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Mais um ciclo se completa. Felizmente 

evoluímos significativamente neste espaço 

de um ano, e não menos importante é a 

cons tatação que ainda há muito por fazer 

para que o modelo brasileiro seja cada vez 

mais próspero, referência de melhor prática.

Sem dúvida a realização do 5º Congresso 

é destaque e já se vê muitas iniciativas sen-

do colocadas em prática pelo Comitê de 

Continuidade e Implantação, bem presidido 

por Orlando Marques, Presidente da Publicis 

e companheiro de Diretoria Executiva do 

CENP, como Vice-Presidente.

Ao concretizarmos o CTM - Comitê Técni-

co de Mídia, reafirmamos a importância da 

competência técnica nas atividades de pu-

blicidade e intensificamos os estudos para 

credenciamento de novos fornecedores de 

informações de Mídia. Para ilustrar o impac-

to, o mercado contava com 3 fornecedores 

credenciados, e concluímos 2012 com 11!, e 

dentre eles alguns regionais. Já temos novas 

solicitações em análise, o que nos leva a 

crer que este número aumentará em 2013.

Foi também com o empenho destes pro-

fissionais de mídia de anunciantes, agências 

e veículos que compõem o CTM que con-

cretizamos o início do credenciamento de 

fornecedores para realização de verificação 

de circulação de veículos impressos, de ma-

neira independente e em bases técnicas de 

classe mundial e praticadas há 50 anos em 

nosso Brasil pelo IVC. 

Acreditávamos que somente em 2013 te-

ríamos um credenciamento desta natureza, 

mas para nossa alegria uma empresa de au-

ditoria independente, a Athros, já obteve 

sua chancela, após análises e questiona-

mentos metodológicos realizados pelo 

CTM. 

Outro registro é o início da concretização 

do depósito de listas de preço de publicida-

de dos veículos de comunicação, que será 

conhecido pelo nome de BUP – Banco Úni-

co de Preços. O BUP é fruto das reflexões do 

Conselho Executivo para promover iniciati-

vas que aprimorem as relações comerciais 

por meio de mecanismos de transparência, 

e foi referendado pelo 5º Congresso, sendo 

anunciado como uma das 5 prioridades 

para implantação.

E, como o sucesso nos negócios possui 

muitos segredos, procuramos desvendar 

um deles como última matéria de capa do 

ano: Governança Corporativa e sua relevân-

cia para nosso mercado.

Nós, da Diretoria Executiva do CENP, acre-

ditamos profundamente neste modelo de 

gestão e colocamos em prática formalmen-

te diversas ações de governança: submete-

mos nossas contas a auditorias externas, 

mantemos e consultamos um Conselho Exe-

cutivo e um Conselho Fiscal, estimulamos o 

compartilhamento de informações internas 

com todos nossos interlocutores por meio 

desta publicação trimestral CENP em Revis-

ta, de encontros com dirigentes das entida-

des fundadoras e associadas e ainda dando 

transparência de nossas ações em nosso 

site na internet e através do Twitter também.

Por último, mas não menos importante, 

uma singela homenagem ao fundador do 

CENP e do CONAR, o publicitário Petrônio 

Corrêa que acaba de ganhar sua biografia 

autorizada. ”No Centro do Poder” está este 

homem que promoveu uma consciência as-

sociativa de vanguarda com vistas à preser-

vação do negócio e ao estímulo da ética.

A ele, a minha gratidão e um tributo espe-

cial ao amigo e conselheiro que conduziu 

uma transição serena, equilibrada e tranquila 

quando de minha eleição como presidente 

da entidade em sucessão ao seu comando.

Petrônio, te suceder muito me honra, 

enobrece, dignifica e enche de responsabi-

lidade.

Boa leitura e que venha o novo ano!

MELHORES PRÁTICAS PARA 
MELHORES EMPRESAS E NEGÓCIOS

Caio Barsotti

Palavra do Presidente
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Empowerment, reengenharia, benchmarking, downsizing, 

outsourcing. O mundo corporativo é pródigo em nomear e 

criar novos conceitos de administração e organização do 

ambiente empresarial visando a ampliação e consolidação 

dos negócios.

O mais recente sistema em implantação, embora ainda tími-

do se considerarmos o imenso número de companhias exis-

tentes 4,53 milhões no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

- CNPJ - do Ministério da Fazenda, é a Governança Corporativa, 

considerada hoje o principal foco das discussões sobre ges-

tão bem-sucedida.

Embora o termo seja associado rapidamente às grandes 

companhias e ao ambiente corporativo, a governança tam-

bém está disseminada no mercado publicitário, onde agên-

cias de propaganda e veículos de comunicação já usufruem 

das práticas que promovem a transparência, a independên-

cia e a prestação de contas.

Se consideramos a Governança Corporativa como o proces-

so decisório na cúpula das organizações e os relacionamen-

tos entre suas principais personagens, os stakeholders, esta-

mos afirmando que sua prática evita problemas internos de 

abuso de poder, erros estratégicos e fraudes com o uso de 

informações privilegiadas. 

Os princípios e práticas da boa Governança Corporativa, con-

tudo, aplicam-se a qualquer tipo de organização, indepen-

dentemente do porte, natureza jurídica ou tipo de controle. 

De acordo com o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa), organização exclusivamente dedicada ao estu-

do e aplicação do tema no Brasil, Governança Corporativa é 

o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitora-

das e incentivadas, envolvendo relacionamentos entre pro-

prietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos fis-

calizadores.

Na prática, adotar o sistema de Governança significa admi-

nistrar uma organização baseado em princípios claros e irre-

versíveis. É o caso da RBS, cujas práticas de Go vernança têm 

uma página exclusiva no site da companhia, dando visibili-

dade ao Conselho e aos procedimentos adotados.

Empresa de controle familiar, o Grupo RBS desde muito cedo 

reconheceu a relevância e desenvolveu sua Governança 

Corporativa orientada pelas melhores práticas e seguindo os 

princípios da transparência. Na RBS, a gestão é estruturada a 

partir da interação harmônica entre os três círculos: negócio, 

sociedade e família.

Seu modelo é tão bem-sucedido que já recebeu os prêmios 

do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 2006  

(como Empresa não listada em Bolsa) e também o The 

Family Business Management Excellence Award, em agosto 

de 2007, do Owner Management Business Institute.

Hoje, o Conselho de Administração do Grupo RBS é integra-

do por 10 membros, sendo quatro deles independentes. 

Esta esfera acompanha a execução das políticas por ele esta-

belecidas, é responsável pela definição da estratégia de 

longo prazo do Grupo e pelas decisões envolvendo assun-

tos relevantes para os negócios e operações. 

Nelson Sirotsky, presidente do Conselho de Administração 

do Grupo RBS, afirma que Governança corporativa é um 

tema muito relevante para o Grupo RBS, e deveria ser para 

qualquer empresa. 

"Acreditamos na empresa familiar profissional. É pela gover-

nança que conseguimos definir os papéis da família, dos 

acionistas e da empresa dentro do negócio, o que deixa cla-

ros os limites de atuação de cada grupo, quais decisões são 

de sua alçada, de que forma estes círculos devem se relacio-

nar e onde e como o poder deve ser alocado. Esta organiza-

ção dá segurança e protege os interesses de todos, família, 

sócios e negócio, evita discussões desnecessárias e impede 

que problemas da empresa afetem a família, ou que proble-

mas na família afetem a empresa. Desta forma, uma empre-

sa com governança bem estruturada será reconhecida pelo 

mercado como uma companhia com gestão de excelência 

e altamente profissionalizada, preocupada com a sustentabi-

lidade de seu modelo e que pretende se perpetuar, inde-

pendentemente de quem serão as pessoas da família, os 

acionistas ou os executivos que estarão à frente do negócio 

– avalia".CORPORATIvA
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GOVERNANÇA EM EMPRESAS FAMILIARES
Apesar de concentrar suas ações na atuação do Conselho 

de Administração, os princípios da governança incluem ou-
tras ações a serem implementadas pelas empresas. Inclusi-
ve as familiares.

No Brasil e no mundo, quase 80% das empresas têm ori-
gem familiar, desde pequenas até as grandes como Votoran-
tim, Pão de Açúcar, Magazines Luiza e Rede Globo, onde as 
recomendações da governança visam alinhar os interesses 
diversos com vistas a preservar e otimizar o valor da empre-
sa, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 
perenidade.

Os desafios específicos enfrentados pelas empresas fami-
liares exigem uma conduta também diferenciada das tradi-
cionais justamente para que a “vontade” dos fundadores não 
se sobreponha à estratégia a ser desenvolvida.

Um sistema de gestão implementado em melhores práti-
cas ajuda a construir a confiança familiar e, por sua vez, uma 
boa dinâmica familiar torna-se um trunfo para a empresa 
porque permite que cada aspecto da governança funcione 
melhor e agregue mais valor aos negócios.

É a garantia de que as empresas familiares passem de ge-
ração em geração, já que o índice de perenidade dessas 
empresas é da ordem de 25% para a geração seguinte e de 
apenas 10% para a quarta geração.

As vantagens administrativas impostas pela governança 
ampliam a gestão de riscos, consolidam o poder compartilha-
do e, consequentemente, a sobrevivência ao longo do tempo.

Segundo Richard Doern, com mais de 20 anos de experi-
ência liderando processos de transformação empresarial 
para mais de 75 empresas, de diversos portes e segmentos 
de mercado, tanto no Brasil como no exterior, a estruturação 
de um Conselho de Administração em empresas familiares 
é uma das partes fundamentais na implantação da Gover-
nança Corporativa. Nas empresas de controle familiar, em 
virtude de suas particularidades e cultura, questões como a 
escolha dos conselheiros, a definição da agenda do Conse-
lho e, principalmente, o papel e a participação da família 
nesse processo trazem desafios específicos que exigem, 
além de conhecimento técnico, determinadas habilidades. 

O sistema de Governança Corporativa nas companhias fa-

miliares permite aos sócios proprietários controlar os proces-
sos e procedimentos da empresa, através da organização de 
Conselhos, Comitês Executivos, Ouvidoria, auditorias exter-
nas e/ou controladorias internas, por exemplo. Além de ga-
rantir maior transparência aos atos de gestão dos administra-
dores, também trata com equidade os sócios minoritários ou 
familiares, prestando contas aos vários públicos, atendendo 
aos aspectos de responsabilidade social da empresa e do 
meio ambiente. 

Para o necessário controle de gestão dos atos dos admi-
nistradores, é primordial ainda a criação dos Conselhos de 
Administração ou Deliberativo, Fiscal, Consultivo e Familiar 
de acordo com as necessidades e conforme o tipo de em-
presa. Alguns Comitês especiais, que respondem ao Conse-
lho de Administração, tais como, Estratégico, de Patrimônio, 
de Auditoria, Orçamento e Finanças, também poderão ser 
criados para determinados fins. 

