem co-
mercial, nem anúncio, nada. O carro era o ator principal e os 
jurados não sabiam onde colocar este material, então idea-
lizaram a nova categoria.

“É como se Titanium fosse algo que aponta para o futuro, 
como se fosse a área de pesquisa e desenvolvimento de uma 
indústria automobilística ou farmacêutica”, o que explica tam-
bém o fato do Brasil ainda não ter tanto destaque na categoria.

É pressuposto de uma peça de Titanium que ela tenha 
um olhar visionário, aponte uma tendência e isso envolve 
tempo e dinheiro para investir em algo que o anunciante 
não sabe se vai dar resultado imediato. 

E aqui se estabelece a grande diferença entre as duas ca-
tegorias dos convidados para esta conversa: Effectiveness 
exige o resultado, o retorno, enquanto Titanium propõe a 
viagem pelo desconhecido.

D'Andrea: jurado de Titanium & Integrated Ciaco: jurado de Creative Effectiveness Barsotti: presidente do CENP
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A terceira “categoria” mencionada por D´Andrea, dentro 
da sua área de julgamento, é a escolha do Cannes for good, 
que começou em 2011 e onde pode concorrer todas as pe-
ças para Ong's, terceiro setor, instituições, assistenciais que 
ganharam ouro no ano anterior e que concorrem a um 
grand Prix específico.

Por motivos óbvios e numa tentativa oficial dos organiza-
dores de evitarem fantasmas, a categoria que engloba peças 
filantrópicas não podia concorrer a grand Prix. E agora pode.

 
A DOR E A DELÍCIA DE PARTICIPAR DO JÚRI

Nossos convidados compartilham da opinião de que é re-
vigorante, especial e desafiador atuar como jurado em Can-
nes, avaliando peças do mundo inteiro. Entretanto, para 
D´Andrea, o jurado tem um poder de comunicação junto a 
seus pares que nem sempre é lembrado pelas matérias que 
tratam da cobertura do Festival.

A saber, quando um case chega até os jurados ele já foi 
visto em cada país, já foi assimilado pelo mercado e possui 
uma história inerente ao seu país de origem. Quando ele é 
exibido na sala do júri, muitas vezes, nem é preciso a leitura 
dos vídeo-cases para explicar a campanha, pois o jurado do 
país já o conhece.

Por outro lado, vídeo-cases enganadores, que supervalo-
rizam a campanha também podem ser questionados e de-
preciados, por isso é imprescindível que a defesa do mate-
rial seja verdadeira e corresponda à realidade. 

Contudo, é na diversidade de posturas, ideias e procedi-
mentos que está a maior riqueza de ser jurado, avaliam os 
executivos.

“A apresentação dos cases é um dificultador de uma me-
lhor performance do Brasil?, questiona o presidente do 
CENP. No que João Ciaco foi rápido em responder: “acho que 
tem questões contundentes a serem resolvidas para melho-
rar o desempenho brasileiro em Cannes.“

Segundo o diretor da Fiat, a comparação direta em sua ca-
tegoria julgada fica difícil porque teve apenas 3 cases con-
correndo. Os concorrentes são fruto de peças que tenham 
sido premiadas no ano anterior com Leão ou pego shortlist 
e que tenham resultados comprovados.

“O que me chama a atenção é que nos preocupamos em 

fazer storytelling para as marcas mas não nos preocupamos 
em contar estas histórias para os jurados com o mesmo en-
volvimento, a mesma magia”, disse, acrescentando que 
mais do que o conteúdo, a forma de apresentação dos ca-
ses brasileiros precisa ser revista.

E a dica, para esta categoria que privilegia o resultado, é 
justamente contar o final logo no começo do case e daí en-
tão desenvolver o enredo. Com a imensa quantidade de pe-
ças sendo avaliadas, em determinado momento o cansaço e 
o enfado vencem a batalha e o que poderia ser um case pre-
miado acaba ficando chato porque demora a contar o que 
conseguiu como retorno.

Da mesma opinião de Ciaco é D´Andrea. Para o criativo, 
o problema do Brasil não é a língua, até porque os melhores 
cases têm pouco texto, aliás, as vezes não tem nem locutor, 
só lettering. 

E critica: muitos publicitários reclamam do anunciante que 
apresenta o seu produto como sendo a oitava maravilha do 
mundo, espetacular e coisa e tal. Daí, quando tem de mos-
trar seus trabalhos, o próprio criativo comete este erro de 
achar que é o “rei da cocada“. Assim, é imperativo que o ju-
rado tenha um critério para avaliar as peças e não premiar 
tudo que foi inscrito.

“Tirando o americano e o inglês que sabem muito bem 
apresentar seus cases, todo o resto do mundo apanha nes-
te momento. Os japoneses apresentam execução de primei-
ra, mas mostram vídeos péssimos, por exemplo.“

Outra valiosa dica de quem viu pela segunda vez o Festi-
val por dentro, é que os brasileiros parem de colocar em 
seus materiais que o Brasil é o país do Carnaval, das mulatas, 
das belezas naturais, caipirinha e feijoada, pois isso todo 
mundo já sabe. É preciso ir direto ao ponto do negócio. 

COMPARTILHAR PARA CRESCER
Ciaco, que recentemente participou do Fórum de Líderes, 

reunindo-se com mais de uma centena de anunciantes, con-
fessou que não tinha muita noção de como construir bem 
cases até o momento em que participou do júri e adiantou 
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que está em seus planos disseminar esta experiência no 
mercado.

Se a imprensa especializada já sabe o que representa Can-
nes para a atividade publicitária, está na hora de todo o merca-
do de comunicação olhar o Festival pelo prisma dos negócios.

Participar do Festival de Cannes significa conhecer novos 
lançamentos de mídia, se aprofundar em novas técnicas e 
abordagens e sentir o cheiro do novo, do que poderá ser 
inovador na semana seguinte, no mês que vem. Sem contar 
o volume absurdo de informações que são compartilhadas 
pessoal e virtualmente.

Apesar dos recordes de inscrição e do Brasil abocanhar 
cada vez mais Leões, o desempenho do País está estável 
pois a quantidade de prêmios não aumenta na mesma pro-
porção das inscrições. 

Para Ciaco, a resposta para este paradigma pode estar 
mais no conteúdo do que na forma com que nossas peças 
chegam à peleja.

E explica: “a orientação que recebemos no júri de que 
participei é a de aplicar três critérios, sendo 25% da avaliação 
em função da ideia, 25% em função da estratégia e 50% 
considerando os resultados. Dessa forma, já partimos do 
princípio de que a ideia tá redonda pois ela já foi atestada no 
ano anterior com a premiação e temos de buscar o insight. 
Resta-nos avaliar a estratégia do ponto de vista do planeja-
mento e como o case foi efetivamente eficaz.“

Um exemplo contundente e avalizado pelos jurados é a 
campanha de AxE, que ganhou grande Prix. Ela foi imple-
mentada em mais de 100 países porque tem uma ideia extre-
mamente poderosa e que foi tão bem planejada que conse-

D'Andrea: brasileiros precisam parar de dizer em seus materiais que o Brasil é o País do Carnaval, futebol e mulatas pois isso todo mundo já sabe
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guiu resultados até em países que não são católicos e que po-
deriam não entender a história dos anjos que caem do céu.

E é a partir dos resultados que se constrói a efetividade, 
considerando dois indicadores: o de eficiência da comunica-
ção e do próprio negócio. Sim, porque são coisas diferentes 
a se medir, enfatiza Ciaco. Outro ingrediente para escolha 
dos premiados nesta categoria é que a peça contribua para 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhorando o 
mundo ou o jeito das pessoas se relacionarem.

Enquanto a eficácia da comunicação é influenciada pela 
própria comunicação, mediando-se as mídias sociais, o au-
mento de fãs, retuites, viralização; a eficácia do negócio tem 
a ver com o aumento de vendas, de participação de merca-
do, de saúde da marca.

Entretanto, estes dois níveis de medição ainda são em-
brionários no Brasil. Principalmente porque nem sempre é 
medido o ponto de partida, assim, mesmo tendo o ponto de 
chegada não é possível mensurar a ação totalmente.

Outro ponto considerado pelo jurado, segundo Ciaco, é 
que a resultado da medição deve ser considerado dentro de 
um contexto. Saber que teve 50% de aumento em tweets é 
irrelevante sem sabermos o que foi feito para isso, que tipo 
de notícia foi postada, se isso fez parte de alguma outra es-
tratégia de comunicação.

Será possível que um case sem um bom planejamento 
ganhe algum prêmio?

Segundo Mário D´Andrea, o problema de prazo que o 
Brasil enfrenta para o desenvolvimento de campanhas seja 
um impeditivo para que o país ganhe destaque nesta cate-
goria. Justamente porque o material apresentado lá fora diz 
respeito a pensamentos de longo prazo, e deveria ser um 
compromisso entre agência e anunciante o desenvolvimen-
to e a dedicação a cases assim.

“Parece choradeira de agência esta questão do prazo. Mas 
hoje o mercado está assim, louco. Os anunciantes trocam mui-
to de empresas, eu já atendi um cliente que em dez anos tro-
cou cinco vezes de diretores de marketing”, afirma.

E um trabalho de longo e médio prazo fica impossível de 
ser desenvolvido assim, e a prova são os trabalhos implemen-

tados para marcas 
como Nike, Adi-
das, Coca-Cola, 
Unilever e que 
contemplam um 
pensamento es-
tratégico de lon-
go prazo para as marcas. E consequentemente, isso é premia-
do em Cannes.

João Ciaco acha que o problema é ainda mais fundo. “O 
marketing perdeu relevância nas organizações e ponto”.

No seu entender, o posicionamento de marketing das or-
ganizações e o trabalho desenvolvido pelas agências que 
antes era concentrado pelo gestor de marketing, hoje está 
diluído no cliente justamente porque este gestor hoje tam-
bém faz comunicação interna, promoção, redes sociais, de-
sign, ou seja, um pouco de tudo. 

“Daí a função se dissipa e perde importância dentro da 
estrutura”, afirma.

Se isso acontece dentro do anunciante, do lado de fora, 
as agências também se dividem nestas especialidades e as 
agências de propaganda então, deixam de ter a importância 
estratégica e tornam-se menos relevantes no board das or-
ganizações, argumenta Ciaco.

Daí o que é estratégico acaba virando tático.
A conversa entre os dois jurados ainda passeou pelas 

questões da lucratividade das marcas, o entendimento do 
negócio dos clientes em 360 graus, tecnologia e a análise 
dos cases premiados em Cannes. A íntegra deste encontro 
você assiste em vídeo, no site www.cenp.com.br

CANNES, O FESTIVAL DO PONTO DE VISTA DOS CRIATIVOS
Coincidentemente, no mesmo dia em que os jurados de 

Cannes estiveram na sede do CENP para contar sobre os tra-
balhos no júri do Festival, diversos criativos participaram de 
um encontro promovido pela Agência Jr. do Mackenzie, em 
parceria com o jornal Meio e Mensagem, para falar sobre o 
Festival aos estudantes de comunicação.

Bem conduzido por Lena Castellon, editora executiva do 
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O planejamento ganhou bastante visibilidade com as 
novas categorias Titanium e Effectiveness no Festival de 
Cannes, embora nem sempre o olhar se aprofunde nes-
te quesito num primeiro momento.

Para Eduardo Lorenzi, alguns outros prêmios contri-
buem para a valorização não só do profissional contem-
plado como também da agência, que passa a ser perce-
bida pelo conjunto da obra e não somente pela criação.

Um dos mais cobiçados prêmios para a área de plane-
jamento é o Effie Awards – criado pela America Marke-
ting Association, hoje presente em 39 países e que con-
sagra grandes ideias que dão origem às estratégias de 
marketing e comunicação com resultados efetivos.

A relevância da premiação e a seriedade com que tra-
ta as inscrições é tão grande que os cases devem ser as-
sinados pela agência e pelo anunciante, numa demons-
tração inequívoca de que o produto/cliente existe e que 
uma equipe criativa esteve por trás de sua concepção.

A premiação é tão importante que mereceu do gru-
po de Planejamento um evento inteiro para refletir sobre 
a inscrição dos cases e suas especificidades.

 “Nós acreditamos que os planejadores precisam co-
nhecer mais sobre o Effie, difundir mais informações so-
bre esse prêmio que é reconhecido pelo mercado. As-
sim, terão mais chances de inscrever cases relevantes e 
ganhar”, afirma Lorenzi, presidente do gP.

grandes profissionais de Planejamento foram convi-
dados para participar do evento e compartilhar suas ex-
periências. guilherme Torrres, da Effie Brasil, fez apre-
sentação institucional com a história, filosofia e evolu-
ção do prêmio; em “Estratégias para inscrever um case 
vencedor” participaram Tiago Lara, diretor de planeja-
mento da Leo Burnett Tailor Made, autor do case “Novo 
UNO. Novo tudo”, vencedor de um gold Effie ano pas-
sado; e Paulo Vita, diretor de planejamento da DM9DDB, 
autor de “Akatu. Pelo consumo consciente”, também ga-
nhador de um gold Effie em 2010 (na época pela 
Lew’Lara\TBWA).

Ulisses Zamboni, sócio-presidente da Santa Clara, na 

terceira parte do evento, con-
duziu o “Painel dos ex-jurados”, 
sobre o momento de decisão e 
julgamento dos trabalhos inscri-
tos. Participaram Ken Fujioka, 
sócio e VP de planejamento da Loducca; Cecilia Russo, 
sócia do grupo Troiano; Amanda Felício, diretora de pla-
nejamento da Leo Burnett Tailor Made; e Eduardo Loren-
zi, head of planning da Neogama/BBH como moderador.

Priscila Cerutti, diretora de planejamento da 9ine, 
apresentou o case “Hellmann’s. Não é ilegal, não é imo-
ral e não engorda!”, vencedor do grand Prix no Effie 
Awards 2010, do qual é autora (na época pela Ogilvy).

O que Lorenzi faz questão de chamar atenção é que 
os cases premiados devem ter mais do que planejamen-
to, devem mostrar resultados. 

“Resultados efetivos de vendas, de aumento de sha-
re, de tomada de liderança do segmento, enfim, cases 
com resultados são verdadeiros e evidenciam que não é 
só a criatividade que vende. O planejamento deve estar 
integrado, permeando toda a comunicação”, afirma.