Um bom exemplo de utilização das melhores práticas, in-
clusive na criação de conselhos específicos, é o do Grupo Es-
tado, que segundo seu diretor-presidente, Francisco Mesquita, 
já utiliza de práticas de Governança Corporativa há 30 anos.

O grupo possui um Conselho de Administração formado 
por pessoas indicadas pelos acionistas e também um Con-
selho Consultivo eleito pelo Conselho de Administração. Re-
portam-se ao Conselho de Administração o Comitê de Pes-
soas, que acompanha as iniciativas de Recursos Humanos 
do grupo, o Grupo de Avaliação Editorial, que acompanha a 
qualidade dos produtos jornalísticos, e o Comitê de Audito-
ria, que acompanha os trabalhos da Auditoria Externa bem 

SOCIEDADE

FAMÍLIA NEGÓCIO

Conselho de Acionistas

Conselho 

de Admnistração

Diretoria

Executiva

Assembleia

do Conselho

de Família
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como da Auditoria In-
terna, que por sua vez 
se reporta diretamente 
ao Conselho. Esses três 
comitês são coordena-
dos por pessoas de 
fora da administração 
da empresa.

Para o executivo, 
“entre os benefícios 
que toda empresa tem 
por adotar um sistema 
de governança moder-
no, as particularidades 
da Governança aplica-
da aos veículos de co-

municação são que o Conselho acompanha, através dos re-
latórios do Grupo de Avaliação Editorial e de apresentações 
do Diretor de Conteúdo do Grupo, o andamento do lado jor-
nalístico dos produtos”.

Hoje, o Presidente do Conselho de Administração do Gru-
po Estado é Plinio Villares Musetti. São também membro Fer-
não Lara Mesquita, Francisco Mesquita Neto, Julio César 
Mesquita, Patricia Maria Mesquita e Roberto C. Mesquita. O 
Conselho se reúne ordinariamente a cada dois meses. Atua 
como a maioria dos conselhos, sendo informado dos anda-
mentos dos negócios, aprovando as matérias que por lei ou 
estatuto devem ser aprovadas pelo Conselho e discutindo 
os temas estratégicos para o Grupo.

Considerando que governança é um sistema que organi-
za as decisões dentro da empresa e que surgiu da necessi-
dade de empresas que cresceram a partir dos ideais de um 
fundador mas que não são mais administradas por ele, o 
exemplo do SBT merece destaque.

Dono de um carisma e liderança inquestionáveis, o fun-
dador do grupo Silvio Santos transmitiu sua mentalidade em-
preendedora para toda a empresa. Contudo, a despeito de 
suas vontades, permitiu que a diretoria criasse procedimen-
tos e políticas de Governança Corporativa.

O timoneiro desta ação é José Roberto Maciel, Vice-Presi-
dente da emissora, que além dos 13 anos dedicados ao SBT 

acumula passagens pela KPMG, Grupo Ultra e Unilever.
“O Silvio Santos tem uma grande virtude que é a de saber 

o gosto popular e este público da classe C que está ascen-
dendo ao consumo agora já é acolhido pela nossa emisso-
ra há anos”, afirma Maciel, lembrando que é com o dedo no 
pulso do mercado que a emissora está dando o passo tam-
bém das melhores práticas.

Esta sintonia entre a empresa e o mercado demonstrada 
pelo SBT é de grande valia nos processos de governança, 
avalia Adriane de Almeida, Superintendente Adjunto de Co-
nhecimento do IBGC, lembrando que o sistema que organi-
za as decisões dentro da empresa surgiu ao longo do tem-
po para corrigir posturas 
do dono da companhia, 
que muitas vezes não 
compartilhava opiniões, 
caminhos ou ideais com 
os funcionários ou ou-
tros públicos que se re-
lacionam.

“Quando a empresa 
cresce e o dono não con-
segue administrar sozi-
nho, são criados departa-
mentos e contratados 
gestores que passam a 
ter interesses próprios. A 
Governança então fun-
ciona para alinhar acio-
nistas e executivos”, afirma.

Hoje, uma visão mais ampla sobre a missão da compa-
nhia de gerar valor para os acionistas, leva a governança a 
ter também uma visão social. Muito da repercussão que a 
governança corporativa ganhou em todo mundo é devida 
aos problemas vividos em 2001 quando corporações como 
Enron e WorldCom demonstraram a fragilidade da adminis-
tração e levaram à perda da confiança dos acionistas.

Se antes o Brasil era o patinho feio desta prática, hoje 
evolui bastante e muitas companhias sabem que implemen-
tar gestão por governança é ampliar a transparência e, con-
sequentemente, a confiança de acionistas, executivos, for-

José Roberto Maciel: O carisma do 
fundador presente em toda a empresa

CaPaCaPa

Francisco Mesquita: Governança no 
Estadão já tem 30 anos
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necedores, órgãos governamentais e toda a sociedade.
Recentemente, a notícia de saída do Diretor Geral da 

Rede Globo, Octávio Florisbal, não causou estranheza ao 
mercado publicitário, pois tratou-se de medida que atende 
as boas práticas de governança praticada pela emissora.

O comunicado foi feito pelo próprio presidente da emisso-
ra, Roberto Irineu Marinho, mencionando que o executivo 
que entrou na Globo em 1982 como diretor de marketing e 
chegou ao cargo que o fez responsável pela transformação da 
emissora nos últimos anos passará a integrar o Conselho de 
Administração das Organizações Globo e Participações S.A.

O atual Conselho de Administração da empresa, instituí-
do há três anos, composto por João Roberto Marinho, José 
Roberto Marinho, Jorge Nóbrega, Pedro Carvalho e então 
presidido por Roberto Irineu Marinho, a partir de janeiro de 
2013 passará por reformulação.  Na nova Governança das Or-
ganizações Globo, o Conselho de Administração terá Floris-
bal como o responsável pela gestão das empresas, sendo 
seus membros indicados pela Assembleia dos Acionistas 
com mandato de três anos.

Nas palavras de Roberto Irineu, "temos certeza de que o 
Octávio, com sua grande experiência em televisão, publici-
dade e mídia em geral, terá imensa contribuição a dar ao 
Conselho de Administração das Organizações Globo, na de-
finição das nossas estratégias e nas tomadas de decisão das 
questões mais relevantes dos nossos negócios".

GOVERNANÇA NAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA
Um tanto quanto tímidas em seus procedimentos e proces-

sos administrativos, bem contrários à visibilidade que dão a 
seus produtos criativos, as agências de propaganda também 
podem e usufruem de melhores práticas de governança.

No Grupo PPR, por exemplo, formado pelas agências in-
dependentes NBS, Quê e Prole, a governança não tem a ri-
gidez dos contratos internacionais, mas funciona.

Com administração centralizada, balanço auditado pela 
Terco Grant Thornton e operações no Rio de Janeiro, Campi-
nas, Brasília e Aracaju, o grupo promove reuniões e workshops 
periodicamente com os responsáveis pelas diversas áreas, re-
latando problemas, questionamentos e fazendo reflexões 
sobre os pontos que devem ser observados, recursos neces-

sários para novas ações e alinhamento de objetivos.
Segundo Otto de Barros Vidal, chairman do Grupo, os só-

cios também promovem reuniões periódicas com consulto-
res, e esta prática gerou há cinco anos a auditoria dos núme-
ros das empresas, que estão disponíveis para consulta de 
todo o grupo e também dos clientes e do mercado em geral.

O relacionamento entre os sócios também passa fre-
quentemente pelas mãos de consultores que ajudam a re-
fletir sobre os valores, ideais e caminhos a serem seguidos. 
E foi da recomendação de um consultor, por exemplo, que 
surgiu recentemente o departamento de DH, Desenvolvi-
mento Humano, que cuida do relacionamento dos sócios, 
da diretoria e de todos os colaboradores.

Na NBS, por exemplo, há um café da manhã com o pre-
sidente onde os colaboradores ficam à vontade para comen-
tar, discutir, dar ideias e sugestões para suas áreas específi-
cas ou a empresa como um todo. Para evitar a intimidação 
e não constranger os funcionários, os titulares de cada de-
partamento não participam deste encontro, conta Otto.

“Acreditamos que boas práticas de gestão devem ser es-
timuladas e praticadas de cima para baixo e respeitando-se 
as particularidades de cada área, por isso que buscamos a vi-
são de consultores especializados em RH, em administração 
e finanças, em auditoria e também em acionistas”, conclui.

Também está em formação no grupo PPR um Conselho 
Consultivo, que deverá contar com representantes das agên-
cias do grupo e também alguns convidados externos como 
advogados, líderes de negócios e outros profissionais que 
possam contribuir com uma visão expandida.

Otto Vidal continua: “É fundamental que dentro de uma 
empresa, de qualquer setor da economia, todos saibam o 
que a empresa pensa, o que os funcionários pensam, o que 
os clientes pensam. Os objetivos devem ser compartilhados 
entre todos para que a união na busca de propósitos seja a 
alavanca de sucesso para a empresa e de satisfação para os 
indivíduos”.

As ações empreendidas pelo grupo PPR mostram resulta-
do efetivo da autogestão eficiente haja vista as diversas po-
sições que conquistaram no ranking entre as agências do 
mercado, em dez anos, chegando à sétima posição.

Ao contrário do Grupo PPR, totalmente nacional, o grupo 
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Publicis, que reúne as agências Publicis Brasil, Salles Chemis-
tri, Publicis Dialog, AG2 Publicis Modem e Publicis Red Lion, 
também implementa melhores práticas de governança.

Entretanto, o código seguido é próprio. Trata-se do PCP – 
Normas de Governança Publicis, um documento sério que é 
assinado pelo presidente e pelo diretor financeiro e que diz 
respeito aos procedimentos éticos, empresarial e contábil 
que cada empresa deve obedecer.

“Apesar de sermos um grupo estrangeiro, nossos proce-
dimentos internos devem respeitar a legislação vigente em 
cada país e vem na mesma linha de governança que anun-
ciantes e veículos de comunicação estão usufruindo atual-
mente, de forma séria e comprometida” afirma Orlando 
Marques, CEO e presidente das agências.

Saindo do eixo Rio/São Paulo, em Minas Gerais, a rede 
Itatiaia também não possui uma prática de gestão formal, 
institucionalizada em um Conselho Consultivo ou em ações 
práticas conforme os princípios da Governança; contudo, a 
atitude de seus sócios e a clareza com que entendem o ne-
gócio demonstram que muito pode ser feito nas empresas 
para incentivar a transparência e a confiança entre seus co-
laboradores, parceiros e clientes.

Rubens Doné, Diretor de Mercado da Rede Itatiaia, acre-
dita que ao longo dos anos o mercado de propaganda pas-
sou a ter de conviver com dois paradoxos de gestão: da ges-
tão do lucro para a imposição da gestão da sobrevivência.

“Na busca de um ideal de negócios que pudesse desa-
guar em maiores ganhos econômicos e financeiros, a propa-
ganda mineira viu-se limitada ao exercício de uma comuni-
cação de marketing obrigada a conviver com eventuais cor-
tes nos orçamentos de seus clientes e a exigência por resul-
tados sempre crescentes.

Preocupada em não sucumbir à paranóia do fracasso, a 
agência do novo milênio transformou-se em um escritório 
de gestão de negócios, por vezes impedindo-a de viver a 
plenitude da liberdade criativa que é o seu produto principal 
e seu “chão de fábrica”,” afirma.

”E parte das ações implementadas pelo grupo de comu-
nicação mineiro está a transparência nas decisões, o com-
partilhamento de ideias entre os sócios e o compromisso de 
olharem na mesma direção. 

Não instituímos nada 
ainda em nosso veículo 
mas já progredimos 
muito em profissionalis-
mo da gestão, temos 
conversado entre os só-
cios sobre a possibilida-
de de contratar uma 
empresa de gestão de 
negócios que avalie não 
só o nosso ambiente in-
terno mas também a 
forma como somos per-
cebidos no mercado”, 
afirma Doné.

Uma das práticas in-
formais do executivo e 
que corrobora os princípios da governança é saber a opinião 
de amigos e clientes sobre os negócios. “Religiosamente eu 
marco almoços com clientes e amigos de outras profissões e 
empresas para conversar sobre a vida, sobre as experiências 
corporativas e assim refletir sobre o meu negócio sobre o 
ponto de vista deles”, conta, com a intenção de que um 
“Conselho Orientador” seja implementado na empresa no 
próximo ano.

“É, não apenas necessária, como vital, a reformatação de 
todos os mecanismos e ferramentas que geram interdepen-
dência entre todos os elos da cadeia de fornecimento de 
nosso setor, a chamada Indústria da Comunicação. Sem essa 
voluntária junção de esforços, sem a busca desse objetivo co-
mum, sem o perfeito entendimento de que estamos lutando 
pela própria sobrevivência de nossa profissão de comunica-
dores, todas as nossas ações de gestão estarão malogradas.

Entidades de todos os setores da comunicação, empresas 
líderes em seus segmentos e os profissionais que são referên-
cia para o mercado já se conscientizaram que nestes novos 
tempos, precisamos de novas atitudes para gerar negócios.

Assim, a comunicação continuará evoluindo, construindo 
histórias de marcas e produtos e mudando a vida dos consu-
midores”, conclui Doné.

A Precon, empresa do ramo de construção civil, e a Ricar-

Rubens Doné: Transparência é vital para 
o bom ambiente corporativo
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transparência: significa mais do 
que a obrigação de informar e o de-
sejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que se-
jam de seu interesse e não apenas 
aquelas impostas por disposições de 
regulamentos ou leis. Assim, a trans-
parência resulta em um clima de 
confiança, tanto internamente quan-
to nas relações da empresa com ter-
ceiros.

Equidade: tratamento justo e igualitá-
rio de todos os grupos minoritários, 
seja do capital ou das demais "partes 
interessadas": clientes, fornecedores 
ou credores. Atitudes ou políticas dis-
criminatórias, sob qualquer pretexto, 
são totalmente inaceitáveis.
accountability: um dos valores mais 
importantes da boa governança; 
prestação responsável de contas por 
parte dos administradores que assu-

mem integralmente as consequên-
cias dos seus atos e omissões (dire-
trizes financeiras, estratégias, con-
duta ética, etc.).
responsabilidade Corporativa: os 
administradores devem zelar pela 
sustentabilidade das organizações, vi-
sando a sua longevidade, incorporan-
do considerações de ordem social e 
ambiental na definição dos negócios 
e operações.

PRINCÍPIOS dA GOvERNANçA CORPORATIvA

do Eletro, anunciantes da Rede Itatiaia, são empresas que 
começam também a aderir às melhores práticas de gestão e 
compartilham da crença de Doné de que tudo a ser imple-
mentado nas empresas hoje em dia deve ser operacionali-
zado sem interromper o dia a dia dos negócios. “Temos de 
trocar o pneu com o carro andando”, afirmam.

SAIBA MAIS SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A governança é a maneira como está estruturado o poder 

dentro das empresas. Ela se resume em práticas que ajudam 
o melhor funcionamento da operação e estão intimamente 
ligadas à maturidade dos negócios e de seus gestores.

Um dos itens da boa governança é a instituição de uma 
auditoria externa, independente, que demonstra para a so-
ciedade que os números do balanço desta empresa são con-
fiáveis. Este clima de confiança se expande para os stakehol-
ders, que no caso de um banco, por exemplo, pode oferecer 
taxas mais baixas para financiamentos desta empresa ou ain-
da um fornecedor que estica prazos ou oferece crédito.

Embora as empresas pequenas não tenham muita condi-
ção de usar, a auditoria interna também é uma forma de ve-
rificar se os procedimentos internos estão condizentes e se-
guros, se são controlados.

Neste quesito, valem ações como criação de manual de 
procedimentos para gastos com viagens, limite de reembol-
so, limite de atribuições e políticas de aprovação de crédito, 
de quem pode usar cartão corporativo e qual o valor. A go-

vernança visa criar instrumentos que auxiliem na criação de 
regras claras que aumentem a transparência nos negócios e 
inspirem confiança.

Já o Conselho de Administração é um órgão colegiado 
onde só se decide em grupo e que coordena a interface en-
tre o executivo e o acionista, uma vez que este não consegue 
estar no dia a dia da companhia e transfere para o conselho 
a tarefa de monitorar a gestão corporativa e o presidente.

Segundo Adriane de Almeida, Superintendente Adjunto 
de Conhecimento do IBGC, embora o Conselho seja um ór-
gão muito importante da Governança, as empresas menores 
não têm condições de atrair membros independentes para 
estes postos, então faz-se necessário convidar amigos para 
darem opinião nos negócios de forma a ouvir como está a 
imagem da companhia fora do ambiente corporativo.

Um ponto interessante da Governança e que não foi 
apontado anteriormente, diz respeito ao pagamento de im-
postos. Embora alguns setores tenham muita informalidade, 
a prática da governança exige princípios claros de responsa-
bilidade social e econômica, equidade entre os sócios, pres-
tação de contas e transparência.

A comunicação, princípio básico de uma boa transparên-
cia, também não pode ser esquecida e diz respeito a dar vi-
sibilidade às boas práticas.

@www.ibgc.org.br
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Por que a governança favorece a competitividade?
O modelo de gestão empregado pelas empresas está 

intimamente relacionado ao grau de competitividade do 
negócio, ou seja, negócios mais competitivos exigem mo-
delos de gestão mais sofisticados como forma de garantir 
sua perpetuidade. Desde a fase mais prematura, caracte-
rizada por práticas informais de gestão, baixa disponibili-
dade de capital e de decisões meramente corriqueiras a 
serem tomadas até, no outro extremo, em que possuem 
metas financeiras e mercadológicas, orçamento empresa-
rial, planejamento estratégico, sistemas eletrônicos de 
gestão, responsabilidades e atribuições de seus colabora-
dores claramente definidas, com demanda crescente por 
um grande número de decisões complexas, envolvendo 
riscos cada vez mais significativos, exigindo de seus admi-
nistradores o apoio de terceiros melhor capacitados em 
cada uma das matérias. 

Quais os tipos de Conselho que existem?
Neste contexto de ampliação da competitividade e da 

sofisticação nos negócios dá-se a busca por implantação 
das boas práticas de Governança Corporativa, em especial 
a formação de conselhos consultivos, sendo possível dis-
tingui-los em basicamente quatro momentos: Conselhos 
de Sócios ou de Familiares, Consultivo - inicial, Consultivo 
- avançado e, por fim, o Conselho de Administração.

 
Qualquer tipo de empresa pode ter um Conselho?

Com o argumento de que a “existência de um Conse-
lho Consultivo, formado, preferencialmente, por membros 
independentes, é uma boa prática, sobretudo para organi-
zações em estágio inicial de adoção das boas práticas de 
Governança” (IBGC, 2009), a ação pode ser entendida 
como ideal se transitória, em respeito ao processo de evo-
lução da empresa, correlacionando ciclo de vida e grau de 
implantação.

O conselho consultivo é uma estrutura mais simplifica-
da se comparada à do conselho de administração, este re-
gido pela Lei das Sociedades Anônimas, assim como seu 
custo de implantação e formalidades mostram-se mais de 
acordo com a realidade de empresas em estágios iniciais. 
Essa característica torna os conselhos consultivos uma ini-
ciativa plausível pela busca gradativa dessas empresas pe-

las melhores práticas de Governança Corporativa.
Esses órgãos, entretanto, não são exclusividade de em-

presas “não listadas”, com estruturas administrativas enxu-
tas, podendo ser identificados também em “listadas”, em 
coexistência aos conselhos de administração, com desta-
que para três variáveis. Na primeira, o conselho consultivo 
é adotado como suporte ao conselho de administração es-
tatutário. Atua praticamente como um comitê de assesso-
ramento, podendo ser composto por membros fixos ou 
convidados e cuja atribuição consiste em aprofundar as 
análises e elaborar recomendações ao conselho de admi-
nistração. O formato também é verificado em empresas 
que possuem seus sócios entre os membros de um conse-
lho de administração formal, mas ainda não dispõem de 
maturidade para compartilhar poder de decisão com pro-
fissionais externos. Nessas empresas, o conselho de admi-
nistração ainda ocupa boa parte de suas discussões em 
conflitos entre acionistas-familiares ou mesmo em discus-
sões fora do âmbito do negócio da empresa. Como saída, 
alguns sócios formam conselho consultivo que, com a par-
ticipação de externos, pode elaborar as discussões centra-
das no negócio e recomendar ao conselho de administra-
ção suas sugestões estratégicas para futuras decisões.

Uma terceira forma observada de adoção dos conse-
lhos consultivos ocorre em empresas em situação de cri-
se. A motivação é por haver entre profissionais externos 
recusa em integrar o conselho de administração para, as-
sim, evitar exposição aos riscos e passivos. 

É esperado dos conselheiros consultivos que atuem de 
forma diligente e com responsabilidades para com os in-
teresses da empresa, em um movimento pela construção 
e incentivo à adoção das melhores práticas de Governan-
ça Corporativa. Na intenção de tornar audível esse movi-
mento silencioso, é descrito abaixo um caso real de im-
plantação de um conselho consultivo que transitou do 
modelo inicial de conselhos (de sócios e/ou de familiares) 
até a formação de um conselho de administração em uma 
tradicional empresa familiar.