Neste sentido, um dos prêmios mais exigentes do 
mundo é IPA Awards – promovido pelo IPA – Institute of 
Practitioners in Advertising, a associação das agências 
do Reino Unido. Nesta premiação, alguns quesitos são 
julgados por anunciantes, é bastante concorrido e nin-
guém no Brasil ganhou ainda, embora já tenham sido 
inscritas algumas peças. 

Na opinião de Lorenzi, os prêmios são excelentes 
para dar visibilidade para todos os elos da corrente: para 
a agências porque melhora sua imagem no quesito pla-
nejamento, para os profissionais porque reconhecem 
seu talento e para os anunciantes porque demonstram 
que os resultados da comunicação valorizaram as ações.

alÉM Da PONTa DO ICeBeRG

Eduardo Lorenzi

@
www.effi  e.com.br

www.grupodeplanejamento.com.br
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Meio & Mensagem, o evento contou com as presenças de 
Mauro Silva, diretor de criação e planejamento da Live Ad, 
Pedro Porto, – vice-presidente de convergência da Fischer & 
Friends, Marta Oliveira, gerente de marketing da PepsiCo, 
Roberto Fernandes, na época, diretor executivo de criação 
da JWT e agora na Ogilvy Brasil, e Ricardo Chester, diretor de 
criação da Africa.

Com abordagem bastante descontraída e completamen-
te alinhada com os novos tempos da comunicação que gera 
resultados, os criativos deram o tom de grandiosidade e da 
importância do Festival de Cannes.

Cada um contou sobre sua primeira vez na Riviera France-
sa e como isso impactou suas vidas; discorreram comparati-
vamente sobre o Festival deste ano e ainda sobre as neces-
sidades impostas aos profissionais que querem entrar neste 
mundo da propaganda.

Roberto Fernandes, por exemplo, contou que esteve em 
Cannes pela primeira vez em 1997 e teve a sorte de ter um 
trabalho incluído no shortlist. “Ir à Cannes é descobrir o que 

de melhor o mundo está fazendo em propaganda, em todas 
as suas plataformas”. Hoje, mais experiente, inclusive parti-
cipando como jurado da categoria Rádio, entende que a lin-
guagem do meio precisa de aperfeiçoamento para conquis-
tar mais prêmios. E completa: “a mídia impressa mudou o 
jeito de o Festival funcionar, reduzindo todas as ideias a có-
digos visuais. No caso de peças para rádio é preciso interna-
cionalizar nossos materiais pois o texto é muito importante 
para a compreensão deste veículo”.

Nesse sentido, acabou mostrando o case ganhador da 
categoria, que explorou o veículo de forma inusitada, como 
um repelente natural de mosquitos, e ampliando a abran-
gência da mídia.

Ricardo Chester fez uma analogia bem divertida para ex-
plicar sua visão de Cannes: é um guarujá que deu certo. 
Também pode ser uma Disneylândia, onde o reino mágico 
da criatividade multiplataforma se descortina para os mais 
dispostos. Sim, pois a maratona de oito dias intensos, das 8 
da manhã às 8 da noite, com seminários, exibição das cate-
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gorias, palestras e ainda promover o relacionamento com 
quem está na cidade é imensa.

Uma recomendação interessante do criativo para os estu-
dantes foi que eles não esperem a formatura ou o primeiro 
emprego na profissão de publicitário para visitarem o Festi-
val de Cannes. Este ano, por exemplo, uma delegação de es-
tudantes da FAAP estava por lá com seus professores para 
conhecer os trabalhos e o movimento do encontro.

“Interessados em seguir carreira em propaganda devem 
entender que é fundamental ir para o Festival pois ele é 
hoje um evento de criatividade quebrando um paradigma 
de que esta indústria é restrita aos criativos”.

E estimula a reflexão sobre o movimento dos negócios 
gerados em Cannes. “Os grupos de comunicação investem 
em Cannes porque o resultado influencia suas ações na bol-
sa. Já não são mais só grandes ideias bem executadas, é pre-
ciso ideias vigorosas que reflitam um comportamento, uma 
observação do mundo”.

A PRIMEIRA VEZ A gENTE NãO ESQUECE
Formada em administração e pela primeira vez em Can-

nes, Marta Oliveira, gerente de marketing da PepsiCo era 

uma representante de anunciante no meio dos criativos. Vi-
são interessante a de quem não sendo publicitária, já enten-
deu o Festival mais como lazer do que negócios e hoje mu-
dou radicalmente de opinião. “Este ano, fui participar de um 
curso com 70 pessoas de 20 países, de 33 empresas diferen-
tes, que nasceu da visão de um executivo da Procter que 
participou do Festival anos atrás e desenvolveu um livro e es-
tudo que mostra a co-relação entre os prêmios e o impacto 
nos negócios”, contou.

Pedro Porto foi mais contundente em suas palavras e re-
comendou interesse e ampliação de repertório à plateia. 
“Não basta ser criativo, tem de estar alinhado com os propó-
sitos da marca e seus resultados efetivos para ser um agen-
te transformador”. 

“Mais do que uma boa ideia, hoje o mundo precisa inte-
grar a vida tridimensional com as peças publicitárias. Olhar 
um anuário é olhar o passado, precisamos criar algo novo” 
desafia.
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MerCado

FerrAmentA estrAtégicA
Como utilizar as informações disponíveis sobre  
o investimento publicitário

Que informação é poder, não há 
dúvida. Entretanto, com tantas fontes 
de informação livremente disponíveis, 
auditadas ou não, analisadas ou nume-
ricamente consolidadas, como saber 
quais as melhores e mais confiáveis e 
como aplicá-las?

O primeiro passo é utilizar pesqui-
sas de institutos credenciados tecnica-
mente pelo CENP, o que já lhe garante 
o selo de qualidade.

Com as verbas investidas em propa-
ganda aumentando a cada ano, acom-
panhando muitas vezes o crescimento 
dos anunciantes, é difícil saber se o au-
mento do investimento cresce para au-
mentar o consumo ou se é a própria 
roda da economia impulsionando o 
desenvolvimento econômico que esti-
mula o investimento.

Segundo o Projeto Inter-Meios, con-
siderando números a partir de dados 
de faturamento enviados pelos pró-
prios veículos, a mídia brasileira fatu-
rou R$ 8,9 bilhões no primeiro quadri-
mestre de 2012, desempenho 11,5% 
superior ao mesmo período do ano 
passado.

Já segundo o Ibope Monitor Evolu-
tion, baseado nos valores de mídia a 
partir da tabela dos veículos, os investi-
mentos publicitários cresceram 10% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado, chegando a R$ 43,8 bilhões. 

Com números tão diferentes, logica-
mente porque partem de metodolo-
gias diferentes, como agências, anun-
ciantes e veículos aproveitam esta in-
formação e a transformam em estraté-
gia para seus negócios?

Leonardo Cesar, diretor do comitê 
mercado anunciante da ANJ e gerente 
comercial do jornal Correio da Bahia, 
afirma que a discrepância entre os nú-
meros é corrigida com uma simples 
conta que subtrai o que se “imagina” 
ser o desconto cedido pelos veículos 
para as agências. 

No entanto, no caso específico da 
participação dos jornais neste bolo, ele 
acredita que haja muita divergência. E 
convida à reflexão: a participação do 
meio jornal vem caindo nos últimos 
dez anos, de 21 para 12%. A questão 
que o executivo coloca é a de que exis-
tem 150 jornais afiliados à entidade e 
desses, apenas 50 e poucos é que de-
claram seu faturamento, então nossa 
participação não pode ser apenas 
esta”. 

“Claro que os veículos considerados 
no estudo são os maiores e mais repre-
sentativos, mas isso não pode significar 
uma participação do meio com apenas 
1/3 de seus players deste setor”.

De qualquer forma, a entidade vem 
trabalhando pela conscientização de 
seus associados, principalmente al-

guns jornais do interior e empreendi-
mentos menores, pela importância da 
credibilidade do estudo e como os in-
vestimentos no meio podem aumen-
tar em função da relevância que eles 
mostrem na aferição.

Para Léo, o meio jornal aparece 
com índices melhores no painel Moni-
tor, entretanto, pegar os valores de ta-
bela também é complicado porque 
nem sempre a página foi vendida com 
preço cheio.

Na análise de performance, Cesar 
chama atenção para o crescimento do 
faturamento do meio jornal em um es-
tudo enquanto o outro mostra perda 
de participação.  

Os números a que o executivo da 
ANJ se referem dão conta de que todos 
os meios receberam mais investimen-
tos em 2012 do que no ano passado, 
com destaque para Cinema, que cres-
ceu 38,45%; TV por Assinatura, com 
27,14%; Internet, com 24,85% de au-
mento. O menor crescimento foi verifi-
cado em Revista, com 0,92%. E o Jornal 
aparece com participação de 11,93%.

 
E A INTERNET?

Se a coisa já é complexa com os 
meios tradicionais, podemos dizer que 
a internet provoca ainda mais questio-
namentos.  

Recentemente, o MediaBook2012 
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do Ibope, formado a partir de dados de 
consumo de mídia de 13 países da 
América Latina, apontou que a internet 
ainda não está nem perto de ser o foco 
dos investimentos publicitários no Bra-
sil. Segundo o levantamento, a TV aber-
ta recebeu 53% da verba publicitária de 
2011, seguida pelos jornais, com 20%. 
Os valores, no entanto, estão de acor-
do com a penetração dos meios – a TV 
aberta fica com 97%, seguida pelo rá-
dio (76%), internet (53%), jornais (46%), 
TV por assinatura (35%) e revistas (33%).

Para o consultor Flavio Ferrari, as 
controvérsias quanto aos números po-
dem acontecer mais por falta de infor-
mação a respeito das medições dispo-
níveis, suas origens e objetivos, do que 
pelos indicativos em si.

“O Inter-Meios, reúne informações 
auditadas de faturamento dos veículos 
que se dispõem a participar do projeto. 
Sua "cobertura" se limita aos partici-
pantes, entretanto, seus dados de fatu-
ramento são precisos. Já o Monitor do 
IBOPE cobre veículos e mercados rele-
vantes e "constrói" o faturamento atri-
buindo um valor de tabela a cada inser-
ção, o que é a única solução possível 
para um levantamento independente”.

Uma vez que as condições nego-
ciais variam de anunciante para anun-
ciante, o investimento (apurado pelo 
Inter-Meios) mede o "esforço financei-
ro" do anunciante e dimensiona o fatu-
ramento dos veículos. Já o levantamen-
to do IBOPE dimensiona a pressão real 
de comunicação (impacto), indepen-
dentemente do "talento" negocial do 
anunciante (ou de seu preposto), que 
é o que o IBOPE se dispõe a medir 
com precisão.

Assim, fazendo um analogia, Ferrari 
explica que se alguém está avaliando o 
mercado de tintas para pintura de pare-

de, o Inter-Meios informa o faturamen-
to das principais lojas de tinta e quanto 
gastaram os pintores que compraram 
nessas lojas. Enquanto isso, o Ibope in-
forma quantos e quais são os pintores 
em atividade, quanta tinta compraram, 
que tipo de tinta usaram, onde com-
praram, que paredes pintaram, além 
de calcular também o valor total da tin-
ta comercializada caso fosse vendida 
sem desconto.

TáTICAS E ESTRATÉgIAS NASCEM DA 
OBSERVAçãO DOS DADOS

Diretora da comissão técnica do 
grupo de Mídia,  diretora de mídia da 
DPZ e membro do Comitê Técnico de 
mídia do CENP, Adriana Favaro também 
acredita que os dados servem para ob-
jetivos diferentes e para permitir que 
profissionais de mídia e planejamento 
de anunciantes e agências tenham um 
cenário mais próximo da realidade.

“Os dados do Monitor, me parecem, 
servem muito para entender tendên-
cias do mercado, quais meios estão 
em crescimento, quais os meios mais 
disputados e por quais segmentos, 
qual estratégia de mídia adotada e por 
qual anunciante, com que frequência, 
se há patrocinadores ou não e como 
prever movimentações neste sentido 
de acordo com uma determinada cate-
goria. Estas são observações para uso 
tático”, afirma.

A diretora acredita que mais do que 
o valor dos números, é sua movimen-
tação que deve ser analisada e acres-
centa que os veículos aproveitam bas-
tante os indicadores para entender a 
dança dos meios, pois é sinalizado nos 
estudos os que mais crescem, quem 
perdeu share, quais anunciantes estão 
investindo e onde, entre outras análi-
ses possíveis.

“Os próprios veículos também utili-
zam estas informações para pensar em 
estratégias de conquista de algum 
anunciante específico”, conta Favaro, 
lembrando que muitos anunciantes já 
estão demandando de suas agências 
informações que vão além do plano de 
mídia e adentram o marketing e sua re-
levância para os negócios.

Para utilizar os dados do Monitor de 
forma mais realista, muitos profissio-
nais costumam aplicar o desconto mé-
dio do mercado para cada meio e as-
sim chegar a números mais acessíveis. 

Apesar da diferença entre as fontes, 
o que parece comum entre os entrevis-
tados é a importância das medições 
para o pensamento estratégico das 
marcas.

São imprescindíveis para orientar os 
players quanto a melhor destinação 
dos investimentos dos anunciantes e 
também na definição das estratégias 
de comunicação das marcas.

A própria divulgação dos estudos 
contribui para um olhar da sociedade 
sobre a movimentação das marcas, da 
importância da propaganda e sobre os 
negócios que ela movimenta. Outra 
contribuição é multiplicar a informação 
e alcançar localidades que ficam dis-
tante dessa realidade.

Com o crescimento do consumo e a 
interiorização dos negócios, a informa-
ção distribuída aos quatro cantos do 
País eleva o nível técnico da conversa e 
aprofunda a discussão sobre investi-
mentos e como anunciantes, agências 
e veículos podem fazer uso ainda me-
lhor das ferramentas disponíveis.

@
www.ipsos.com.br
www.ibope.com.br

www.projetointermeios.com.br
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QuAis vAlores vAlem A lutA?
Muito me questiono sobre os reais 

valores da vida, aqueles que realmente 
valem a nossa luta, nosso suor, aqueles 
que ao protegê-los valem para sempre, 
e que ninguém, por mais que queira 
roubá-los de você, não conseguirá. Vejo 
no dia a dia muitas e muitas pessoas fo-
cadas ou, na verdade, desfocadas nesta 
busca. Para a grande maioria, a compre-
ensão desta questão está longe de ser 
razoavelmente alcançada.