Quais os estágios de implantação da Governança?
Em seu estágio inicial, começa com os sócios fundado-

res, podendo ser o marido e a esposa, incluindo todos os 
sócios. As reuniões ocorrem informalmente, em reuniões 

EXPERIMENTAÇÕES PRÁTICAS PARA APLICAÇÃO DA GOVERNANÇA EM EMPRESAS DE TODOS OS TAMANHOS
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familiares, e começam a envolver os filhos nos debates, 
como forma de educar os herdeiros sobre os negócios da 
família. Decide-se sobre quase tudo, da cor da parede da 
fábrica a novos investimentos, até a próxima viagem de fé-
rias da família. Como ainda parte da evolução desse pri-
meiro momento, porém, trazendo a discussão para dentro 
da empresa, as reuniões começam a ser delineadas como 
um Comitê de Gestão, para o qual colaboradores mais an-
tigos e de confiança dos sócios são convidados a partici-
par. Tradicionalmente são profissionais prestadores de ser-
viços da empresa, como por exemplo o contador, que 
muitas vezes inclusive apoia os familiares na elaboração 
de seus impostos de renda pessoais, o advogado, o anti-
go executivo financeiro aposentado e o amigo empresá-
rio. Confiança é pré-requisito.

Outra característica é a inexistência de regularidade nas 
reuniões, sem agenda nem pauta previamente estabeleci-
das. Os encontros ocorrem quando alguma decisão preci-
sa ser definida ou apenas para compartilhar com os de-
mais a deliberação tomada pelos sócios. A pouca formali-
dade persiste e poucas decisões são tomadas, assim como 
nenhum registro é feito. Percebe-se elevada quantidade de 
assuntos discutidos, de caráter predominantemente opera-
cional, sem definição de prazos nem responsáveis. Caracte-
rizado pela formação quase que exclusiva de sócios e/ou 
de familiares, esse formato de conselho não deve ser con-
fundido com o conselho de família, cujas atribuições estão 
centradas nos interesses da família e não da empresa (este 
objeto do conselho de sócios ou de familiares). 

Como identificamos um Conselho de Família?
São atribuições do conselho de família: (i) zelar pelos in-

teresses de longo prazo da família; (ii) transmitir as expec-
tativas e aspirações da família para o conselho de adminis-
tração ou consultivo; (iii) promover a comunicação, integra-
ção e informação dos familiares, prevenindo conflitos entre 
eles; (iv) tomar decisões sobre a sucessão e a continuidade 
da empresa com a família; (v) tratar do ingresso e da saída 
de familiares da empresa; (vi) acompanhar o desenvolvi-
mento dos herdeiros e potenciais sucessores; e (vii) elabo-
rar políticas e tomar decisões referentes às questões de in-
vestimentos, imóveis, partilha e herança que afetam o pa-
trimônio comum da família.

Quais as atribuições do Conselho Consultivo?
O Conselho Consultivo oferece para empresas “não lis-

tadas”, em especial as de estrutura administrativa mais en-
xuta, uma forma de incluir profissionais externos e qualifi-
car as decisões com mais isenção, sem a responsabilida-
de exigida aos administradores em conselhos estatutários 
formais. A priori, os conselheiros consultivos não votam 
nem agem legalmente como se um conselho de adminis-
tração fosse, mas meramente oferecem um aconselha-
mento, que pode ser aceito ou rejeitado pelos administra-
dores ou sócios da empresa.

O sucesso na formação e condução de um conselho 
consultivo ou da combinação entre ele e um estatutário 
depende muito do desejo dos acionistas, administradores 
ou mesmo dos conselheiros. A ideia é beneficiar-se de no-
vas e independentes recomendações do conselho consul-
tivo, que de forma natural evolui em dois estágios: 

Inicial:
Neste estágio já existe membro independente. Normal-

mente começa-se com um ou dois, sendo esperado de um 
deles o conhecimento dos conceitos e melhores práticas de 
governança Corporativa, pois lhe cabe ser o indutor dos no-
vos patamares. Em muitos casos, o primeiro conselheiro in-
dependente é um profissional com vasto conhecimento em 
finanças, uma das competências que a maioria dos empre-
endedores não detém. A residência do conselho consultivo 
e da gestão ainda permanecem com a mesma pessoa, mas 
já se cogita a profissionalização da gestão, a começar pelo 
diretor-financeiro, sendo a maioria dos casos contratado no 
mercado. Ainda muito tempo é gasto para discutir o passa-

Richard Doern
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do, especialmente com análises sobre o orçado versus o 
realizado e problemas operacionais. Em algumas empre-
sas, verifica-se o princípio da instituição de comitês de as-
sessoramento, sendo o de Recursos Humanos o mais pra-
ticado. Relativa formalidade e algumas boas práticas de 
Governança já começam a integrar a rotina das reuniões, 
como elaboração de pautas e atas, além de se vislumbrar 
a transferência das atividades de secretaria do conselho, 
então exercidas por algum dos membros, para a secretária 
dos sócios ou do diretor-presidente, antes de se pensar em 
contratar um profissional especializado.

Avançado:
Neste estágio, que desde o conselho de sócios pode 

levar de 3 a 5 anos, percebe-se número expressivo de 
boas práticas implantadas. Os conselheiros-acionistas 
mostram-se melhor preparados depois da experiência ad-
quirida no tempo de exercício da função e em aperfeiço-

amentos, seja em Governança Corporativa, seja em co-
nhecimentos técnicos, tais como contabilidade. Neste es-
tágio, os conselheiros recebem o material para leitura e 
análise com a devida antecedência e novos comitês de as-
sessoramento são instalados, destacando-se forte ativida-
de do comitê de auditoria. As reuniões são formais, com 
pauta dinâmica e boa parte do tempo gasto para delibera-
ção e menos para informação, entretanto mostra-se relati-
vamente baixa a interação entre uma e outra reunião. As 
discussões sobre o passado e o operacional minguam, di-
recionando o foco para a estratégia, planejamento de in-
vestimentos e monitoramento de riscos. Abaixo são desta-
cados exemplos encontrados nos conselhos consultivos 
em estágios mais avançados relativo aos instrumentos e 
ferramentas implantadas, que deve ser um objetivo a ser 
buscado no processo de aperfeiçoamento da Governança 
Corporativa, conforme as empresas amadurecem.

Que documentos caracterizam boas práticas de Go-
vernança Corporativa?
(I) acordo de acionistas;
(II) regimento interno do conselho consultivo;
(III) regimento dos comitês de assessoramento; 
(IV) agenda temática, ou seja, uma agenda de reuniões 
anual que contemple determinadas datas para debate ou 
informação sobre determinado tema, como por exemplo: 
abril: Relatório de Auditoria Independente, outubro: Diretri-
zes para o orçamento do ano seguinte, etc.;
(V) calendário anual de reuniões, contemplando tam-
bém as datas em que os documentos devem ser encami-
nhados aos conselheiros, que a pauta deve ser distribuída, 
etc.; 
(VI) pauta das reuniões, sendo dinâmica e distribuída 
com antecedência; 
(VII) ata das reuniões, simples e objetiva, informando as 
deliberações e o andamento dos itens pendentes; 
(VIII) código de conduta; 
(IX) manual de alçadas; e 
(X) sistema de avaliação do conselho e dos conselheiros.

richard doern, membro de Conselhos de Administração, com desta-

que especial em empresas familiares. Conselheiro certificado pelo IBGC.
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PersPeCtivas

Expectativa otimista para os negócios no Brasil e no mundo

PERSPECTIvAS 2013

Nunca se leu tanto jornal no Brasil e no mundo, le-
vando-se em conta que jornais hoje não são mais ape-
nas o papel impresso, mas a informação jornalística em 
toda e qualquer plataforma onde as pessoas possam 
buscá-la: nos computadores de casa e do trabalho, e nos 
dispositivos móveis como os tablets e celulares.

Essa nova realidade tecnológica que exponencia a 
audiência dos jornais também traz uma forte fragmenta-
ção das mídias e torna cada vez mais acirrada a disputa 
pelos investimentos publicitários. Por isso, está claro que 
o tradicional modelo de negócios, baseado na prepon-
derância do faturamento com publicidade, gradativa-
mente dará lugar a “novos modelos de negócios”, assim 
no plural, porque o dinamismo e a sofisticação do mer-
cado de comunicação indicam mais de um caminho.

O futuro dos jornais, sobretudo nas mídias digitais, 
deverá estar no aumento da importância do fatura-
mento com a venda dos conteúdos jornalísticos, con-

teúdos esses que produzimos 
com tanto profissionalismo e 
investimento. Novas possibili-
dades de negócios, a partir do 
grande valor que nossas mar-
cas têm junto aos cidadãos 
consumidores, também surgi-
rão.

No papel e nas mídias digitais, os jornais prossegui-
rão cumprindo sua missão diferenciada em relação aos 
outros meios de comunicação. Somos um imenso fó-
rum de credibilidade, onde os cidadãos se encontram 
para se informar, trocar e buscar opiniões. Essa missão, 
em que plataforma for, terá sempre espaço nobre em 
sistemas democráticos como o nosso.

Carlos Lindenberg neto, Presidente da Associação Nacional de 

Jornais (ANJ)

2013, o ano da Serpente segundo o horóscopo chinês é 
por regido por Saturno, segundo a astrologia ocidental, e 
será uma temporada de boa sorte, principalmente de suces-
so na área profissional. Dizem os estudiosos do assunto que 
os esforços finalmente serão reconhecidos, seja em forma 
de promoção, dinheiro extra ou novas possibilidades para 
os negócios.

Se considerarmos a opinião de diversos presidentes de 
entidades do mercado entrevistados nesta matéria, as previ-
sões se confirmam e 2013 deverá ser mais um ano de cres-
cente aumento dos investimentos do bolo publicitário, de 
consolidação da classe C recém-chegada ao consumo e de 
novas opções de mídia digital e colaborativa.

Começando pela situação política, o início de um novo 
governo nos estados brasileiros e a reeleição do presidente 
dos Estados Unidos, já promete para os próximos 365 dias 
muitas novidades, inclusive uma aceleração das obras de in-

fraestrutura com vistas à Copa das Confederações e Copa 
do Mundo.

Os impactos da recessão europeia, o crescimento econô-
mico chinês mais suave e a desaceleração de nossa econo-
mia impactada pelo tradicional conservadorismo do primei-
ro trimestre do ano devem ser fatores a ser considerados 
avalia o economista Ranulfo Vidigal.

“Recentemente, o Banco Central reorientou sua política, 
cortou os juros nominais em 525 pontos percentuais, permi-
tiu um ajuste no câmbio de quase 30% e reduziu o juro real 
pago aos credores da dívida interna para um nível pouco su-
perior a 1,5% ao ano. Contudo, se não houver uma expres-
siva recuperação do ânimo empresarial pelo risco e um for-
te crescimento do investimento público, o próximo ano ten-
de a apresentar uma taxa média de crescimento não muito 
superior a 3% - um novo ”vôo da galinha”, defende.

MÍDIA DIFERENCIADA
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“Acredito que 2013 será mais um ano positivo para 
nossa propaganda. Se neste ano devemos crescer cerca 
de dez por cento, mesmo com um PIB menor, acredito 
que esse número deve se repetir no próximo ano. Cum-
pre destacar a constância do crescimento do mercado 
publicitário brasileiro. Hoje nenhuma empresa pode 
prescindir da comunicação com seus diversos públicos-
alvo. O grande desafio é a criação de estratégias de co-
municação integradas, que potencializem todas as plata-
formas de mídia, maximizando a verba dos clientes. Esta-
mos caminhando para uma comunicação mais inclusiva 
e positivamente interativa. E em 2013 teremos a Copa das 
Confederações, ótima oportunidade para o desenvolvi-
mento de campanhas temáticas e institucionais, já ante-
cipando o investimento em torno da realização da Copa 
do Mundo no Brasil. Os segmentos automobilístico, de 
higiene/beleza e cosmética, alimentos e bebidas, servi-
ços financeiros e varejo deverão continuar predominan-
do em todas as mídias. As marcas definitivamente estão 
se tornando cada vez mais o principal ativo das empre-
sas. A comunicação criativa, portanto, é fundamental 

para construir e desenvolver es-
sas marcas, abrindo mercados e 
emulando hábitos e atitudes de 
consumo. O crédito está mais 
barato, a nova classe média tem anseios legítimos a se-
rem atendidos, as empresas estão mais conectadas com 
seus públicos, as ferramentas de mídia estão mais sofis-
ticadas, enfim, o mercado demonstra um amadureci-
mento para crescer com qualidade, medindo a eficácia 
de cada investimento e auferindo com precisão os resul-
tados trazidos pela propaganda. O CENP, por sua vez, 
continuará desempenhando um papel fundamental na 
harmonização das relações entre as agências, os anun-
ciantes e os veículos de comunicação, monitorando per-
manentemente a boa gestão do nosso mercado, basea-
do na meritocracia de uma economia criativa, e não na 
comoditização do menor preço.”

 

Luiz Lara, Presidente Nacional da ABAP – Associação Brasileira de 

Agências de Publicidade

A Central de Outdoor tem a certeza de que o ano de 
2013 será determinante para o crescimento e sucesso da 
mídia outdoor. Nosso trabalho será no sentido de mostrar 
que essa é uma mídia que oferece maior alcance, fre-
quência de exposição e impacto, que sempre teve gran-
des atrativos e por isso elenca os planos de mídia dos prin-
cipais anunciantes, com estratégia de desenvolvimento 
de vendas em mercado nacional.

Do ponto de vista de faturamento, a expectativa é que 
o mercado apresente no ano de 2013 um crescimento de 
aproximadamente 10%. Números do Projeto Intermeios 
mostra que em 2011 o faturamento do setor foi em torno 
de R$ 850 milhões e em 2012, deve chegar a R$ 1 bilhão.

Mais do que falar dos números, é importante o setor re-
conhecer que não está sozinho. Estamos trabalhando 
muito para oferecer aos mídias de agências de todo o Bra-
sil recursos tecnológicos que contribuirão ainda mais para 
total facilidade de programação dessa mídia.

No último Workshop da Cen-
tral, realizado em agosto desse 
ano, foram aprovadas várias 
ações para garantir o futuro do 
Outdoor e devem entrar em prá-
tica em 2013, passando por um 
amplo processo de expansão do 
nível de profissionalização, desde a atualização do nosso 
guia de procedimento de qualidade, passando por condu-
ta ambiental, credenciamento de steakholders da indústria 
do outdoor e a implantação do selo de qualidade, que tam-
bém já vem sendo trabalhado há algum tempo. 

Dessa maneira, entendemos que o próximo ano será 
de conquistas para o setor do outdoor, que tem provado a 
força da mídia e o seu grau de importância.

Marcelo Moura, Presidente da Central de Outdoor

MAIS UM ANO POSITIVO PARA A PROPAGANDA

EXPANSÃO DA COBERTURA DO OUTDOOR
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PersPeCtivas

Estamos otimistas em re-
lação às perspectivas para o 
mercado de revistas em 
2013. A ANER realizou em 
2012 um sério trabalho para 
aumentar o share de nosso 
segmento no bolo publicitá-
rio e acredito que colhere-
mos os resultados de nossos esforços em 2013.

As editoras de revistas são mais do que curadoras 
de conteúdo, elas representam marcas de credibilida-
de que constroem um relacionamento com o leitor 
através de diferentes plataformas: impresso, digital, 
mobile, eventos, out of home, TV.

A nova classe média está tomando gosto pelo há-
bito de ler revistas e o relacionamento entre os leito-
res dessa parcela da população e as revistas se estrei-
tará cada vez mais.

Também é importante mencionar que o segmento 
de publicações direcionadas ao público de classe alta 
está em franca expansão, um reflexo do nosso mo-
mento econômico e também do destaque do país no 
segmento de moda. A edição da revista Vogue de se-
tembro/2012 obteve um número recorde de páginas 
de publicidade (227 páginas) e essa tendência conti-
nuará em 2013.

roberto Muylaert, Presidente da ANER

LEITURA OBRIGATÓRIA

Na visão de outro economista, Ricardo Amorim, embora o 
país ainda não tenha resolvido questões fundamentais como 
educação, infraestrutura, saúde, previdência, carga de impos-
tos e combate à corrupção, o Brasil foi beneficiado pela valo-
rização das matérias-primas e pelo barateamento dos produ-
tos industrializados. Ambos os fenômenos foram provocados 
pelo apetite da China e da Índia.

Esta valorização aciona diretamente o mercado publicitá-
rio uma vez que as marcas, para diferenciarem-se precisam 
de propaganda, de promoção, de ferramentas de divulga-
ção que permitam aos consumidores se informarem e esco-
lherem melhores produtos e serviços.

“Se continuarmos como estamos cresceremos o dobro, 
se arrumarmos a casa, cresceremos muito mais”, profetiza.

Voltando aos astros, a tendência do ano regido por Satur-
no é que as conquistas aconteçam de forma lenta. Contu-
do, com resultados consistentes. Trata-se de um exercício 
para a paciência e persistência. Vale a pena dar uma plane-
jada melhor nas ações a serem implementadas e considerar 
resultados de médio e longo prazo, porque imediato mes-
mo, só o brinde de final de ano.

Recentemente no Encon-
tro das Agências Baianas, si-
multâneamente com o En-
contro da Fenapro, que rea-
lizamos na Praia do Forte, 
Bahia com os Sinapros de 
todo o Brasil, e diretoria da 
Fenapro, o presidente Ricardo Nabhan abriu o evento 
chamado a atenção para a importância da propagan-
da e os anunciantes buscarem juntos alternativas para 
o aprimoramento da relação, entendendo as mudan-
ças que ocorrem no setor e que não são poucas, sa-
lientando que é necessário colocar em lugar das cha-
madas de mesas de compra, por exemplo, mesas de 
discussão de todos os temas que envolvam e elevem 
o valor da atividade. Dentro da pauta da Fenapro, 
sempre com a participação da ABA já estão agenda-
dos encontros de regiões: nordeste na cidade do Re-
cife, região sudeste em Belo Horizonte e região sul 
em Porto Alegre e também o 3º Fórum Mercados Bra-
sileiros no mês de Setembro em São Paulo, reunindo 
agências, e anunciantes privados e públicos.

Para 2013, podemos prever um crescimento de fa-
turamento entre 12 a 15%, não deixando de levar em 
consideração que os eventos esportivos como a Copa 
das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de 
Futebol em 2014 em 12 sedes, com forte poder de in-
fluencia em suas regiões, Manaus, Fortaleza, Recife, 
Natal, Salvador, Cuiabá, Distrito Federal, Belo Horizon-
te, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre 
certamente vão carrear um grande volume de negó-
cios para a atividade.

O que é fundamental é nos prepararmos para isso.

Humberto Mendes, VP Executivo da Fenapro

REGIONALIZAR É MANTRA





MerCado

TESES APROvAdAS NO 5º 
CONGRESSO SAEM dO PAPEL
Comitê de Continuidade e Implantação coloca mãos à obra

Se depender do entusiasmo de seus membros, o Comitê 
de Continuidade e Implantação conduzido pelo CEO da Pu-
blicis e vice-presidente da diretoria executiva do CENP, Orlan-
do Marques, tem tudo para tirar do papel rapidamente as 
muitas teses propostas pelas comissões no 5º Congresso 
Brasileiro da Indústria da Comunicação.

Reiterando o discurso do presidente da ABAP, Luiz Lara, no 
dia de encerramento do Congresso, afirmando que “o futuro 
não é para ser previsto, é para ser criado”, o CCI – Comitê de 
Continuidade e Implantação – assume como protagonista 
desta historia que coloca a indústria da comunicação em 
mais uma demonstração inequívoca de maturidade, de res-
ponsabilidade e de consciência de sua relevância para o de-
senvolvimento econômico e social do País. 

Apresentado ao mercado no mês de outubro em evento 
promovido pela ABAP e ForCom, o livro com os Anais do 5º 
Congresso marcou também a promessa de implantação das 
primeiras cinco resoluções escolhidas entre quase uma cen-
tena aprovadas em plenária do Congresso.

Segundo Marques, a escolha não foi aleatória, outrossim, 
privilegiou as que permitiram implantação mais rápida e mo-
bilização automática do mercado e de seus gestores.

“Temos o compromisso de uma reunião mensal com os 
líderes de cada comissão para saber status das ações pro-
postas, sua realização e os próximos passos”, afirma Mar-
ques, lembrando que os membros participantes do CCI (Co-
mitê de Continuidade e Implantação) não são necessaria-
mente os presidentes das comissões do 5º Congresso e sim 
os profissionais mais diretamente envolvidos com o tema ou 
seu desenvolvimento.

É o caso do Banco Único de Preços - BUP que vinha sen-
do motivo de reflexão no CENP desde 2011, tendo sido apro-
vado por seu conselho executivo antes mesmo de avalizado 
pelo 5º Congresso (Veja matéria sobre o BUP na página 36).

Outra colocação de Marques é que não só Abap mas todas 
as outras entidades do mercado publicitário e de comunica-
ção se empenhem em uma mobilização de pressão política, 
“cutucando deputados” para que projetos de lei necessários 
para o andamento de algumas ações sejam aprovados.

Em termos práticos, três outras ações também estão bem 
adiantadas, segundo conta Orlando Marques: as ações da 
comissão ”One To One” que resultou no projeto de lei 
4060/12; a de ”Sustentabilidade”, que visa a criação de um 
plano sustentável a ser implementado por cada agência de 
propaganda; e a APP na profissionalização e qualificação de 
profissionais deste mercado.

As teses da comissão ”Profissão do Futuro”, que tratou da 
integração da academia com as áreas de RH das agências, 
está nas mãos da ESPM e bem conduzida pelo professor 
Luiz Fernando Garcia.

Segundo ele, o encaminhamento assumido pela escola 
consistiu também em gerar um documento para o Ministé-
rio da Educação, propondo a flexibilização de currículos e 
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Orlando Marques: Privilegiamos ações de implantação mais rápida.



potencial contratação de profissionais de mercado como 
professores, em regime especial, nas escolas superiores de 
publicidade (hoje, existem restrições a contratações, desta-
cadamente a exigência de titulação acadêmica mais elevada 
e regimes de trabalho em tempo parcial ou integral).