Neste modelo de busca, a definição 
de tempo para as conquistas se mostra-
ram frustrantes, mas o entendimento do 
caminho me parecia o correto. Sendo as-
sim, deixei de lado os prazos e me con-
centrei na crença do modelo escolhido. 
Confesso que os resultados demoraram 
a aparecer, e muitas vezes os questiona-
mentos sobre a escolha provocaram for-
tes reflexões. Ao meu redor, muitos já 
disparavam na corrida da vida e, assim, a 
cada dia era mais difícil manter-me no ca-
minho acreditado. 

Por anos os resultados não apare-
ciam de maneira concreta, mas a crença 
em meus propósitos de harmonia, felici-
dade e amor eram suficientes para mi-
nha sobrevivência. Lembro-me das inú-
meras vezes em que pedi a Deus a gra-
ça de me sustentar vivo em minha ex-
periência empreendedora, entendia 
que a simples sobrevivência já era moti-
vo de muita alegria e conquista, enten-
dia que a grande oportunidade estava 
na possibilidade de percorrer as vielas 
do aprendizado e das experiências que 
se transformavam diariamente em pers-
pectivas, muita delas em forma de fu-
maça, mas suficientes para manter mi-
nhas crenças vivas.

Para não sofrer com as conquistas e 
perdas dos recursos, que foram sempre 
presentes, transformei em minhas as 
definições de valor dinheiro em valor 
meio. Portanto, ora tínhamos mais 
meios, ora tínhamos menos meios para 
fazer as coisas necessárias que depen-
diam dos recursos. Porém, algo era mui-
to certo: a conquista dos reais valores 
estavam com o caixa em alta. A verda-
de, a responsabilidade,  a confiança, a 
resiliência, a persistência e a garra sem-
pre estavam sendo alimentadas e fortifi-
cadas.

Por ter perdido precocemente meu 
pai biológico e logo após meu maior in-
centivador e apoiador, iniciei uma busca 
voltada na estruturação de pilares sóli-
dos. Sabia que estava só, e ao olhar para 
os lados e para trás, nada mais existia 
para me apoiar, eram somente eu e mi-
nha esposa, diante do mundo. Com pen-
samentos comuns e valores muito ali-
nhados, enfrentamos o que a vida havia 
preparado como barreiras. Vivemos com 
foco em nossos valores e assim fomos 
construindo algo sólido à nossa volta.

Nesta semana proferi uma palestra a 
profissionais da área comercial de uma 
grande editora e, como de costume, 
me emocionei ao colocá-los diante de 
uma indagação que procuro me fazer 
com muita frequência:

O que você está fazendo hoje, vale a 
sua luta?

Diante deste momento o silêncio to-
mou a sala como um grande vazio. Mui-
tas vezes nossas lutas estão relaciona-
das a questões muito profundas de nos-
sas vidas. Nossos dias nos massacram, 
nos desviam de nossas reais buscas, so-

mos infelizmente teleguiados, fazemos 
mecanicamente tudo o que todos fa-
zem, pensamos pouco, temos medo da 
exposição de nossos sentimentos mais 
profundos. Deixamo-nos enganar por 
buscas equivocadas, nos desequilibra-
mos com facilidade e muitas vezes per-
demos valores que não gostaríamos.

Nas empresas, todas estas questões 
não são diferentes da vida humana. Elas 
são como seres mutantes que se posi-
cionam e lutam por razões próprias. 
Acabam com o tempo se tornando, atra-
vés de seus gestores, protagonistas e ví-
timas de suas próprias escolhas. 

Em desavenças corriqueiras, deixa-
mos pessoas chateadas, tristes, engana-
das e, muitas vezes, nos sentimos pe-
quenos, e estes sentimentos doem na 
alma. Palavras duras, olhares tortos, ca-
ras fechadas, resistências desnecessá-
rias, reações do ego doente que muitas 
vezes magoam mais a nós que aos que 
objetivamos.

Dê valor aos seus verdadeiros valo-
res, alimente-os com o exercício do 
amor e da solidariedade, ajude despre-
tensiosamente, doe sem esperar algo 
em troca, silencie as agressões, dê cré-
dito às razões alheias, antecipe a paz, 
afague os corações, em vez de sentir-se 
arrependido, sinta-se orgulhoso por 
seus atos.

Dê sentido real à sua luta e enrique-
ça os seus verdadeiros valores.

Marcelo Ponzoni, diretor geral da Rae, MP

@www.marceloponzoni.com.br
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do neWsPAPer À neWsmediA
Congresso Brasileiro de Jornais discute jornalismo, inovação e  
novos modelos de negócios

Com o tema “Jornalismo e Inovação – Construindo Novos 
Modelos de Negócios”, a ANJ (Associação Brasileira de Jor-
nais) promoveu a 9ª edição de seu Congresso nos dias 20 e 
21 de julho, refletindo sobre como a tecnologia está revolu-
cionando o jornalismo e o mercado de comunicação.

Judith Brito, então presidente da entidade, abriu o evento 
afirmando que a internet multiplicou de forma exponencial 
a audiência dos veículos e que é “preciso buscar novos mo-
delos de negócios que possibilitem a continuidade da pro-
dução de informação de qualidade e com credibilidade, 
bens tão preciosos das democracias”.

A própria programação do CBJ, que incluía renomados pa-
lestrantes internacionais, propôs a reflexão da indústria jor-
nalística sobre diferentes prismas visando entender como a 
informação deve sair do papel e ganhar novos formatos sem 
perder sua independência e contextualização.

Michael greenspon, do The New York Times, defendeu 
esta ideia apresentando as estratégias que levaram uma das 
maiores empresas jornalísticas do mundo a uma bem-suce-
dida experiência de monetização de conteúdo online, o 
paywalls, assinaturas digitais.

Diferente dos sistemas adotados por outros grandes jornais 
como o The guardian, que se baseia no open journalism, ou 
do Washington Post, que é baseado no crowdsourcing, o NYT 
apostou nas assinaturas em diferentes plataformas, atenden-
do os assinantes em suas necessidades de informação.

“O modelo do Times, até o momento, é o mais elabora-
do, e seu sucesso alterou a relação percentual entre publici-
dade e circulação, com aumento significativo para este últi-
mo”, disse Silvio genesini, diretor presidente do grupo Esta-
do e proprietário da Agência Estado. 

As pesquisas indicaram que cerca de 40% da audiência 
do digital estava disposta a pagar por conteúdo online. 

“Hoje, 75% dos nossos 
assinantes no impresso 
usam (e pagam) pelo di-
gital também”, revelou 
greenspon. Isso ocorreu 
em um intervalo de tem-
po relativamente curto. 
Em 2009, quando surgiu 
o iPad, o “Times” se con-
centrava apenas na Web. 
“Ficou evidente a dispari-
dade entre o potencial 
dos tablets e o potencial 
dos smartphones, e apos-
tamos nessa diferença.”

Os números compro-
vam crescimento do meio

O IVC (Instituto Verifi-
cador de Circulação), que 
passou a auditar audiên-
cia digital, inclusive de aplicativos para smartphone e tablet, 
confirma que investir em conteúdo digital é bom para as em-
presas jornalísticas.

Segundo o presidente-executivo do IVC, Pedro Silva, já é 
da ordem de 14% o acesso a sites noticiosos por meio de 
dispositivos móveis. Já o Ibope, indica que a fidelidade do 
leitor à marca de seu jornal nas plataformas digitais como si-
tes e aplicativos para aparelhos móveis, alcança 50%.  

Roberto Lodl, diretor regional do Target group Index para 
a América Latina, que apresentou a pesquisa durante o Con-
gresso, afirma que “ao longo de um mês, metade dos leito-
res só lê aquele jornal, e esta fidelidade à marca aponta para 
o êxito da cobrança por acessos digitais”.

Judith Brito: informação é o bem mais  
precioso da democracia
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No Brasil, a Folha de S.Paulo instituiu esta modalidade de 
cobrança no mês de junho.

O estudo, realizado em nove capitais, de Porto Alegre a 
Fortaleza, constatou a aceleração na migração de leitores da 
plataforma impressa para as digitais a partir de 2010, indican-
do que 33,5% lêem jornal impresso - sendo que 7,3% tam-
bém leem jornal em plataformas digitais. Outros 3,8% lêem 
somente nas plataformas digitais.

Em 2011, “1,8 milhão de brasileiros leitores de jornal tradi-
cional, que não liam em plataformas digitais, passaram a ter 
smartphones”, número que deverá ser ainda maior, neste 
ano, afirma Lodl.

O evento contou ainda com palestras internacionais de 
Bill Kovach, jornalista norte-americano de larga experiência, 
hoje um dos grandes nomes do mundo acadêmico no que 
se refere às questões editoriais; David Hymann, advogado-
chefe da Netflix, que tratou de questões estratégicas para o 
uso da infraestrutura de telecomunicações; Raju Narisetti, vi-
ce-editor executivo do Wall Street Journal, que falou sobre a 
gestão de redações integradas; e Mathias Döpfner, diretor 
presidente do grupo de comunicação alemão Axel Springer. 

NOVA DIRETORIA É ELEITA DURANTE CONgRESSO
Durante o Congresso Brasileiro de Jornais, a ANJ realizou 

também sua Assembleia geral que elegeu o novo Conselho 
de Administração e a nova Diretoria da entidade.

Carlos Fernando Lindenberg Neto, dos jornais capixabas 
“A gazeta” e “Notícia Agora”, é o novo presidente da ANJ, su-
cedendo Judith Brito, da “Folha de S.Paulo”. 

Carlos Fernando, também conhecido como Café, é o pri-
meiro presidente da história da entidade representando um 
veículo regional. Em seu discurso de posse, destacou a im-
portância da ANJ para o setor jornal.

“No momento da fundação da ANJ, em 1979, o país vivia 
num regime autoritário. Seus fundadores sabiamente deter-
minaram como ponto número um da missão da entidade a 
defesa e a promoção da liberdade de imprensa, causa que 
permanece até hoje como prioridade”, lembrou. “Quanto ao 
nosso negócio, tudo indica que os novos modelos decorren-

tes das mídias di-
gitais passarão 
necessariamente 
pelo aumento 
do faturamento 
com a venda dos 
conteúdos jorna-
lísticos que pro-
duzimos com 
profissionalismo 
e vultosos inves-
timentos.”

Presidente: 
Carlos Fernando Lindenberg Neto

Vice-Presidente Secretário: 
álvaro Teixeira da Costa – Correio Braziliense (DF)

Vice-Presidente Financeiro: 
Jaime Câmara Júnior – O Popular (gO)

Vice-Presidentes: 
Francisco Mesquita Neto – O Estado de S.Paulo (SP)
João Roberto Marinho – O globo (RJ)
Luciana de Alcântara Dummar – O Povo (CE)
Maria Judith de Brito – Folha de S.Paulo (SP)
Mário Alberto de Paula gusmão – Jornal NH (RS)
Nelson Pacheco Sirotsky – Zero Hora (RS)
Sylvino de godoy Neto – Correio Popular (SP)
Walter de Mattos Jr. – Diário Lance! (RJ)
Diretor Executivo: Ricardo Pedreira

DIReTORIa aNJ – BIÊNIO 2012/2014

@www.anj.org.br

Café: primeiro presidente da história da entidade 
representando um veículo regional
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evento

Congresso Brasileiro de Pesquisa discutiu papel do Brasil  
no contexto econômico

dA inFormAÇÃo À criAÇÃo 
de vAlor

O mês de junho marcou também a 
realização do 5º Congresso Brasileiro de 
Pesquisa, reunindo mais de 500 profis-
sionais do setor de pesquisa de merca-
do, opinião e mídia; clientes, represen-
tantes do governo, do meio acadêmico 
e imprensa. 

A palestra de abertura, realizada pelo 
ministro Fernando Pimentel, do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, foi contundente em afirmar que o 
País reúne hoje as principais qualidades 
necessárias para se firmar como uma 
nação líder no futuro. “O desafio é o 
Brasil estar à altura daquilo que o desti-
no está nos reservando. Se vamos ocu-
par esse papel depende de nossas esco-
lhas. Ao olhar para trás, vemos que o 
país mais acertou do que errou, portan-
to acho que vamos chegar lá”, disse. 

Já o ex-ministro da pasta, o embaixa-
dor Sergio Amaral, discutiu como o Bra-
sil vem enfrentando a árdua tarefa de, 
ao mesmo tempo, ser parceiro e concor-
rente da China e Índia. 

Esse tom político foi dado durante 
todo o evento, alternando-se os pales-
trantes e sua área de atuação como 
inovação, branding, tecnologia e nos 

aspectos sócio-econonômicos. Ricardo 
Paes de Barros, por exemplo, da Secre-
taria de Assuntos Estratégicos da Presi-
dência da República, apresentou estu-
do sobre o crescimento da classe mé-
dia, visando ampliar o entendimento 
sobre um Novo Brasil. No período entre 
1999 e 2009 o nível da classe média ele-
vou em 15%. Na área política, o painel 
Eleições em Foco, coordenado por João 
Francisco Meira, presidente do Vox Po-
puli, teve a participação de representan-
tes do Datafolha, IBOPE, Sensus e MCI. 

UMA QUESTãO DE CLASSE
Uma das discussões mais eferves-

centes promovidas pelo Congresso foi 
justamente sobre alterações no Critério 
de Classificação Econômica Brasil. Luis 
Pilli, coordenador do comitê que estuda 
o assunto e presidente do LARC - Pes-
quisa de Marketing, acredita que o as-
sunto ainda está longe de ser resolvido. 
“o mercado é muito sensível a qualquer 
mudança e o aprimoramento no estu-
do precisa ser viável e bom para todos”.

Já, Ricardo Paes de Barros disse que a 
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redefinição de classes no Brasil se faz 
necessária por motivos macroeconômi-
cos, e também porque atualmente há 
mecanismos de pesquisas mais sofisti-
cados e precisos que acompanham es-
ses movimentos entre grupos de forma 
mais rápida do que os até então utiliza-
dos, baseados quase que exclusivamen-
te na renda.

No Brasil, essa redução vem ocorren-
do gradativamente. “A renda dos que 
ganham menos tem aumentado até cin-
co vezes mais do que a dos que têm 
rendimentos maiores. Estes indicadores 
estão próximos aos da China, país que 
mais cresce no mundo."

E citou um estudo que aplicou ferra-
mentas específicas retroativamente em 
anos diferentes. Enquanto a classe mé-
dia representava 43% da população em 
1989,.em 2001 este percentual passou 
para 48% e em 2009 metade dos brasi-
leiros já podiam ser incluídos nesse gru-
po, que tem renda média de R$ 450. 

“Passamos a considerar não só a dis-
tribuição de renda, mas também o pa-
drão de consumo, que consegue acom-
panhar mais de perto a mobilidade en-
tre os grupos. Definimos ainda cortes na 
renda, como ela é gasta, composta e as 
expectativas sobre renda futura”, expli-
cou, demonstrando que o assunto ain-
da está perto de um desfecho.

No encerramento do evento, as pes-

quisadoras Raquel Siqueira e Marina Fer-
nandez, da Millward Brown, foram anun-
ciadas vencedoras do Prêmio Alfredo 
Carmo, com apresentação do trabalho 
“A Ressignificação da Diversão no Mun-
do Contemporâneo”. Mostrando como 
as marcas se utilizam do entretenimen-
to para se comunicar com seus clientes, 
a monografia aponta desde quando a 
diversão começou a fazer parte das 

campanhas publicitárias de anunciantes 
que não têm o lazer como sua atividade 
central. Demonstra também como os 
consumidores dedicam cada vez mais 
tempo a atividades como esportes, en-
contros com os amigos e passeios.

O relevante crescimento da Classe C vem sendo objeto de atenção dos pro-
fissionais de marketing e comunicação do Brasil.

A “classe” a qual você pertence é determinada pelo Critério de Classifica-
ção Econômica Brasil, que define sua posição prioritariamente pela presença 
de alguns itens no domicílio - televisores, DVDs, rádios, automóveis, máquina 
de lavar, geladeira, freezer - de grande correlação com a renda familiar (qua-
se 80%, na avaliação efetuada em 2008).

Nos últimos 6 anos, com a economia estável e o crédito facilitado, adquirir 
os bens da lista do Critério Brasil ficou mais fácil. Hoje muitas famílias “deixa-
ram” a Classe D, passando a “engordar” a Classe C, que hoje corresponde a 
quase 50% da população dos grandes centros urbanos.

Entretanto, boa parte dessas famílias está endividada, e terá dificuldades 
para honrar seus compromissos, o que recomenda uma certa cautela na ava-
liação do crescimento da Classe C.

Também é importante compreender que o Brasil caminha para o “status” de 
país desenvolvido e que elementos como idade, profissão, região e etnia serão 
bem mais importantes do que renda para determinar padrões de consumo.

E para complicar um pouco mais o cenário, o consumo de mídia já não é 
mais definido pela classe social. Territórios de afinidade e momentos de en-
gajamento prevalecem sobre sexo, classe e idade, e o conteúdo ganha rele-
vância sobre a plataforma.

A Classe C cresceu, mas isso significa apenas que essa classificação já não 
é mais tão útil para embasar as estratégias de marketing.

 Flavio Ferrari, estrategista e diretor da Unit 34, sócio representante no Brasil da consultoria 

internacional Sevendots 

UMa QUeSTÃO De ClaSSe

@www.abep.org
www.unit34.com.br





Mídia

A mÍdiA e o mÍdiA 
vAloriZAdos
Premiações reconhecem talentos e estimulam o 
desenvolvimento do mercado

O prêmio mudou minha vida, foi 
um divisor de águas. É com estas pala-
vras que a consultora de mídia e bran-
ding, Eliane El Badouy, primeira ganha-
dora do Prêmio de Mídia do Estadão, 
há 16 anos respondeu sobre a impor-
tância da premiação.

Assim como Badu, como é conheci-
da no mercado publicitário, muitos ou-
tros profissionais de mídia desfrutam 
hoje de uma visibilidade que normal-
mente está mais direcionada para a 
área de criação, com importantes e 
concorridos prêmios que valorizam 
mais a criatividade do que a estratégia.

Nesse sentido, vale destacar que se 
o mídia não tivesse programado deter-
minado veículo a peça não ganharia 
destaque e, consequentemente, pode-
ria nunca chegar a ganhar o prêmio.

As iniciativas dos veículos de colocar 
o holofote também na mídia fez dife-
rença na qualidade dos profissionais 
de hoje em dia, acredita Adriana Fava-
ro. Para a diretora geral de mídia da Lo-
ducca, a divulgação dos nomes dos 
profissionais de mídia em premiações 
de criatividade coloca um novo olhar 
sobre a área e dá visibilidade para pes-
soas que trabalham em silêncio. “A ge-
ração de mídias mais novos está se be-

neficiando desses novos formatos de 
premiação, que contemplam também 
a estratégia e avaliam a inteligência 
por trás do plano de veiculação”, afir-
ma, acrescentando que as modalida-
des que analisam teses e monografias 
são as que mais estimulam e promo-
vem o estudo e o desenvolvimento 
técnico do profissional. 

Idealizador do Prêmio de Mídia do 
Estadão e um especialista na área, ge-
raldo Leite, sócio-diretor da Singular – 
Arquitetura de Mídia, concorda que 
premiações de mídia são relevantes e 
é enfático em afirmar que mais do que 
estreitar o relacionamento entre os 
profissionais da área de mídia das 
agências e os veículos, as premiações 
sérias que contemplam a mídia contri-

buem para o crescimento profissionais 
dos executivos e a análise de teses, 
monografias e trabalhos que desenvol-
vem o mercado como um todo.

“Os prêmios mais interessantes são 
sempre os que não estejam atrelados à 
veiculação de anúncios ou comerciais 
nos veículos que os outorgam. Deve 
haver independência na inscrição e es-
timular também a participação de uni-
versitários, analisando profundamente 
os trabalhos, teses e monografias que 
desenvolvam temas que contribuam 
para o desenvolvimento da área e de 
todo o mercado”, afirma Leite.

É o caso da premiação de Eliane Ba-
douy, que mesmo trabalhando em uma 
agência pequena no interior de São 
Paulo, ganhou o grand Prix com uma 
monografia denominada “Deuses Mi-
diológicos”, concorrendo com grandes 
como DPZ e Leo Burnet. Sua monogra-
fia afirmava que não poderia se consi-
derar só dados demográficos e psico-
gráficos como base para segmentar o 
target. “Na realidade, não é a condição 
de renda e nem de localização geográ-
fica que faz com que o consumidor es-
colha ou se aproxime de conteúdos ou 
de veículos. O que faz isso é orientação 
de valor que a pessoa tenha.”

CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 201230

Adriana: Premiar o mídia dá visibilidade para 
quem trabalha em silêncio



ExPLICANDO Lá EM CASA
geraldo Leite acrescenta que a for-

mação de um júri para analisar os tra-
balhos de mídia inscritos deve ser bem 
eclético e especializado, com profissio-
nais que entendam de pesquisa, pla-
nejamento, sociólogos, professores, di-
rigentes de agência e também expe-
rientes profissionais de mídia, pois a 
responsabilidade é muito grande.

“A escolha de determinado trabalho 
traz em seu bojo também o desenvolvi-
mento do mercado e da própria pes-
soa. Lembro de vários ganhadores de 
Pernambuco, profissionais e estudan-
tes, que hoje moram em São Paulo e 
trabalham em grandes agências graças 
ao reconhecimento de seus estudos e 
teses, uma vez que algumas categorias 
avaliam as monografias com critérios 
específicos de ineditismo, resultado, 
forma de tratamento ou profundidade."

Para Paulo Camossa, que concorreu 
recentemente ao Prêmio Folha UOL de 
Mídia 2012, faz parte do job description 
do mídia provar sua eficiência e de-
monstrar efetivamente os resultados 
de todas as verbas do cliente investidas 
em propaganda. Assim, ter um trabalho 
destacado por uma premiação do setor 
só facilita e estimula os profissionais.

Vindo de Pirassununga, no interior 
de São Paulo, para estudar propagan-
da, Camossa logo se encantou com 

uma aula de planejamento de mídia e 
não demorou em se destacar na área. 
“O problema é que a atividade do mí-
dia é tão abrangente que minha vida 
inteira tentei explicar para minha avó a 
minha profissão, mas não consegui”. 
Felizmente, com as premiações dedica-
das a destacar o profissional de mídia, 
hoje já está mais fácil esta explicação.

COM A PALAVRA DO ANUNCIANTE
Lançado em 2011, o Prêmio Folha 

UOL de Mídia, que este ano reconheceu 
Luiz Fernando Vieira, presidente do gru-
po de Mídia, como profissional do ano, 
é diferenciado ao selecionar as peças 
através de pesquisa do Datafolha e tam-
bém escolher o profissional de mídia de 
destaque com voto dos anunciantes.

“É um prêmio inovador e diferencia-
do porque reconhece os melhores tra-
balhos de mídia segundo o público 
mais importante do mercado da comu-
nicação, os próprios anunciantes", ex-
plica Marcelo Benez, diretor de publici-
dade da Folha de S. Paulo. 

Na primeira edição, em 2011, a pes-
quisa contou com a avaliação de mais 
de 200 dos maiores anunciantes do 
país, que elegeram as campanhas com 
o melhor planejamento de mídia e pre-
miaram os responsáveis por elas.

“Queremos oferecer uma contribui-
ção ao mercado para dar ainda mais vi-
sibilidade ao trabalho do mídia no Bra-
sil”, diz Enor Paiano, diretor de Publici-
dade e Comércio Eletrônico do UOL.

O executivo acredita que o sucesso 
da premiação, que está em sua segun-
da edição, deve-se ao formato inova-
dor e único no país: quem define o ga-
nhador do Prêmio é quem contrata o 
serviço do mídia, conclui Enor.

Além do prêmio de Mídia do Esta-
dão e do Prêmio Folha Uol de Mídia, o 
mercado ainda conta com premiações 
tradicionais que também reconhecem 
o profissional de mídia ou peças espe-
cíficas destacadas por sua originalida-
de, resultado ou eficácia. É o caso de 
Cannes, do Prêmio de Mídia globo Nor-
deste, o Top of Mídia, evento promovi-
do pelo grupo RBS, o Prêmio Abril, o 
Mídia Festival da APP, o prêmio da Cen-
tral de Outdoor e ainda o Mídia Bus em 
Recife. Muitos deles, além de destacar 
as peças veiculadas em seus veículos, 
também reconhecem o trabalho das 
equipes e de seus líderes da mídia, in-
centivando o desenvolvimento técnico 
da mídia e valorizando soluções que 
fortaleçam o profissionalismo no setor. 
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geraldo Leite: júri eclético e especializado, com 
bagagem de planejamento

Eliane: o Prêmio de Mîdia mudou minha vida

Paulo Camossa: resultados para o cliente 
destacam o profissional e a agência

@
www.gm.org.br

www.premiomidiaestadao.com.br
www. premiofolhauol.com.br



A 26ª edição do Congresso Brasileiro 
de Radiodifusão, promovido pela 
ABERT, reuniu durante três dias em Bra-
sília, autoridades, entidades e gestores 
de emissoras de rádio e televisão refle-
tindo em 25 painéis e palestras sobre 
“O Brasil e o mundo grátis”. A cerimônia 
de abertura do evento contou com o 
presidente em exercício na ocasião, Mi-
chel Temer, o presidente da Câmara, 
Marco Maia, o Ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo e líderes empresa-
riais, radialistas e especialistas de diver-
sas áreas, prometendo um debate rico 
sobre o processo de transformação vi-
venciado pelas emissoras de rádio e te-
levisão, e o seu profundo impacto no 
modelo de negócio das empresas e na 
forma de consumir informação.

Além de um seminário técnico que 
tratou de temas como regulação, outor-
gas, convergência, tecnologia e liberda-
de de imprensa, o evento celebrou os 
90 anos do rádio e os 50 anos da ABERT, 
e contou com a maior feira de tecnolo-
gia de radiodifusão da América Latina, 
com novidades do mercado de equipa-
mentos e acessórios.

Entre os principais destaques do 
evento, está a garantia dada pelo go-
verno, através do compromisso do mi-
nistro das Comunicações, Paulo Bernar-
do, de que o novo marco legal da co-
municação eletrônica será discutido 

com todos os setores sociais e de que 
“seu conteúdo respeitará os princípios 
de liberdade de expressão e de impren-
sa, sem impor qualquer tipo de contro-
le sobre os veículos de comunicação no 
país”. (leia discurso a seguir)

Para Emanuel Carneiro, presidente 
da ABERT, os rumores frequentes de 
que o governo usará o novo regula-
mento como mecanismo de controle 
das empresas de comunicação foi total-
mente rebatido pelo ministro ao confir-
mar que “abomina a censura e que o 
controle do conteúdo veiculado pelos 
órgãos de imprensa contrariam os valo-
res defendidos pela presidente Dilma 
Rousseff." E acrescentou: “a representa-
tividade que conseguimos com o even-
to, onde autoridades e gestores públi-
cos firmaram importantes compromis-
sos, só reforça a importância da radiodi-
fusão para o Brasil”. 

Entre as promessas do ministro estão 
a meta do Ministério das Comunica-

ções em levar o serviço de internet a 
70% dos lares até 2014, o que corres-
ponderia a 40 milhões de domicílios 
atendidos.

CREDENCIAMENTO DE INSTITUTOS 
DE PESQUISA

A questão do padrão digital para o 
rádio brasileiro também foi abordada 
no Congresso, ficando a expectativa de 
que até o final do ano seja definida a 
migração do rádio AM para os canais 5 
e 6 de televisão. E o compromisso do 
Ministério das Comunicações em mo-
dernizar a sua gestão, através da me-
lhoria dos processos e do aperfeiçoa-
mento dos sistemas de informação, 
contando com a atuação da Câmara de 
Políticas de gestão, Desempenho e 
Competitividade e o apoio do Movi-
mento Brasil Competitivo.