”Entende-se assim que estará sendo promovida uma sina-
lização do mercado para que esta flexibilização não somen-
te permita uma adequação mais ágil dos currículos das esco-
las às novas demandas, quanto também vise sanar uma de-
manda histórica – e que vai ser acentuada ainda mais de 
agora em diante – da necessária aproximação do mercado 
com a academia, visando criar vínculos mais efetivos, e que 
gerem benefícios mútuos” explica. 

Destaque-se que a proposição 
não se restringe em apenas destacar 
a necessidade do mercado pautar a 
academia, mas também em permitir 
que – com esta aproximação – a aca-
demia possa vir a se tornar um pro-
ponente crítico e efetivo de novos 
moldes de pensar e de agir deste 
mercado, gerando realmente ga-
nhos concretos a todos os envolvidos.
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•  A criação no CENP de um sistema de depósito de listas de 
preços de veículos, especialmente para que não haja 
discrepância entre os valores praticados com anunciantes 
públicos e privados. Proposta apresentada no V Congresso na 
comissão “As novas tecnologias e as novas fronteiras da mídia”. 
Veja mais detalhes e materia sobre o BUP nesta edição.

•  Encaminhamento ao Ministério da Educação de solicitação para 
flexibilização de conteúdos disciplinares, currículos e a 
contratação de profissionais do mercado como professores em 
regime especial nas escolas superiores de publicidade. A 
recomendação feita em maio pela comissão “O futuro da 
profissão” está sendo transformada em documento pela ESPM.

•  Elaboração de um manual de melhores práticas para o 
relacionamento entre anunciantes, agências e fornecedores de 
produção, contendo modelos de contratos a serem adotados 
como padrão pelas partes, com as devidas adaptações 
necessárias aos mercados regionais. A implementação da 
proposta, discutida na comissão “Propriedade intelectual, 
legislação e ética” vem sendo coordenada pelo advogado Paulo 
Gomes.

•  Aprovação do Projeto de Lei 4060/12, apresentado na Câmara 
dos Deputados com regras para a comunicação comercial 
dirigida via internet, após discussões na comissão 

“Comunicação one-to-one: personalização versus privacidade”. 
O objetivo é que a criação e implementação de um conselho 
de autorregulamentação defina parâmetros éticos para 
tratamento de dados que poderão ser utilizados para a 
comunicação personalizada ou marketing direto. Segundo o 
deputado federal Milton Monti (PR-SP), líder da Frente 
Parlamentar da Comunicação Social e responsável pela 
apresentação do Projeto de Lei, em junho, o tema no 
Congresso Nacional devem ganhar mais velocidade no início 
do ano que vem. “O Ministério da Justiça prepara um projeto 
altamente restritivo para a comunicação via internet. É 
importante que todas as entidades vinculadas ao tema estejam 
atentas para que essa tramitação possa acontecer dentro dos 
preceitos fundamentais estabelecidos na nossa proposta e 
longe dos planejados pelo Ministério da Justiça.

•  Endosso e recomendação como referência para o mercado dos 
Indicadores de Sustentabilidade para a Indústria da 
Comunicação, elaborados por ABAP e ESPM, com a indicação 
de que as empresas fixem metas mensuráveis para nortear sua 
evolução. A resolução da comissão “Sustentabilidade e 
comunicação” ganhou prosseguimento com Marcelo Diniz, 
consultor da ABAP, que está coordenando o trabalho de envio 
de um comunicado às agências filiadas a entidade, explicando 
de forma didática como podem implementar os Indicadores.

ÍNTEGRA dAS PROPOSTAS A SEREM IMPLEMENTAdAS

Garcia: A academia como 
proponente crítico
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O fuTuRO É AGORA
Mídias visitam NY em busca de tendências para aplicação local

Anualmente uma viagem internacional promovida pelo 
Grupo de Mídia São Paulo coloca os profissionais da área em 
contato com o que há de mais moderno em comunicação. 
Este ano, como não poderia ser diferente, o tom da viagem 
foi a tecnologia e os novos formatos comercializados pelos 
veículos que têm na cidade de Nova York a sua janela para 
o mundo.

Que a internet revolucionou a comunicação, impactando 
as formas de fazer comércio e propaganda não é novidade, 
mas a forma como as empresas estão interagindo e buscando 
diálogo com seus clientes e consumidores está em nova fase.

E os números não deixam dúvidas: 1,4 bilhão de pessoas 
estão on line no mundo, a América Latina tem 141 milhões 
de internautas e a estimativa é de que 64 milhões estejam 
no Brasil, onde a banda larga também cresce em âmbito do-
méstico. Veja artigo de Ethevaldo Siqueira na página 25. 

Para Geraldo Leite, da Singular Arquitetura de Mídia, res-
ponsável pela quarta viagem do Grupo, que já foi para o Vale 
do Silício, Tokyo e Los Angeles, voltar para Nova Iorque é re-
visitar onde tudo começou, é fazer uma visitinha ao futuro e 
trazer na bagagem experiências de vida para os negócios.

“Tokyo foi a viagem mais uptodate em termos de tecno-

Antonio Toledano, Pátria Publicidade 

A tônica mais comum nas apresentações e palestras das 
quais participaram os 58 profissionais de mídia e 20 de veí-
culos, presentes nesta última viagem do Grupo de Mídia de 
São Paulo a NY, foi a da convergência e transição digital.

Todos os veículos, sem exceção, estão preparando e 
ajustando as suas plataformas digitais para distribuição de 
conteúdo, principalmente mirando os devices móveis: 
Smartphones e Tablets. 

Estes estão funcionado como a chamada “segunda 
tela”, na qual o usuário interage com o conteúdo recebido 
pelas mídias tradicionais, maiormente através das redes 
sociais ou em plataformas especialmente desenvolvidas 
pelos veículos para isso. 

  
Maurício Kotait, Sony

Uma das melhores viagens profissionais que já fiz. Um 
grupo ótimo, momentos bacanas e principalmente uma 
troca de experiência fantástica. Durante a nossa apresen-
tação, procuramos destacar o tamanho da TV por assina-

tura no Brasil (crescendo em ritmo chinês desde 2009) e 
principalmente os 3 pilares que sustentam os canais Sony: 
conteúdo de extrema qualidade, grandes audiências e a 
forte dedicação em proporcionar formatos diferenciados. 
Quanto as apresentações das empresas sediadas nos 
EUA, percebi que nós brasileiros não estamos atrasados, 
nem adiantados. Somos um país com muitas particulari-
dades. Gostamos de saber o que acontece no mundo e 
talvez por isso sabemos mais deles do que eles de nós. A 
televisão social é uma realidade nos dois mercados mas a 
influência do DVR (Gravador digital) ainda nem chegou 
por aqui. Por outro lado o Vídeo On Demand começa a 
crescer. O momento atual nos EUA pode nos dar pistas do 
que será o nosso futuro, mas nada é garantido. O Brasil 
realmente é um país diferente. 

 
Yara Aparício, W/ McCann

Foi a primeira vez que participei do grupo de mídia, e 
achei a experiência incrível. Eu diria mais, uma das melho-
res do mercado, pois une dois pontos extremamente im-

A vIAGEM dO GRuPO dE MÍdIA EM 7 CAPÍTuLOS
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logia, o Brasil estava começando a questão da TV Digital e o 
Japão possui referências muito diferentes da ocidental como 
o mangá, o jornal, os conglomerados de comunicação. Já o 
Vale do Silício fazia parte de um conceito tecnológico que o 
profissionais precisavam conhecer em sua essência. E em 
Los Angeles o grupo foi em busca do conteúdo, de uma dis-
cussão sobre como o mercado cinematográfico, não tão 
afastado da mídia, consegue integrar conceitos de merchan-
dising, ir para TV e aumentar a vida útil do produto cinema 
por anos até”, conta, falando do desafio de voltar à cidade 
que todas as outras 8 viagens tinham privilegiado.

Nova Iorque recebeu então, no mês de outubro, 58 profis-
sionais de mídia de todo o Brasil que visitaram a Apple, Finan-
cial Times e New York Times, entre outras companhias, sem-
pre olhando pelo prisma da integração entre o on e off line.

portantes: Relacionamento e Conhecimento.
Em termos de conteúdo foi excelente pois nos trouxe um 

panorama comparativo com o Brasil, que nos mostrou que 
estamos caminhando lado a lado com o mundo no que se 
refere à publicidade, não estamos devendo nada, muito 
pelo contrário, temos ações e formatos melhores e mais di-
ferenciados, o que nos faz valorizar ainda mais os nossos 
colaboradores.

Já em termos de relacionamento foi incrível, encontra-
mos todos os principais players do mercado e pudemos 
conversar, ir além dos trabalhos na agência, o que garante 
ainda mais o respeito por eles.

José Reinaldo Gomes, Momentum

Essas viagens sempre são úteis para verificar e aprimorar 
conhecimento. 

A agenda de palestras é numerosa e os pontos de vista 
sobre o momento vivido pelas marcas e veículos são muito 
ricos. De comum existe o trabalho árduo em busca de res-
postas e retorno aos clientes.

Os projetos e cases mais expressivos giram em torno de 
multi-meios, onde a tecnologia permeia a relação.

Pudemos observar várias tendências em andamento em 

cada meio. A busca por atualização é constante.
A TV demonstra fortalecimento e os outros meios com 

tela (notebook, telefone, tablet) somam esforços com a TV 
para criar engajamento e fidelidade. 

A Internet ganha espaço e as redes sociais são utilizadas 
como instrumento de ajustes dos veículos. 

O segmento esportivo brasileiro tem muito a aprender 
com o profissionalismo americano. Todas as ações são cria-
das de forma a gerar visibilidade e retorno para as marcas.

Nossa pobreza é constatada na tecnologia de banda lar-
ga. Os meios que utilizam banda larga conseguem resulta-
dos rápidos e ganham novos usuários a cada dia. 

Estão em busca de informações de pesquisa e metodo-
logia para atestar e consolidar resultados de forma consis-
tente.

 
Marcelo Lobianco, IG

Pelo cargo que ocupo há quase 6 anos, tenho a oportu-
nidade de participar de diversos eventos nos Estados Uni-
dos e Europa: Festival de Cannes, Ad Tech, PicNic, SXSW, Mix 
NY, entre outros.

Todos trazem algum tipo de informação sobre o merca-
do, mas nenhum tão completo como a viagem do Grupo.

Geraldo Leite: Embora os espaços sejam separados, o consumidor faz o 
link rapidamente e somem as separações comerciais e editoriais
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E a lição aprendida, segundo Leite, é de que hoje não 
existe mais separação, o produtor de conteúdo e o consumi-
dor já têm uma visão integrada sobre a informação e o en-
tretenimento, embora os veículos tenham espaço separado 
para cada uma; os leitores de um jornal, por exemplo, sa-
bem que os anúncios fazem parte de um conteúdo de infor-
mação que eles estão recebendo através daquelas páginas. 
“Embora os espaços sejam separados, o consumidor faz o 
link das informações rapidamente e somem as separações 
comerciais e editoriais”, afirma.