Paineis comandados pelo jornalista 
e doutor em comunicação Caio Túlio 
Costa sobre o novo cenário da comuni-

evento

ministro dAs comunicAÇÕes 
FAlA em congresso dA ABert 
Evento propôs avanços ao setor de radiodifusão 
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O presidente do CENP, Caio Barsotti, participou também do evento como 
moderador do painel “Anunciante sem informação, veículo sem publicidade” 
que contou com palestra do presidente da ABAP, Luiz Lara.

Na ocasião foram apresentadas ao mercado as Normas para Credenciamen-
to de Institutos de Pesquisa de Mídia, idealizado pelo CENP e que visam am-
pliar o leque de estudos disponíveis, que necessariamente passem pelo crivo 
técnico do CTM - Comitê Técnico de Mídia responsável pelo tema na entidade.



cação no século 21 e da presidente da 
Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão (SET), Liliana Nakonechnyj, 
sobre a “TV Aberta: transição analógi-
co/digital”, foram dos mais comenta-
dos durante o congresso. 

Além da inegável importância da 
pesquisa de mídia para orientar as es-
tratégias e táticas de uma campanha, a 
publicação das Normas visa também 
atender ao que dispõe o Anexo A das 
Normas-Padrão, a medida mostra a ma-
turidade da entidade em assegurar con-

dições de igualdade de desempenho 
técnico e profissional também  para as 
agências de pequeno porte, certifica-
das e enquadradas nos grupos 6 e 7, 
que ao acessarem o Banco de Pesquisa 
de Mídia, encontram variados estudos, 
e assim podem desenvolver planos 
mais técnicos, amplificando o retorno 
dos investimentos em publicidade.

Neste sentido, juntam-se ao Ibope, 
Ipsos-Marplan e IVC, comScore, SPOT, 
Controle da Concorrência, Metamídia, 
PointLogic, Tendência, BMP e Exatta, 

institutos que foram avaliados pela Co-
missão Especial de Pesquisa de Mídia e 
aprovados pelo Conselho Executivo.

Para Barsotti, o instrumental técnico 
de que o Brasil dispõe e o nível de ex-
celência atingido na prestação dos ser-
viços de mídia determinaram de forma 
natural o credenciamento de novos 
prestadores de serviços identificados 
com as melhores práticas do mercado. 
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Foi eleito no dia 15 de agosto, em Brasília, por unanimi-
dade pelo Conselho Superior da associação, o presidente 
da ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão, para o biênio 2012/2014, entidade que comple-
ta 50 anos, representa 3 mil emissoras privadas de rádio e 
televisão no País.

Trata-se de Daniel Pimentel Slaviero, diretor-geral do 
SBT em Brasília, que substituirá Emanuel Carneiro, presi-
dente da Rede Itatiaia. Slaviero iniciou sua carreira nas 
emissoras de televisão do grupo Paulo Pimentel e foi di-
retor-executivo da Rede Massa, afiliada ao SBT, ambos no 
Paraná. Presidiu a ABERT por duas vezes, entre 2006 e 
2010, sendo seu conselheiro desde 2001. Na Associação 
Internacional de Radiodifusão (AIR), entidade que repre-
senta 17 mil emissoras de rádio e televisão nas Américas, 
ásia e Europa, já ocupou a vice-presidência para a Améri-
ca do Sul e, atualmente, é vice-presidente do Comitê Per-
manente de Liberdade de Expressão.

Entre as metas de sua gestão, Slaviero aponta a flexibi-
lização da transmissão do programa A Voz do Brasil, o pro-
cesso de migração do rádio AM para os canais 5 e 6 de te-
levisão, e o apoio à modernização da gestão no Ministé-
rio das Comunicações.

Segundo o presidente: “Manteremos ainda nossa vigi-
lância sobre a situação de liberdade de imprensa e de ex-
pressão no país, defendendo os princípios constitucio-

nais e a livre atuação de profissionais e veículos de comu-
nicação. Esta é uma questão existencial para nós”.

Para vice-presidência da entidade foi reeleito o empre-
sário Vicente Jorge, da TV Asa Branca e da Radio globo.

Segundo o site da entidade, recentemente, em even-
to 56º Painel Telebrasil, Daniel Slaviero, reiterou o posicio-
namento do setor de radiodifusão sobre a faixa de 700 
MHz, alvo de disputa das operadoras de telefonia móvel 
para oferta do 4g. Ele considerou que levar a faixa a lei-
lão no próximo ano seria uma decisão prematura do go-
verno e que pode prejudicar a oferta de serviços de TV 
aberta, livre e gratuita no Brasil.

Slaviero demonstrou preocupação com o fato de as te-
les reivindicarem pedaços da faixa em cidades grandes, 
justamente onde o espectro radioelétrico é mais conges-
tionado e exigirá, inclusive, mais canais para a TV digital. 
Um recente estudo divulgado pela Sociedade Brasileira 
de Engenharia de Televisão concluiu que, em São Paulo, 
por exemplo, o setor necessitará de mais espaço para a 
oferta do serviço em HD.

De acordo com ele, é necessário um maior compro-
metimento do setor público, seja na realocação de ca-
nais, na maior rapidez na gestão dos processos de digita-
lização e na criação de políticas de incentivos para a dis-
ponibilização de set top boxes. 

dAniel slAviero é eleito novo Presidente dA ABert

@www.abert.org.br
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É uma grande satisfação atender a este convite da Asso-
ciação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão para de-
bater, neste Congresso, o tema da Regulação e Liberdade 
de Expressão. Trata-se, afinal, de assunto extremamente 
atual e que demanda um debate profundo e tranquilo en-
tre o setor, o governo, e a sociedade como um todo. 

A respeito da liberdade de expressão não há o que dis-
cutir: além de condição da vida democrática que todos nós 
construímos, trata-se de consenso no governo e no con-
junto da sociedade brasileira. Quanto à necessidade de re-
gulação, ou de atualização das leis que regem a comuni-
cação no Brasil, minha expectativa é de que o tema avan-
ce e ganhe apoio rapidamente, até por questão de bom 
senso. Afinal, o Código Brasileiro de Telecomunicação é de 
1962.

A ABERT tem enorme responsabilidade em qualquer de-
bate a ser feito sobre esses temas. E sua história mostra 
isso. Se voltarmos cinquenta anos, veremos que a Associa-
ção, logo nos seus primeiros meses de atividade, desem-
penhou um papel de destaque nas discussões em torno 
do Código Brasileiro de Telecomunicações. Sancionado 
em agosto de 1962, esse instrumento formou a base legal 
para o desenvolvimento do rádio e da televisão em nosso 
país. E continua sendo o principal pilar de nossa regulação 
setorial.

Hoje, o mundo é outro. Temos realidades tecnológicas, 
econômicas, políticas, culturais e sociais completamente 
diferentes daquelas de meio século atrás que impulsionam 
novamente o debate regulatório. E todos nós que estamos 
aqui - pequenos ou grandes radiodifusores, empresários e 
profissionais do setor ou representantes do governo - sen-
timos diariamente que existe um verdadeiro descompasso 
entre as regras existentes e a realidade da comunicação di-
gital. Vemos que as transformações do setor têm ocorrido 
de forma muito mais rápida do que nossa capacidade de 
debater conjuntamente e aprimorar os instrumentos regu-
latórios.

Neste sentido, é importante que a ABERT, assim como 
fez em sua origem, se mobilize novamente em torno da 
construção de um ambiente jurídico moderno e estável 
para a radiodifusão brasileira. E que ajude a dotar o nosso 

país - que já é a sexta economia do mundo - de um marco 
legal moderno, adequado a uma nação em pleno desen-
volvimento.

Em 2010, apenas 27% dos lares brasileiros tinham aces-
so à rede mundial de computadores. No final de 2011, esse 
índice subiu para 38%. Em 2012, ele deve chegar a 50%. E 
estamos certos de que, até o final de 2014, teremos Inter-
net em 70% dos lares brasileiros, cumprindo assim a meta 
de 40 milhões de domicílios conectados. 

Essas conexões não alimentam apenas computadores, 
tablets e celulares. Com frequência cada vez maior, os apa-
relhos de televisão já chegam das fábricas preparados para 
serem ligados à Internet e acessarem conteúdos audiovi-
suais específicos. Estou falando de uma programação que 
pode ter origem em qualquer canto do planeta. Que é ne-
gociada em nível multinacional, entre os fabricantes de te-
levisores e os grandes grupos produtores de conteúdo. E 
que, atualmente, supera qualquer tipo de regulação eco-
nômica nacional e garante divisas apenas para os países 
onde ela é produzida. 

A verdade é que existe hoje, no Brasil e no mundo 
todo, um novo mercado, que não pode mais ser chamado 
nem de radiodifusão nem de telecomunicações, mas sim 
de "comunicações eletrônicas". E essa realidade coloca as 
tradicionais empresas jornalísticas, bem como as emisso-
ras de rádio e televisão, em competição cada vez mais di-
reta com conglomerados de porte global como operado-
ras de telecomunicações, fabricantes de equipamentos e 
gigantes da Internet. 

Nossa legislação, contudo, está muito aquém desse fe-
nômeno relativamente novo. O rádio e a televisão são re-
gulados por uma Lei que completa meio século de vida 
em 27 de agosto próximo. Se não bastasse, a Constituição 
de 1988 prevê que questões como a programação local e 
independente ou o estímulo à cultura regional sejam regu-
lamentadas. E até hoje inexiste qualquer lei que discipline 
como isso deve ser feito. 

Completando o cenário, há uma grande assimetria en-
tre o tratamento que é dado aos serviços de radiodifusão 
e de telecomunicações, outorgados e regulados sob regi-
mes distintos, apesar de disputarem mercados semelhan-

regulAÇÃo e liBerdAde de exPressÃo
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DISCURSO MINISTRO

tes e estarem cada vez mais parecidos para o público.
Não é de se estranhar, portanto, que existam conflitos 

de ordem concorrencial e jurídica entre as empresas do 
setor. Seria possível listar, aqui, uma série de dúvidas que 
não surgem apenas no Brasil, mas em todas as economias 
avançadas. Para respondê-las, precisamos de esforços téc-
nicos ou jurídicos – e também muito diálogo entre gover-
no, empresas e sociedade em geral. O que precisa ser de-
finido, afinal, é o próprio futuro da radiodifusão, das em-
presas do setor e da produção audiovisual brasileira. Um 
futuro que está intimamente relacionado com a defesa de 
nossa cultura e com os direitos consagrados em nossa 
Constituição.

O governo Federal tem feito todos os esforços para 
modernizar a regulação do setor de comunicações eletrô-
nicas, mesmo dentro do atual quadro normativo.

E chegamos cada vez mais perto da definição do futu-
ro do rádio no Brasil. Já acumulamos informações e análi-
ses suficientes relativas à digitalização do serviço e pode-
remos definir, até o final deste ano de 2012, o padrão que 
será utilizado no Brasil. Nesse sentido, como deverá ser 
mais detalhado na palestra que o nosso Secretário genil-
do Albuquerque fará amanhã, devemos em breve formar 
um grupo de trabalho entre o governo Federal e as em-
presas de rádio para discutirmos os diferentes aspectos re-
lativos à digitalização.

Uma Lei geral proposta pelo Executivo, contudo, deve 
estar voltada a regulamentar os artigos constitucionais re-
lativos à comunicação eletrônica, a modernizar as regras 
provadamente defasadas e a possibilitar o tratamento à 
convergência tecnológica. Não deve tratar de jornalismo. 
Não deve se aplicar a jornais e revistas. Neste sentido, 
questões que tratam da regulamentação dos princípios 
constitucionais relativos à imprensa e ao direito de respos-
ta, por exemplo, devem ser discutidos de forma separada, 
tendo o Congresso Nacional como foro adequado. Exis-
tem, inclusive, Projetos de Lei em tramitação sobre tais te-
mas.

Também é importante ressaltar que recentemente te-
mos lido e ouvido com frequência o falso alerta de que 
qualquer debate em torno de um marco regulatório para 
as comunicações representaria uma séria ameaça à liber-
dade de imprensa e mascararia, no fundo, uma suposta 

pretensão de se "controlar a mídia".
Tais afirmações carecem de fundamentos na prática co-

tidiana e nos princípios mais caros do governo Dilma 
Rousseff, que nunca interferiu nas atividades da imprensa, 
sempre defendeu a liberdade de expressão e faz questão 
de reafirmar os princípios relativos a estes valores tão fun-
damentais para a democracia. Valores que não são apenas 
da Presidenta da República, mas de todos aqueles que lu-
taram pela liberdade neste país. Valores que, além de es-
tarem expressos em nossa Constituição, estão gravados 
em nossos ideais.

Abominamos a censura ou o que se chamou de "con-
trole sobre a mídia". Do mesmo modo, sabemos que o 
pleno exercício das liberdades individuais vai muito além 
da não interferência do Estado nas atividades jornalísticas. 
Ele passa pelo acesso dos cidadãos às variadas fontes de 
informação e meios de comunicação. E pela existência de 
um ambiente jurídico e econômico que possibilite o inves-
timento privado no setor e estimule a competição entre os 
meios. Que permita a convivência entre grandes e peque-
nas empresas, entre veículos tradicionais e novas mídias - 
todos eles cumprindo, a seu modo, a sua função de infor-
mar, entreter e levar cultura aos cidadãos.

Não há razão alguma para que o debate sobre regula-
ção venha a ser confundido com ameaça a liberdade de 
expressão no Brasil. E cumpre destacar que, nos últimos 
anos, a liberdade de manifestação de ideias fluiu com vi-
gor no País. Não houve um ato sequer do governo que li-
mitasse a expressão do pensamento em sua plenitude. 
Nem do ex-presidente Lula, muito menos da presidente 
Dilma. O que há são críticas, mas críticas são um direito de 
todo e qualquer cidadão numa democracia. 

Acredito que vamos construir nossas novas regras para 
o setor por meio de um debate livre e democrático. Sabe-
mos que um assunto é importante justamente quando ele 
gera polêmica. E todos os temas que dizem respeito a 
esse setor são importantes para o governo e para socieda-
de brasileira, e empresários e profissionais que desempe-
nham um papel fundamental em nossa democracia: a co-
municação.