Aproveitando a primeira semana de setembro, que coin-
cide com o feriado americano, o primeiro dia de trabalho é 
dos patrocinadores da viagem, que podem apresentar proje-
tos e propostas diferenciados; em seguida a programação 
contempla uma reunião com os veículos locais e seus mais 
graduados executivos, como a diretora de programação da 
Sony, por exemplo, da ESPN, da Turner ou do Media Lab da 
Time Warner.

Segundo vários membros do grupo, como você acompa-

nha do final desta matéria, a experiência de ouvir e conhe-
cer as iniciativas dos veículos internacionais e como as mar-
cas interagem com seus públicos é impressionante e serve 
como bússola para várias iniciativas nacionais.

O contato com a NBC por exemplo, onde o grupo assistiu 
4 apresentações com seis executivos diferentes sobre como 
viabilizaram a transmissão das Olimpíadas, foi uma aula so-
bre gestão de captação e patrocínio de grandes eventos.

Já o contato com a CBS não poderia ter sido mais rico, 
com Paul Trak, principal pensador do meio TV, fazendo uma 
avaliação sobre a televisão como mídia de massa. A visão 
acadêmica da viagem foi dada pela visita ao Baruk College, 
com uma apresentação sobre a complexidade da mídia do 
ponto de vista social, a administração da visão da banda lar-
ga e como isso se configura na distribuição do acesso a ren-
da também em uma contribuição social. 

A visita ao Instituto Nielsen possibilitou conhecer o con-
ceito que ainda não está disponível no Brasil, da metodolo-
gia que está medindo a mídia digital e out of home.

O roteiro é bem amarrado, o grupo é seleto e a troca é ri-
quíssima!!!

Após minha terceira participação, entendo o porque do 
evento ser tão disputado, gerando fila de espera de candi-
datos a patrocínio.

Alessandre Siano, Cheil Brasil

A viagem do GM para Nova York foi muito especial. 
Rica em conteúdo, com uma agenda intensa, tivemos a 

oportunidade de ver que estamos indo pelo caminho certo 
e validamos tendências que já fazem parte de nosso dia a 
dia, como o fato da audiência estar consumido e interagin-
do com diversas mídias ao mesmo tempo e vivendo inten-
samente o conteúdo do que está sendo exibido. 

O consumo de mídia está cada vez mais digital e móvel, 
essa é uma tendência sem volta, o conceito ”the best screen 
available”. 

As dificuldades e oportunidades que os meios de comu-

nicação da América estão vivendo com o fato dos anuncian-
tes e agências estarem cada vez mais criteriosos na seleção 
dos meios e ansiosos por resultados mensuráveis.

Posso dizer também que os patrocinadores foram muito 
felizes em agregar conteúdo ao evento, criando relevância 
ao momento de suas apresentações.

Laerte Brandão de Mendonça Jr, AlmapBBDO

Fui pela primeira vez.
A viagem do grupo de mídia alimenta o exercício de glo-

balização da nossa profissão, voltamos abastecidos de co-
nhecimento e experiências diferentes.

Muitas tecnologias ainda não estão acessíveis ao merca-
do brasileiro, nos sentimos estimulados a trazê-las para nos-
sa realidade e quem sabe aprimorá-las, pois temos mercado 
e consumidores para isso.

Deveremos intensificar e estender este aprendizado en-
tre os profissionais que movem nosso mercado.
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Feito no final do governo Lula, dentro do Ministério do 
Planejamento, ao contrário de sua abrangência que diz 
mais respeito às Comunicações, o PNBL - Plano Nacional 
de Banda Larga não foi discutido nacionalmente e nas-
ceu de um grupo de burocratas com vistas a resolver 
questões de interesse político. Apesar da importância do 
tema, não foi promovida nenhuma reflexão junto a uni-
versidades, empresas, nem com especialistas indepen-
dentes, como houve em vários países. Um exemplo é os 
Estados Unidos, onde a FCC – Federal Communications 
Comission, uma agência parecida com a Anatel, que faz 
todas as regulamentações do governo, durante seis me-
ses ouviu as opiniões de todas as áreas envolvidas, de 
empresas públicas a universidades, empresas privadas e 
especialistas no assunto. Ou seja, o tema da banda larga 
foi tratado de forma séria por lá, pelo presidente Obama.

Eu afirmo que o Brasil não tem um plano sério de ban-
da larga. O que ocorre são iniciativas sem diretrizes esti-
muladas pelo interesse comercial das operadoras. 

E está certo que as operadoras tenham interesse co-
mercial no desenvolvimento do acesso a banda larga no 
Brasil, uma vez que elas não fazem filantropia. Para que 
ofereçam seus produtos elas precisam ajudar no desen-
volvimento do parque tecnológico a ser utilizado pela po-
pulação.

Esta atitude é bem contrária à da Telebrás, que foi re-
criada e privatizada e está lá ainda com poucos recursos, 
sem pessoal especializado e incumbida de executar o 
Plano de Banda Larga, levando para alguns setores mais 
carentes da sociedade, como áreas rurais, as redes de alta 
velocidade para tentar universalizar o acesso à internet.

O mundo moderno precisa de banda larga para aces-
so à internet de alta velocidade porque nesta estrada cir-
culam informações, programas, aplicativos, softwares 
que têm o grande poder de acelerar o processo de de-
senvolvimento social e econômico, além de incentivar o 

QUANDO A BANDA LARGA É ESTREITAE na ESPN aproveitaram as soluções geniais de cobertura 
esportiva e geração de produtos jornalísticos e de entreteni-
mento como votação em torcidas, melhores times, sempre 
com apelo voltado para o indivíduo, mesmo o veículo sen-
do de massa.

Informações sobre investimento publicitário e questões 
financeiras ficaram por conta da UBS, empresa especializa-
da neste tipo de negócio e que mostrou como o conteúdo 
é fundamental para a geração de valor aos veículos. 

A audiência de televisão por exemplo, não é mais domi-
ciliar, é de um dia mais três, já que é comum as pessoas gra-
varem os capítulos de séries ou programas e assistir em ou-
tros dias, ou ainda acompanhar não mais na TV mas em ta-
blets ou outras telas.

Contudo, Jorge Nóbrega, da Rede Globo, lembrou que no 
Brasil a audiência da TV é um diferencial incomparável com 
outros países, uma vez que a audiência da novela da Globo, 
por exemplo, dá diariamente a mesma audiência que um 
evento anual de SuperBowl nos Estados Unidos.

Apesar da evolução do marketing americano na padroni-
zação do raciocínio e no detalhamento da informação, o 
Brasil parece mais globalizado em alguns itens, contudo re-
side também na qualidade dos anunciantes tupiniquins, se-
gundo Geraldo Leite, o pouco desenvolvimento de algumas 
métricas e metodologias.

“Muitos clientes aprovam mídia ainda de acordo com a 
forma como eles gostam de consumir ou com os veículos 
que eles preferem. Algumas agências, para agradar, ofere-
cem isso, mas devemos estimular a busca pela satisfação da 
sociedade, ou seja, dos consumidores”, afirma.

@
www.gm.org.br

www.sing.com.br
www.redeglobo.globo.com

www.ethevaldo.com.br
www.telebras.com.br
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comércio eletrônico, as comunicações digitais, e o surgi-
mento de centenas de sites, blogs num novo mercado ba-
seado em informação, em conhecimento virtual.

O que se observa no mundo inteiro é que a banda lar-
ga é uma infra-estrutura que tem o papel que tiveram as 
estradas de ferro, a energia elétrica, o carvão e o petróleo 
para o século XX. Trata-se de ferramenta estratégica para 
negócios, daí sua importância para o desenvolvimento das 
áreas econômicas, culturais, administrativas e sociais. 

Um exemplo de quem tem a mais bem preparada infra-
estrutura de banda larga é a Coreia, onde a rede está dis-
ponível para 97% do domicílios com uma velocidade 20 ve-
zes superior à média brasileira.

Por aqui, a nossa banda larga não chega a alcançar 30% 
dos domicílios, sem contar que é muito cara. Uma razão 
para isso é a estrutura tributária, já que o governo cria im-
postos sobre linha telefônica ou sobre comunicação atra-
vés da banda larga, sendo 44% de impostos para cada 100 
reais que se acrescenta às contas mensalmente.

Contudo, o governo acredita que fazer propaganda des-
te plano de banda larga vai trazer popularidade e prestígio. 
Longe disso.

A discussão demagógica afeta também o setor de edu-
cação, onde todos os partidos e candidatos dizem ter na 
educação uma prioridade mas, na realidade, estamos na 
posição 135º no ranking de países desenvolvidos neste 
quesito.

95% de tudo que o Brasil tem hoje em banda larga foi 
feito pela iniciativa privada, que trouxe a banda larga atra-
vés da telefonia fixa e também da móvel através dos smar-
tphones, de redes 3G e vindo agora também a 4G, que 
dará um salto ainda mais extraordinário na comunicação 
em banda larga acima de 10 mega bits.

Além disso, o País também precisaria ter redes de fibras 
óticas maiores, todas as grandes operadoras estão expan-
dindo neste sentido, entretanto, o investimento é alto e 

deveria ser feito também pelo governo, em uma parceria.
O interessante é que apesar do discurso de falta de ver-

bas governamentais, existem três Fundos que são arrecada-
dos em contas telefônicas, que somados representam mais 
de 10 bilhões de reais que NÃO são aplicados em teles, o 
governo confisca e manda para vala do déficit público. 

Se o Brasil aplicasse somente o que estão confiscando 
teríamos uma rede tão moderna quanto a da Coreia, e isso 
não é só do governo Lula não, vem do FHC também.

Finalmente, a situação atual em relação à banda larga é 
de muita demagogia e de anúncio de metas que não tem 
nada a ver com o que o governo vem fazendo na prática. 

O Brasil tem quase 100 milhões de usuários e desses, 
quase 80 milhões usam banda larga ainda em baixa veloci-
dade, ou seja, é uma banda estreita e cara. 

 
Ethevaldo Siqueira, jornalista especializado em Telecomunicações 

escreveu este artigo especialmente para CENP em Revista

Ethevaldo Siqueira: Banda larga não chega a alcançar 30% dos domicílios
e ainda é cara devido a nossa péssima estrutura tributária.



História

NO CENTRO dO POdER
Livro retrata trajetória de Petrônio Corrêa e da propaganda

Fundador da MPM e um dos maiores 
articuladores da propaganda brasileira, 
o fundador do CENP – Conselho Execu-
tivo das Normas-Padrão e do IAP – Insti-
tuto para Acompanhamento da Publici-
dade, o publicitário Petrônio Corrêa ago-
ra tem sua trajetória profissional registra-
da em livro.