@www.abert.org.br
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novo FestivAl do ccsP
Clube de Criação inova e lota Memorial da América Latina 
com palestras, workshops, debates e muito conhecimento

O que há em comum entre o neuro-
cientista Miguel Nicolelis, o chef Alex 
Atala, o apresentador Ratinho e o pu-
blicitário Marcello Serpa? Todos estive-
ram neste final de semana participan-
do do Novo Festival do Clube de Cria-
ção de São Paulo, realizado no Memo-
rial da América Latina.

Durante três dias o mercado publici-
tário se revezou nas muitas atividades 
propostas pelo Festival que está inau-
gurando o novo formato de integração 
cultural, social e de negócios, e já co-
lhe os frutos da ideia acertada. Mais de 
três mil pessoas passaram pelo evento 
e elogiaram os debates propostos, o 
convívio com artistas, publicitários de 
renome, dirigentes de agências, direto-
res de cinema, fotógrafos e muita gen-
te descolada.

Do neurocientista brasileiro Miguel 
Nicolelis falando de seu Walk Again, 
projeto com décadas de trabalho e que 
tem como objetivo criar um exoesque-
leto robótico, controlado pelo cérebro, 
permitindo o movimento de membros 
paralisados, por meio de ondas cere-
brais, ao entusiasmado discurso de 
Marcello Serpa contrário às concorrên-
cias, o evento passeou por apresenta-
ções de curtas-metragem, de docu-
mentários, e pelas avaliações profissio-
nais conduzidas por mais de 40 direto-
res de criação, diretores de arte e reda-
tores das melhores agências de propa-

ganda do mercado fazendo uma revi-
são de portfólio.

Isso aqui parece um mini-Cannes, 
afirmou o publicitário José Cascão, dire-
tor de criação da Adag sobre o evento, 
destacando a contundência de Fábio 
Fernandes que tem tolerância zero 
com a mediocridade criativa. “O forma-
to deste Festival está muito interessan-
te, boas palestras, bons debates, inte-
gração de profissionais, espaço para 
relacionamento”.

Já para Tula Minassian, "é a grande 
virada do Clube de Criação, que para 
de olhar para o próprio umbigo e abre 
diversas possibilidades pois a criação 
tem que estar à frente do negócio da 
comunicação".

Como não poderia deixar de ser, o 
Novo Festival também contemplou a 
eleição das peças que compõem a 37º 
edição do Anuário do CCSP. Os finalis-
tas do shortlist foram conhecidos pelo 
público através de painéis no saguão 
do evento. Além dos debates e pales-
tras, o público ainda pode conhecer o 
corner do d&AD, o mais rigoroso anuá-
rio do mundo que também marcou 
presença no evento.

UM FESTIVAL BRASILEIRO DE CRIATIVI-
DADE COMO NUNCA ANTES VISTO

A página do Novo Festival do CCSP 
no Facebook foi um bom indicador do 
sucesso da comunicação do evento 

nas redes sociais. Mais de 5.228 curti-
ram a página e outros 1.044 comparti-
lharam o link que continha informa-
ções sobre a programação, destaques, 
dicas e entrevistas.

Fabio Fernandes, presidente da F/
Nazca S&S, foi o palestrante mais pres-
tigiado do auditório Símon Bolívar no 
primeiro dia do Festival, falando sobre 
qualidade e resistência criativa, en-
quanto Washington Olivetto apresen-
tou seleção de comerciais do Anuário 
e ao final respondeu perguntas da pla-
teia conduzidas por Thomas Roth . 

Para Eduardo Lima, diretor de cria-
ção da F/Nazca, reeleito como presi-
dente do Clube de Criação de São Pau-
lo, transformar o Festival do Anuário 
em um evento do tamanho que ele 
merece é dar ao Clube o seu real valor, 
colocar foco na grandeza que a criativi-
dade tem neste mercado publicitário. 
"A propaganda evoluiu muito nos últi-
mos anos e conta com várias áreas. Te-
mos de aumentar o diálogo com mui-
to mais gente que contribui com este 
setor, temos de estimular o comparti-
lhamento de conhecimento entre as 
diversas disciplinas da publicidade, 
com os profissionais de promoção, de 
digital, de design", afirma.
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mArKeting de Atitude
Como colocar afeto nas relações comerciais

Uma busca pelos termos “marketing 
de atitude” no google resulta em mais 
de 3 milhões de resultados, muitos de-
les referentes ao mais recente livro do 
publicitário Julio Ribeiro, fundador e só-
cio-presidente da Talent.

Nascido da observação dos índices 
de pesquisa que apontam que muitos 
consumidores não voltam a uma loja 
por conta do mau atendimento, o livro 
defende a tese de que equipes felizes 
e bem treinadas são mais produtivas e 
consumidores bem-tratados tendem a 
ter um caso de amor e relações mais 
duradouras com as marcas.

“Este conceito vale para tudo, de 
prestadores de serviços a restaurantes. 
Num shopping, nas ruas, enquanto 
muitas lojas estão às moscas, outras 
seguem cheias e com clientes felizes”, 
afirma, lembrando que quando os co-
laboradores não gostam do ambiente 
onde trabalham, tendem a não gostar 
também dos clientes.

Ribeiro afirma que a relação dos co-
laboradores com seus empregos está 
intimamente relacionada com o tipo 
de atendimento que fará aos clientes e 
que o bom atendimento é proporcio-
nal à forma como é tratado. E mencio-
na três exemplos clássicos: Apple, La-
boratórios Fleury e a própria Talent.

“Na nossa agência não existem em-
pregados. Temos colaboradores, ami-

gos e uma política de relacionamento 
forte porque estamos lidando com 
pessoas e elas devem trabalhar felizes. 
Há 5 anos não perdemos um cliente e 
acho que isso é um bom indicador do 
afeto a que me refiro”, confidencia.

Demonstrando que a afinidade 
com que um balconista/garçom/fren-
tista ou qualquer outro profissional tra-
te um cliente influencia a performance 
dos negócios, pois pessoas infelizes 
produzem menos e a empresa gasta 
mais.  “As pessoas passam o horário 
nobre de suas vidas nas empresas e é 
imperativo que as empresas tenham 
uma política de valorização de suas 
equipes”.

Outro exemplo citado por Ribeiro, é 
do Wal Mart, rede de varejo que ele 
teve oportunidade de visitar nos Esta-
dos Unidos e comprovar que lá os fun-
cionários tem verdadeira devoção por 
seus empregos. Em terras brasileiras, 
um cliente da área de confecção que 
fazia roupas de qualidade excepcional 
mas que tinha péssima relação com 
seus clientes e funcionários, ao introdu-
zir um plano de valorização dos funcio-
nários e fazê-los responsáveis pela fa-
bricação das melhores roupas do Brasil, 
teve um aumento de 40% nas vendas.

Outra pesquisa citada por Ribeiro dá 
conta de que, nos Estados Unidos, 
clientes abandonam marcas por morte, 

mudança de cidade, aumento de pre-
ços, troca de fornecedores e 67% dos 
casos, porque acham que a loja não 
lhe dá a atenção que merecem como 
consumidores.

Tratar os clientes como consumido-
res é outra razão de descompasso na 
aplicação do marketing de atitude. “Re-
duzir as pessoas à categoria de consu-
midores é atribuir-lhe apenas uma fun-
ção comercial. Pessoas têm sentimen-
tos e devem ser tratadas com respeito, 
carinho e atenção”, enfatiza.

Neste quesito, os cabeleireiros são 
os maiores praticantes deste tipo de 
marketing, afirma. Em recente pesqui-
sa idealizada pela agência, Julio Ribeiro 
afirma que os cabeleireiros são procu-
rados mais pelo carinho e atenção que 
dispensam a suas clientes do que efe-
tivamente pelo tratamento capital que 
oferecem, e cobram caro por isso.

Infelizmente nem todos os empre-
sários pensam desta forma, o que abre 
uma possibilidade imensa para que os 
profissionais mais antenados e dispos-
tos a mudar o paradigma conquistem 
mercado e ampliem sua margem de 
negócios com esta atitude.

Equipes motivadas, engajadas e 
com atitude fazem qualquer coisa pela 
empresa. Veja o exemplo: “Pense no 
nome do maior executivo, no mais 
competente que você conheça. Propo-
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nha-lhe o seguinte projeto: suba até o 
morro da Mangueira e procure arregi-
mentar 10 mil voluntários. Monte, com 
a colaboração deles, o projeto de um 
show monumental que envolva a con-
tratação de dezenas de técnicos, esti-
listas e coreógrafos. Cada pessoa do 
grupo terá de comprar uma fantasia 
que custará três meses de salário para 
usá-la numa única noite. Todas terão 
de comparecer duas vezes por semana 
à quadra da escola para ensaiar. Tudo 
isso sem ganhar nada. Terão de levan-
tar 1 milhão de dólares para pagar as 
despesas, locomover-se por conta pró-
pria para o local do desfile, chegar pon-
tualmente, obedecer cegamente às or-
dens dos fiscais e, se a escola não ga-
nhar, chorar”.

A ATITUDE DO MARKETINg
Dedicado integralmente ao que as 

empresas de fato fazem, interferindo 
no negócio em si, e não ao que elas fa-
lam que fazem, Lourenço Bustani acre-
dita que, na prática, as ações de marke-
ting não podem estar desconexas da 
essência da empresa.

Considerado um dos empresários 
mais criativos do mundo pela revista 
americana Fast Company, Lourenço 
Bustani, sócio-fundador da Mandalah, 
consultoria em inovação e sustentabili-
dade, acredita que o mundo não tem 
mais lugar para verdades absolutas.

Palestrando recentemente em even-
to do Experience Club, Bustani propôs 
uma reflexão coletiva sobre a definição 
da palavra inovação e como ela deve 
ser aplicada aos negócios, sempre con-
siderando que a criatividade corporati-
va pode representar desde um novo 
modelo de produto até uma mudança 

de hábito, uma melhoria contínua, 
uma ousadia ou transformação de pa-
radigma.

Entretanto, assim como Julio Ribeiro, 
o empresário defende que os consu-
midores precisam ser entendidos 
como pessoas e não ficarem limitados 
em sua função apenas de comprador 
de produtos e serviços.

“A palavra consumidor é reducionis-
ta, corrupta e nos reduz apenas à capa-
cidade de consumir”, afirma, enfati-
zando que antes de tudo as empresas 
precisam reconhecer os seres huma-
nos como capazes de profundos rela-
cionamentos com as marcas.

O homem equaciona suas aspira-
ções de vida com as de consumo e as 
marcas que entendem o ser humano 
desta forma completa conseguem de-
senvolver mais significado entre seus 
propósitos corporativos e a perenidade 
do seu negócio.

O case que ilustra esta ideia foi o 
desenvolvido para a fabricante de au-
tomóveis gM. A mudança aparente-
mente simples  permitiu trocar o carro 
pelas pessoas no centro de atenção da 
companhia.

“Pelo modelo antigo, o ponto de 
vista do montador considerava o carro 
como mais importante elemento na re-
lação com a montadora, só que quan-
do se compra o carro se acaba a expe-
riência de compra”. Entendemos que 
se as pessoas estiverem no centro de 
atenção da montadora, todas as suas 
ações serão pontos de contato da mar-
ca e passíveis de relacionamento. Des-
de que uma pessoa pensa em comprar 
um veículo até sua efetiva compra, há 
um processo que é interativo, envolve 
pesquisa, recomendação, testdrive, a 
compra em si e depois ainda o pós-
venda e a revenda também. Não dá 
para olhar somente o carro, há pessoas 
o tempo todo interagindo no processo 
e foi isso que mostramos em nosso 
novo design do processo de compra.

Muitas empresas acreditam que atu-
am na transação comercial entre o con-
sumidor e a marca. Entretanto temos 
de ultrapassar esta visão singular e ex-
plorar o todo, entender que há uma 
cascata de decisões que repercute na 
escolha de determinado produto. Um 
bom exemplo disso são os trabalhos 
realizados para a própria gM, que há 
um ano vem entendendo que precisa 
pensar corporativamente incluindo a 
questão da mobilidade urbana. Não 
basta pensar em um novo modelo de 
carro, é preciso sair do vácuo entre o 
motorista e seu automóvel de quatro 
rodas e considerar também a situação 
da locomoção. “Pensar no todo, neste 
exemplo, significa considerar novas 
fontes de energia, materiais, o trans-
porte público, entre outras coisas”. 

Para conseguir abarcar visões multi-
disciplinares, Bustani conta que apro-
veita seus escritórios na Alemanha, 
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MarKeting

Nova Iorque e Brasil para montar equi-
pes multidisciplinares que se reuniram 
virtualmente para refletir sobre o as-
sunto e depois de um tempo sozinhos 
decidiram pensar juntos, num mesmo 
ambiente. “Reunimos num workshop 
diversos profissionais, de diferentes es-
pecialidades, como uma designer de 
carros, um pensador, um urbanista, 
uma pesquisadora de biomimética (es-
tuda os fenômenos naturais) e um es-
pecialista em regeneração urbana. O 
resultado foi um pensar holístico que 
gerou 32 propostas de inovação para a 
gM. “E não foram modelos de carros.“ 
Foram 32 ideias que se abrem como 
novas possibilidades para a empresa 
inteira, novos serviços, novas capacida-
des, novos modelos também, novos 
relacionamentos com o setor energéti-
co, Telecom, novos materiais, enfim” 
afirmou entusiasmado.

Também neste quesito de “enxergar 
o sistema”, o palestrante contou do 
case para a Nike promover-se para a 
Copa de 2014 principalmente no Rio de 
Janeiro, onde a marca não tinha gran-
de representatividade. O resultado foi 
uma proposta de abertura de diálogo 
entre o morro e o asfalto, atletas, pre-
feitos, artistas e quem é carioca no 
sentido de entender o momento que a 
cidade está vivendo e como a marca 
pode interagir.

CRIANDO DIáLOgOS INUSITADOS 
“Se não diversificar o perfil das pes-

soas da sociedade não vamos pensar 
em novas perguntas e nem chegar a 
novas respostas”. Foi com essa frase 
que Lourenço Bustani começou a ex-
plicação sobre a inovação estar na cria-
ção de diálogos inusitados.

A sua empresa, a Mandalah, acredi-

ta que é imprescindível a sociedade ci-
vil e privada sentarem na mesma mesa 
em busca de uma mudança nos pro-
cessos e falou sobre o site www.festi-
valdeideias.org.br, que propõe o envio 
de ideias para uma melhor administra-
ção da cidade e de processos. As ideias 
são apresentadas de forma pública e 
aperfeiçoadas em um processo de co-
laboração, e as melhores serão patroci-
nadas ao final do concurso.

Ao criar diálogo entre os cidadãos e 
os profissionais das empresas, são po-
tencializados novos relacionamentos, 
e isso aconteceu em outro case apre-
sentado pelo palestrante. Amó, linha 
de cosméticos da Natura, envolveu 120 
jovens de diferentes capitais para falar 
sobre amor e sustentabilidade e juntos 
criaram um coletivo de artistas, ilustra-
dores, chef de cozinha e músico que 
produziram obras que representassem 
os valores da marca. Isso é criar diálo-
gos conexos aos valores dos usuários 
de forma a ser reconhecidos por eles. 

MARKETINg DE ATITUDE É TER 
INTENçãO E PROPÓSITO

Visando quebrar a zona de conforto 
dos clientes que buscam as propostas 
de inovação da Mandalah, Bustani 
contou do Shivah, um golden especia-
lista em pessoas que costuma acom-
panhar as reuniões e impressionar os 
executivos mais sisudos. 

Outro exemplo sobre como criar 
diá logos diferenciados foi mostrado 
através do case MaxHouse que reuniu 
diversas pessoas em uma experiência 
dentro de uma olaria construindo com 
argila e barro os seus próprios concei-
tos sobre um lar. 

”A concorrência acirrada e o merca-
do desordenado estão levando as 

companhias a lançarem produtos pen-
sando muito mais em atacar seus con-
correntes do que nos seus próprios 
propósitos”, afirmou Bustani. 

“Uma das primeiras coisas que per-
gunto quando estou com um empresá-
rio interessado em nosso trabalho é 
porque ele quer fazer algo, e quando 
ele responde eu pergunto novamente 
por que. Temos de chegar ao propósi-
to das coisas, à real intenção de fazer-
mos algo”, disse.

”Se estivermos conscientes do que 
estamos fazendo, pessoal e profissio-
nalmente, vamos repercutir esse propó-
sito na vida e também na companhia”, 
finalizou Bustani enquanto pedia aten-
ção para um vídeo que costuma assistir 
de tempos em tempos para lembrá-lo 
sobre a inovação nascida do silêncio e 
de momentos e ações que estão cheias 
de significado. Veja o filme www.enyo-
oneeverything.com 
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@www.talent.com.br
www.mandalah.com.br

Bustani: inovação precisa ter intenção e propósito



Veículo de mídia impressa com circulação verificada 

é melhor para todo mundo.

Sabe o que acontece quando você anuncia em veículos que não têm a circulação verificada? Você fica  
sem a garantia necessária para fechar bons negócios. É por isso que o CENP está ampliando  
o credenciamento de fornecedores para realizar a verificação de circulação e distribuição de veículos  
impressos de comunicação. Assim, anunciantes privados e públicos e agências podem investir em  
publicidade com mais segurança e transparência, garantindo mais credibilidade e negócios para os veículos. 
Saiba mais em www.cenp.com.br

Entidades Fundadoras:

Entidades Apoiadoras:

APJ
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE JORNAISJORNAIS DO INTERIOR

Luiz Fernando Vieira
Sócio e Vice-Presidente de Mídia da Africa 
e Presidente do Grupo de Mídia São Paulo

Não tem como 

fazer um bom 

planejamento 

sem números 

corretos sobre 

os veículos.

“

”
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inovaÇÃo

do Alto do BAnQuinHo
O CENP é o guardião das Normas-Padrão e, por 
consequência do modelo brasileiro de relacionamento 
comercial entre agências, clientes e veículos

De um modo geral, talvez a inovação seja o maior desa-
fio dos guardiões.

Como se pode preservar e inovar? Manter e mudar?
Pois as pessoas do CENP vivem esse desafio de buscar 

formas novas, mais rápidas, eficazes, transparentes de exe-
cutar sua missão. E sentem que os demais atores do merca-
do de comunicação também o vivem.

Então por que não contar aqui na CENP em Revista nos-
sas histórias, nossos casos de inovação?

Quem sabe vamos inspirar pessoas, compartilhar boas 
práticas? No mínimo, vamos divulgar novidades.

A sugestão é a da criação de um espaço, como se fosse 
um banquinho, onde possamos dizer no que e como esta-
mos inovando. 

Quais processos e práticas temos modificado, simplifica-
do, acelerado para melhorar nossas vidas e as vidas dos nos-
sos clientes e fornecedores ou colaboradores?.

Na nova seção poderíamos publicar endereços, dicas, in-
formações, linhas de financiamento e incentivos.

Conhecem a Lei do Bem? Agências e veículos podem ser 
beneficiados?

Sabiam que estão ficando prontas Normas de Certifica-
ção (como as da ISO)?

E cursos? Onde e quando podemos fazer cursos de ino-
vação? Trabalhando dessa forma estaremos fazendo crowd-
sourcing. 

Combinando nossas experiências e nossos talentos na 
busca de soluções mais transadas para nossos desafios do 
dia a dia.

Muitas empresas grandes fazem assim, como a 3M, por 
exemplo, que mantém um site em: http://www.3minovacao.
com.br/?WT.mc_id=inova%C3%A7%C3%A3o&WT.srch=1&gclid=
CLHzgfeUobECFQW0nQodKTJYbg  

Onde todos podemos lançar propostas, novidades, 
ideias, sugestões. 

O espaço que está sendo proposto deveria publicar casos 
e práticas, depois de submetidos à análise de uma comissão 
de profissionais. Fossem considerados inovadores, pela eco-
nomia que geram, pela capacidade de aumentar eficiência 
e pela melhoria na prestação de serviços.

Assim a CENP em Revista teria liberdade para publicar 
apenas as contribuições relevantes para o mercado, o mode-
lo brasileiro de relacionamento com clientes, meios, agên-
cias, serviços e para a profissão como um todo.

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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Usando veículos

com circulação verificada

sei que vou conseguir

o melhor retorno nos

investimentos.

“

”
Maria Luisa A. López

Diretora de Mídia da Unilever e Presidente 
do Comitê de Mídia da ABA
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CUrtas

Em encontro promovido pela 
FENAPRO e pelo Sindicato das 
Agências de Propaganda de 
Mato grosso (Sinapro-MS), com 
presença também do CENP, 
constatou-se que as licitações 
públicas e os investimentos do 
setor privado em publicidade 
confirmam o movimento de 
recuperação dos negócios 
regionais das agências de 
propaganda em grande parte 
das diversas localidades do País.

O Maximídia deste ano estará 
focado em conteúdo, com 
seminários durante os dias 2 e 
3 de outubro. Com o tema 
“Consuma Inteligência”, o 
evento contará com a 
participação de Dan Wieden, 
co-fundador e diretor-executivo 
global de Criação da Wieden + 
Kennedy, ícone da publicidade 
mundial e o painel de abertura 
com Salles Neto, do grupo 
Meio e Mensagem, 
conversando com Nizan 

guanaes (grupo ABC), Roberto 
Justus (Y&R), Paulo giovanni 
(Leo Burnett/Tailor Made) e 
Sergio Amado (Ogilvy), além de 
apresentações dos 
patrocinadores grupo 
Bandeirantes, grupo RBS, Rede 
globo, SBT, Turner e Yahoo.
O Prêmio Maximídia/RBS, em 
sua 13ª edição, tem 4 
categorias novas: Melhor uso 
de digital; Melhor uso de mídia 
social, melhor uso de mídia 
mobile; e melhor uso de mídia 
Branded Content & Patrocínios. 
O site para outras informações 
é www.maximidia.com.br

Já está no ar o site  www.
historiadoradionobrasil.com.br, 
iniciativa da ABERT e da ESPM.

“Liberdade de Expressão“ foi 
tema do Fórum de Debates 
APP, com gilberto Leifert e 
Mário D'Andrea debatendo 
com a plateia. 

Mais de 600 diretores, gestores 
e editores de jornais do interior 
do Brasil se reuniram de 29 de 
junho a 1º de julho no Costão 
do Santinho Resort, em 
Florianópolis, Santa Catarina, 
para o II Encontro Nacional de 
Jornais do Interior e o 40º 
Encontro Estadual da Adjori 
Santa Catarina. Com 
participação do CENP, os 
principais temas do encontro 
foram a ação editorial para 
cobertura integrada das 
Eleições 2012 e a qualificação, 
treinamento e aprimoramento 
dos Jornais do Interior.

“Em propaganda, ganha 
quem veicular primeiro. 
A não ser que você tenha 
depositado primeiro”, é o mote 
da campanha idealizada pela 
agência Quê para a ABP 
promover a Entidade 
Depositária de Criação da 
Propaganda.

R

R

R

R

R

R

A noite de 28 de agosto foi espe-
cial para o mercado de publicações 
segmentadas. O Centro de Conven-
ções Fecomércio foi o palco da en-
trega da oitava edição do Prêmio 
Anatec, que destaca com troféus de 
ouro, prata e bronze os melhores ca-
ses da comunicação de nichos.

grandes nomes da mídia, editores, 
publicitários, anunciantes, jornalistas 
e profissionais de marketing partici-
pam anualmente da premiação, ora 
com a inscrição de cases ora como 
homenageados ou incentivadores do 

único projeto de valorização das boas 
práticas em publicações no Brasil.

As publicações foram inscritas em 
10 categorias: Capas de Publicações, 
Lançamento de Publicações, Proje-
tos gráficos e Digitais de Publica-
ções, Publicações Business to Busi-
ness, Publicações Business to Consu-
mer e Publicações Customizadas, 
Publicações Digitais, Publicações Na-
cionais com Circulação Internacio-
nal, Responsabilidade Social e/ou 
Ambiental e Relacionamento com o 
Mercado. 

Este ano, chamou também a 
atenção as personalidades homena-
geadas nas categorias especiais: Au-
dálio Dantas como Jornalista do Ano, 
Antonio Toledano, Mídia do Ano, 
Caio Barsotti, Personalidade do Ano 
e DPZ, a Agência do Ano.

OS MELHORES DA COMUNICAçãO SEgMENTADAR
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“

Rodrigo Finotti
Diretor de Marketing P&G Brasil

”

Circulação verificada 

é para mim como 

a linha de um campo. 

Preciso saber onde 

começa, onde termina 

e assim traçar minha 

estratégia de jogo.
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Em reunião realizada na última 
semana de agosto na cidade de gra-
mado, no Rio grande do Sul, a ABAP 
– Associação Brasileira de Agências 
de Publicidade, a primeira nacional 
após o V Congresso Brasileiro da In-
dústria da Comunicação, foi referen-
dado o CCI – Comitê de Continuida-
de e Implantação, a ser presidida por 
Orlando Marques, CEO do grupo Pu-
blicis no Brasil.

 O encontro, liderado por Luiz 
Lara, presidente da entidade, tam-
bém marcou a discussão de temas 
sobre os projetos de lei sobre publici-
dade em tramitação no Congresso 
Nacional, além das diretrizes da 
ABAP para concorrências da iniciativa 
privada, os novos serviços do IVC – 
Instituto Verificador de Circulação no 
ambiente digital e atuação regional e 

a apresentação do COI – Comitê 
Olímpico Internacional sobre os direi-
tos de utilização das marcas associa-
das aos Jogos Olímpicos de 2016. 

 Além dos líderes de doze regio-
nais da ABAP, o encontro contou 
com outros convidados, como o pre-
sidente do CENP, Caio Barsotti, o pre-
sidente do IVC, Pedro Martins Silva, o 
assessor parlamentar Alberto Caval-
canti, e o assessor político Ronald de 
Carvalho.

Ficou oficializado que o Comitê 
presidido por Marques se reunirá pela 
primeira vez em setembro, com os 
membros das 13 comissões do V Con-
gresso para reunir as teses apresenta-
das e discutir sua implementação.  

A plataforma de comunicação 
“Somos todos Responsáveis”, lança-
da em março pela entidade, com vis-

tas a contribuir para a reflexão sobre 
a publicidade fazer parte da vida das 
pessoas e que proibi-la está longe de 
ser a melhor saída para a solução de 
problemas, também ganhou desta-
que no encontro.

 Segundo estudo conduzido pela 
Medialogue com base em 12 mil 
conteúdos na mídia e em 110 blogs 
relevantes para o setor, antes da 
campanha, cerca de 90% das men-
ções ao tema contra a publicidade 
infantil era negativa em relação às 
agências de propaganda. Entretanto, 
hoje, já somam 1 milhão de pessoas 
atingidas em todo o Brasil pelas 
mensagens da campanha e a pági-
na do Facebook do movimento já foi 
“curtida” por 9,8 mil pessoas e teve 4 
mil interações, entre compartilha-
mentos e comentários.

O 1º Encontro de Mídias, evento ide-
alizado por Claudio Venancio no mês 
de junho reuniu mais de 400 profis-
sionais de todo o Brasil para refletir 
sobre o momento atual da mídia 
com palestrantes do calibre de Paulo 
gregoraci, vice-chairman e COO da 
WMcCann, Igor Puga, partner-execu-
tive director da ID/TBWA e Paulo Ste-
phan, diretor geral de Mídia da Talent
E uma iniciativa pioneira do CENP 
permitiu que 1.750 agências certifica-
das pela entidade e incluídas nos 
grupos 6 e 7, tivessem acesso ao 
evento em tempo real através da in-
ternet.
O CENP que tem como um dos obje-
tivos dar tratamento igualitário às 

agências de pequeno, médio e gran-
de portes no sentido de minimizar as 
diferenças regionais existentes, con-
siderou uma excelente oportunidade 
de ampliar a cobertura do evento.
Por possuir o Certificado de Qualifi-
cação Técnica do CENP, as classifica-
das nos grupos 6 e 7 (receita bruta 
anual do grupo 6 de R$ 201.000 a R$ 
500.000, e do grupo 7 até R$ 200.000) 
foram contemplados pela iniciativa.
Tudo o que há de mais importante e 
inovador no universo de Mídia foi 
apresentado e debatido por alguns 
dos maiores nomes da mídia brasilei-
ra. Um único dia dedicado a teses, 
pensamentos e crenças sobre tudo o 
que ocorre nos meios de comunica-

ção e com os consumidores. 
O conteúdo especial e único, total-
mente voltado para o conhecimento 
técnico de mídia e do negócio do 
anunciante foi compartilhado para 
que as agências tenham maior com-
petitividade em seus mercados, se 
valendo das melhores práticas e co-
nhecimentos de mídia.
Através de um link dedicado disponi-
bilizado pela Subway, que transmitiu 
todo o evento ao vivo, as agências ti-
veram acesso através de senha ao 
conteúdo do evento.
Com esta iniciativa o CENP acredita 
estar contribuindo para a dissemina-
ção da informação e no desenvolvi-
mento das pequenas agências.

R

R

ABAP REFERENDA COMITÊ DE CONTINUIDADE E IMPLANTAçãO

ENCONTRO FOI TRANSMITIDO PARA AgÊNCIAS CERTIFICADAS



CENTRAL DE OUTDOOR 35 ANOS. A MÃE DE TODOS OS OUTDOORS.

Outdoor 
também 
tem mãe.
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O outdoor tem uma história na propaganda brasileira. Divulgou produtos, sedimentou marcas e 

ajudou a construir a cidadania exibindo campanhas pelo bem social. Em 2007, um ano mais 

difícil para o meio, o faturamento publicitário em outdoor foi de R$ 308 milhões contra R$ 366 

milhões do ano anterior. Em 2011, o meio encerrou o ano com R$ 438 milhões, em uma série de 

cinco anos com aumento de participação nos valores investidos em publicidade - o último deles 

de 4,2%, segundo o Projeto Inter-Meios*. Essa força se deve ao empenho da Central de Out-

door, que nesses 35 anos de existência nunca deixou de acreditar na verdadeira democracia e 

no outdoor como força de mídia e informação, numa demonstração de que o outdoor nunca 

esteve sozinho, que o outdoor também tem mãe.
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OUTDOOR.
DE LONGE A MIDIA MAIS VISTA
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CertiFiCaÇÃo

certiFicAÇÃo técnicA Pode 
ser exigidA Por mercAdo

A condições técnicas para a presta-
ção de serviços publicitários a entes 
públicos deve ser verificada e compro-
vada na área na qual os serviços serão 
prestados, inclusive no que está rela-
cionado às condições de pessoal, ins-
talações e disponibilidade de pesqui-
sas de mídia. Para os contratos públi-
cos, não basta que a Agência conte 
com certificação na área em que tenha 
sede, mesmo que seja em cidade de 
importância em matéria de comunica-
ção. Deve estar certificada para a re-
gião onde vai atuar.

Pelo menos esta tem sido a orienta-
ção de alguns órgãos da administração 
pública recentemente.

Para o setor privado, as relações são 
discutidas a cada caso, porque a con-
tratação independe de cumprimento 
de normas legais que tratam da maté-
ria. Cada contrato privado é analisado 
pelas partes, que têm meios de aferir 
os resultados da prestação de serviços 
e formas de alterar ou encerrar, a qual-
quer tempo, respeitado o que foi fixa-
do em contrato, tal relação.

O conceito de prestação de serviços 
técnicos de publicidade está contido 
no art. 30, item II, da Lei 8.666/65, que 
trata da “documentação relativa à qua-
lificação técnica”, limitando a exigên-
cia a: - “Comprovação de aptidão para 

o desempenho de atividade pertinen-
te e compatível em características, 
quantidade e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técni-
co adequados e disponíveis para a rea-
lização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se res-
ponsabilizará pelos trabalhos”. 

Desde a entrada em vigor da lei nº 
12.232/10, por passar a ter a responsa-
bilidade de certificação técnica de 
agências a serem contratadas pelo po-
der público, o CENP deixou de fornecer 
certificação técnica única para Agên-
cias que mantêm, além da matriz, fi-
liais, com estrutura de outra empresa, 
fora da sua cidade-sede, que deseja 
obter a certificação.

As Agências, um pequeno número, 
já certificadas unitariamente estão sen-
do alertadas sobre a necessidade de 
atualizarem a sua condição diante do 
eventual risco de problemas caso resol-
vam participar de licitações regionais 
através das suas agências-filiais com 
estruturas próprias e outra inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda.

O CENP adota a inscrição no CNPJ 
como indicador da pessoa jurídica que 
solicita e receberá a certificação técni-

ca, inclusive para efeito de verificação 
das condições de funcionamento, o 
que é feito através de vistorias técnicas 
realizadas de forma aleatória quanto à 
escolha da agência ser vistoriada e 
com periodicidade por faixas de en-
quadramento. A vistoria técnica obede-
ce a um padrão de normas que consti-
tui o cumprimento do que a legislação 
de contratos públicos limita como sen-
do obrigatório de comprovação de 
condições técnicas.

A exigência de comprovação dos 
meios para a realização de trabalhos na 
área de mídia, inclusive no que diz res-
peito às pesquisas indispensáveis, ado-
ta como base o que foi estabelecido 
nas Normas-Padrão, sofrendo, no en-
tanto, análises periódicas que levam 
em consideração a situação de oferta 
regional de pesquisa e a sua qualidade.

O CENP conta com um Comitê Técni-
co de Pesquisa integrado por profissio-
nais de veículos, anunciantes e agên-
cias com atuação permanente e atribui-
ções de assessoramento para definir a 
base de todo o trabalho de verificação 
e certificação técnica de agências.
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A imPortÂnciA do 
detAlHe no AnÚncio

CrÔniCa

Houve um tempo em nosso País que a inflação diária era su-
perior a 20%. Era comum assistir a remarcação de preços em 
produtos durante nossas compras em supermercados. Pela ma-
nhã os produtos tinham um preço e à tarde outro.

Nesta onda de aumentos sucessivos, a agência elaborava 
seus anúncios e comerciais de varejo e no mesmo dia recebia 
a autorização de modificar os preços, para cima, sempre. Isto 
requeria uma agilidade sem precedentes.

A atenção tinha que ser redobrada. Modificar anúncios era 
fácil, mas comerciais de televisão era complicado e caro.

A refação da trilha com locutor e novas cópias acabavam ge-
ralmente dando prejuízo para a produtora. A Oana possuía mui-
tos clientes de varejo, aliás, sempre foi um forte da agência.

Dentre estes clientes, havia um que nos dava muito trabalho, 
o que era muito bem-vindo. A rede de supermercados C.O. (Ca-
sas do Óleo), possuía mais de vinte lojas distribuídas pela cida-
de, e dentre elas, havia um Hiper C.O.

Em um final de semana, como todos os demais, com muito 
trabalho nas pranchetas, havia um anúncio de página inteira 
com ofertas de fim de semana da rede C.O. 

Como sempre, fiquei até mais tarde, separando as fotos, ob-
servando a força dos textos, verificando nos mínimos detalhes 
os preços dos produtos e checando com os números forneci-
dos pelo cliente.

Naquele dia saí por volta das dez da noite, dan-
do o ok final para a página inteira. Edgard, 

meu diretor de arte com larga experiência (fi-
cou 25 anos na Oana), já estava remetendo a 

peça para a distribuição quando o Edson gil, 
meu irmão e superintendente da Oana, pediu 

para dar uma olhada no anúncio.
Achou muito bom, mas fez uma ressalva, o Ed-

gard deveria trocar a palavra galinha por frango, 
em uma das ofertas. Disse que galinha era uma 

palavra muito feia, e o melhor mesmo seria frango.
Edgard, nem discutiu. Voltou para a prancheta e trocou a ga-

linha pelo frango, e mandou o anúncio adiante.
No dia seguinte, domingo pela manhã, eram sete horas e o 

dia clareava quando recebi um telefonema. Era meu cliente 
muito irritado perguntando por que estávamos vendendo o 

frango por R$ 1,34. Isto era o preço da galinha.
Frango estava custando R$ 1,78. grande diferença na oferta.
Eu disse que havíamos anunciado a galinha, e aí começou a 

discussão. Fui buscar o jornal e me deparei com a troca na ofer-
ta. Liguei imediatamente para o Edson que me confirmou a tro-
ca. Ele tinha achado mais bonito colocar frango e nem descon-
fiava da diferença de preço.

Saímos em disparada para a agência e convoquei vários pro-
fissionais para fazermos juntos cartolinas com os preços certos. 
A ideia era colocarmos nos principais PDV e minimizar perdas.

Já por volta do meio-dia saí do Hiper C.O. e fui até a central 
onde estava a diretoria do cliente me aguardando.

Estavam muito irritados. Ponderei que já havia corrigido inú-
meros erros vindos daquela diretoria e evitado grandes perdas 
em outras ocasiões. O nosso erro tinha sido involuntário. Mas 
eles apenas perguntavam quem pagaria as perdas. A discussão 
foi ríspida e, num dado momento, perguntei quanto eles ti-
nham colocado à venda.

José Mário respondeu: 50 toneladas. Engoli seco. Parecia um 
número enorme, mas, mesmo assim, tirei o talonário de che-
ques do bolso e após uma rápida conta preenchi uma folha 
com o valor de tudo. Eu estava comprando todo o estoque de 
galinhas do C.O. Eles ficaram sem ação e perguntaram o que 
eu ia fazer com tantas galinhas.

Não importava, a dignidade da agência estava acima de 
tudo. Um esporro daquele tamanho não podia ficar sem res-
posta. Lembrem-se que eu era muito jovem naquelas alturas. 
Depois de um silêncio que durou séculos e o cheque passando 
de mão em mão da diretoria, chegaram à conclusão que eles 
não teriam galinhas para vender até chegar outra carreta carre-
gada do Sul do País e isto, convenhamos, demorava à beça.

Acharam melhor assumir o pequeno prejuízo. Os cartazes 
distribuídos pelas lojas diminuiram o impacto do preço errado.

Fiquei a semana toda sem aparecer no cliente e sem telefo-
nar, mas quando foi chegando o outro final de semana recebi 
um telefonema perguntando por que não havia ido até lá para 
cuidar das peças. Estávamos perdoados.

Edmar Costa
Presidente – Oana
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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.
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 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

3.110

1367
relações comerciais 
vistoriadas

608
Procedimentos 
instaurados

366
adequações

1
vistorias pendentes

129
novas
vistorias
por  
mudanças 
de 
agência 9

Procedimentos 
aguardando prazo 

1
Procedimentos a 
serem negociados

36
advertências já  
arquivadas

66
Procedimentos a 
serem julgados 

AgênciAs certiFicAdAs 

Fonte: CENP

reuniões para "ouvir o mercado", com base nas 
normas-Padrão da Atividade Publicitária:
divinópolis mg
•  Junho: Palestra - apresentação sobre o CenP para 

estudantes da Faculdade Pitágoras

Fortaleza ce
•  Julho: 06 reuniões com dirigentes de veículos / 04 reuniões 

com representantes de entidades

são josé dos campos sP
•  agosto: 06 reuniões com dirigentes de veículos / 02 

reuniões com representantes de entidades

reuniões "diversas" com o mercado
são Paulo sP
•  Julho: 01 reunião com dirigentes de empresa de Feiras e 

negócios - apresentação de projeto para o vale do Paraíba 
e litoral norte / 01 reunião com dirigente de software-
House - apresentação de projeto de ferramentas de 
planejamento para agências e veículos

•  agosto: 01 reunião com representante de entidade goiana - 
esclarecimento de dúvidas e aproximação entre as 
entidades para futuros trabalhos

 
inserção da marca cenP / distr. conteúdo impresso 
•  Junho: 26º Congresso Brasileiro de radiodifusão (aBert) - 

inserção da marca CenP em 03 estandes e envio de 1.200 
folhetos para distribuição / 2º Congresso e Feira 
internacional de Comunicação, informação e Marketing - 
inserção da marca em 01 estande e envio de 200 folhetos e 
120 revistas para distribuição

•  Julho: aBaP Ce e sinaPro Ce - envio de 100 folhetos para 
distribuição

 
Presença em Palestra / Apresentações 
•  Junho: 1º encontro de Mídias - 10 palestras / apresentações 

/ MoBili-se JÁ (iaB Brasil) - 07 palestras / apresentações
 
contatos institucionais
•  Junho a agosto: abordagens aos dirigentes de veículos, 

entidades e agências regionais, para disseminar e buscar 
apoio à Campanha de Credenciamento de Fornecedores de 
auditoria de Circulação

 
informações para publicação no twitter
•  Junho a agosto: Colaboração no levantamento de 

informações para publicação no twitter (dados internos e 
notícias)

relAÇÕes institucionAis

2.544 2.380

3.909

atualizado em 30/08/2012

BAlAnÇo dos Procedimentos do conselHo de éticA 2002 / 2012
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 gostaria de parabenizar a Revista do CENP pela riqueza 
de matérias a respeito dos mais variados assuntos que tangem 
o mercado da comunicação.

Deixo também uma crítica sobre a falta de um assunto mui-
to importante para minha empresa: o mercado da comunica-
ção nos pequenos centros, nas pequenas agências.

Muitas notícias da revista me parecem um pouco distantes 
de minha realidade, no interior do Paraná, Cascavel.

Não sei se essa informação é correta, mas acredito que a 
maioria dos leitores da revista estão em pequenas e médias 
agências. Tomo como exemplo o Paraná, que tem 149 agên-

cias certificadas pelo CENP sendo que são consideradas gran-
des somente agências como a JWT Curitiba / Opus / Exclan 
etc...o resto são P e M.

Pois então: Como sobrevivem essas pequenas agências, 
Qual a importância do varejo para pequenos centros, Como é 
feito um planejamento sem recursos para planejamento, In-
dústrias regionais com projeção nacional, mas sem um marke-
ting consistente, Como é feita a prospecção sem pessoas su-
ficientes dentro da agência, Dependência dos sócios?

Bom, são assuntos que dariam para ser abordados.
Fabiano Freitag – Nasser/Dmp Propaganda

escreva para a cenP em revista: cenp@cenp.com.br
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O GRUPO RECORD 
TRANSMITE 
MAIS DO QUE 
INFORMAÇÃO. 
TRANSMITE  
SOLIDEZ
E CONFIANÇA.
O GRUPO RECORD conta com o sucesso e a qualidade  

das emissoras RECORD  e  RECORD NEWS,  e do Portal 

R7. Faça parte desse Grupo que está escrevendo 

história na comunicação brasileira.