De autoria da jornalista Regina Augus-
to, a publicação é resultado de 18 me ses 
de entrevistas gravadas, muita pesquisa 
e reportagem conduzidas pela também 
jornalista Christiane Santoro Bal bys, e re-
gistros históricos que passeiam pelos 
tempos dourados da propaganda e de 
um Brasil a partir da década de 50.

A contextualização histórica, política e 
cultural dos anos dourados mostram co-
mo foi arrojada a ideia de montar uma 
agência de propaganda, a MPM, que foi 
presente e atuante na construção do 
mercado brasileiro de propaganda.

“Há uns quatro anos eu tive a ideia do 
livro, mas o Petrônio achou que ainda 
não era hora de contar sua história. Final-
mente, em maio do ano passado ele me 
procurou dizendo que chegara a hora, e 
assim eu gestei um filho e este livro”, 
conta Augusto, que acaba também de 
dar à luz Candy, sua segunda filha.

Com prefácio de Cledorvinho Belini e 
de Gilberto Leifert, a publicação resgata 
em 180 páginas parte do acervo da 
MPM então doado para a Universidade 
do Rio Grande do Sul, uma vez que a 
MPM nasceu em Porto Alegre, terra do 
gaúcho Petrônio Corrêa.

Ora em ordem cronológica de fatos 
históricos ora em relatos de suas perso-
nagens, a vida do homem que viveu 
no centro do poder ao longo de 50 
anos mostra o desbravar de um Brasil 
novo, o encontro dos sócios, Macedo, 
Petrônio e Mahfuz, e também a expan-
são da jornada para Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Foram feitas também 25 entrevistas 
com personalidades do mercado publici-
tário, com o ex-sócio Luís Macedo, sobri-
nho de João Goulart, vice de Juscelino Ku-
bitschek, clientes da época, Renner e Ipi-
ranga, e outras personagens que com-
provam o caráter vanguardista da agência 
MPM e de seus sócios e idealizadores.

O momento em que a agência ganha 
filial em São Paulo marca definitivamente 
a veia política de Petrônio Corrêa e finca 
suas raízes na terra da garoa. É o começo 
de sua articulação política e associativa, 
nos anos 60, para aprovação da lei 4.680; 
nos anos 70 para formação do Conar e 
nos anos 90 do IAP e do CENP.

Um dos pontos altos do livro, segun-
do a autora, são os bastidores de muitos 
fatos conhecidos do mercado, a venda 
da MPM para a Lintas em 1991 e o mo-
mento de separação dos sócios, já com 
mais de 60 anos de idade.

20 anos depois, sem o mesmo vigor 
da mocidade mas com a sabedoria de 
tudo que enfrentou, viu e participou 
neste mercado da propaganda, Petrônio 
Corrêa continua na ativa e não esmore-
ceu mesmo ao avistar a imensa fila de 
admiradores que foram prestigiar o lan-
çamento do livro.

“O livro não é meu, é da autora, eu 
sou só personagem”, afirmava Petrônio 
Corrêa sem se furtar a autografar os 
muitos exemplares disponíveis para os 
amigos na noite de autógrafos que mo-
vimentou a Livraria Cultura do Conjunto 
Nacional, no dia 22 de novembro.

“Quem sempre pediu que eu escre-
vesse um livro da minha vida foi o Do-
mingo Alzugaray, da Editora Três”, mas 
eu brincava dizendo que se ele queria 
mesmo um livro meu eu escreveria um 
romance. ”Mas este o Domingo nunca 
quis publicar”, brincou Corrêa ao dar en-
trevista para esta matéria.
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Recentemente, em jornal de grande 
circulação, foi publicada matéria infor-
mando que governos teriam realizado 
investimentos em veículos de comuni-
cação inexistentes.

Este fato, além de lamentável, deno-
ta a necessidade de iniciativas como as 
do CENP que está implementando 
ações como o credenciamento de em-
presas de auditoria para verificação de 
circulação de veículos impressos, bem 
como o Banco Único de Preços com iní-
cio previsto em janeiro de 2013.

Nascido da preocupação da entida-
de com o estímulo às melhores práticas 
comerciais e atendendo o decreto que 
regulamenta a lei 4.680/65 segundo o 
qual todo veículo de comunicação deve 
ter uma lista de preços única e pública, 
o CENP pretende, por meio do BUP, 
criar condições para maior transparên-
cia contribuindo, por exemplo, com a 
atuação de representantes comerciais 
que devem praticar os mesmos valores 
expressos na lista pública de cada veí-
culo que representa.

”Trata-se de iniciativa em favor da 
transparência, incentivando a livre con-
corrência, e que irá ajudar as instâncias 
de controle de agências e anunciantes 

públicos e privados”, salienta Caio Bar-
sotti, presidente do CENP.

A criação do Banco Único de Preços 
é também uma das resoluções aprova-
das em plenária no 5º Congresso da In-
dústria da Comunicação, realizado re-
centemente em São Paulo e que reuniu 
o mercado em torno de reflexões sobre 
os negócios, a liberdade de expressão 
e de informação comercial.

Para Daniel Chalfon, Vice-Presidente 
de Mídia da Loducca, o BUP coloca em 
uma mesma plataforma o acesso a to-
dos os veículos, não importando o ta-
manho ou localização, de maneira de-
mocrática e isenta.

“Esta iniciativa é importante porque 
age direto em dois problemas recorren-
tes do mercado, a questão de listas de 
preços em duplicidade, pois sabemos 
que infelizmente em alguns mercados 
essa prática persiste, prejudicando os 
grandes anunciantes que normalmente 

operam seus negócios de maneira cen-
tralizada. E também é a garantia da vali-
dade dos preços e a facilidade de aces-
so a um mercado com milhares de op-
ções de veículos espalhados pelos mais 
diversos cantos do país”.

MODUS OPERANDI
Em processo de testes para entrar 

em funcionamento em janeiro de 2013, 
o BUP, contudo, foi aprovado pelo Con-
selho Executivo do CENP no ano de 
2011, antes mesmo do endosso no 5º  
Congresso, depois de ser debatido na 
comissão “As novas tecnologias e as no-
vas fronteiras da mídia”.

Sua relevância ficou ainda mais explí-
cita ao ser considerada uma das cinco 

novidade

CENP IMPLEMENTA
BANCO ÚNICO dE PREçOS
CENP implementa sistema de depósito de lista de preços
de publicidade dos veículos em alinhamento com o artigo 14 
do decreto 57.690/66*
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Márcio Aith: transparência nas informações



prioridades eleitas pelo Comitê de Conti-
nuidade e Implantação, criado pela 
ABAP (Associação Brasileira das Agên-
cias de Publicidade) para empreender as 
propostas aprovadas no 5º Congresso.

O BUP será um sistema online de de-
pósito e consulta às listas de preços que 
cada veículo de comunicação associa-
do ao CENP terá direito de utilizar. A me-
todologia é simples, entretanto, o siste-
ma possui cuidados de segurança para 
oferecer garantias que a lista ali deposi-
tada pelo veiculo é de fato a vigente no 
país, e que requererá, dentre outros, 
que os veículos associados ao CENP re-
cebam uma senha e eles mesmos se-
jam responsáveis pelo cadastramento 
das suas respectivas listas de preços, 
que tem validade nacional.

Para Roberto Bocorny Messias, Secre-
tário-Executivo da Secretaria de Comuni-
cação Social da Presidência da República 
- Secom/PR, “A iniciativa é louvável e vem 
ao encontro das práticas adotadas no Go-
verno Federal no sentido de profissionali-
zar e valorizar o mercado publicitário”.

Da mesma opinião é Márcio Aith, 
Subsecretário de Comunicação do Go-
verno do Estado de São Paulo, para 
quem a ação implementada pelo CENP 

contribui para a transparência das infor-
mações do mercado.

No quesito segurança, como dito an-
teriormente, um ponto importante do 
sistema, as atenções foram redobradas, 
de forma a garantir que a pessoa que faz 
o cadastramento seja identificada e con-
firmada como representante do veículo. 
A senha gerada no momento do depósi-
to é unica e nova em cada momento de 
contato do veículo com o sistema, e 
cada lista publicada receberá um núme-
ro exclusivo de depósito. Segundo infor-
mações que serão divulgadas pelo CENP 
por ocasião do lançamento, os veículos 
poderão utilizar este “certificado” em 
sua comunicação e será garantia de vali-
dade da lista de preços publicada.

Segundo Célia Fiasco, superinten-
dente do CENP, a validade das listas de 
preços será definida pelos próprios veí-
culos de comunicação que a deposita-
rão no sistema em formato PDF. O 
CENP não terá qualquer ingerência so-
bre os valores, políticas comerciais, e in-
formações afins depositados.

“Esta questão é importantíssima pois 

garante que a lista de preços de publici-
dade em vigor será sempre a que está 
depositada, com parâmetros comuns 
indispensáveis para possibilitar análises, 
gerando mais segurança para milhares 
de relações comerciais que ocorrem to-
dos os meses entre anunciantes, agên-
cias e veículos”, afirma.

As agências certificadas e os anun-
ciantes associados ao CENP poderão 
consultar online cada lista individual-
mente por meio de senha. Já os veícu-
los terão acesso exclusivamente ao seu 
espaço para realizar o depósito, ou 
seja, um veículo não terá acesso às lis-
tas de preços de seus concorrentes.

A expectativa do CENP é que o BUP 
tenha cerca de 500 veículos ao longo 
do primeiro ano de funcionamento.

*Decreto 57.690/66, Art. 14: O preço dos ser-
viços prestados pelo Veículo de Divulgação 
será por este fixado em Tabela Pública, aplicá-
vel a todos os compradores, em igualdade de 
condições, incumbindo ao Veículo respeitá-la 
e fazer com que seja respeitada por seus 
representantes.
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Roberto Messias: iniciativa vai ao encontro das 
melhores práticas adotadas pelo Governo Federal

Célia Fiasco: O CENP não terá qualquer 
ingerência sobre os valores, políticas comerciais, 
e informações afins depositados

Chalfon: Acesso aos veículos em uma mesma 
plataforma, de forma ágil e segura

@www.cenp.com.br



MerCado

CENP CREdENCIA PRIMEIRA EMPRESA 
dE AudITORIA INdEPENdENTE PARA 
vERIfICAçãO dE CIRCuLAçãO
Athros foi recomendada pelo Comitê Técnico de Mídia e 
aprovada pelo Conselho Executivo

Lançada no primeiro semestre deste 
ano, com vistas a expandir o número 
de veículos com circulação verificada, a 
iniciativa do CENP ganha agora seu pri-
meiro fornecedor credenciado. 

A ação representa o início concreto 
da vigência de um ambiente cada vez 
mais transparente e seguro para a utili-
zação da mídia impressa, seja pela ini-
ciativa privada, seja pela pública.

A primeira empresa credenciada é a 
auditoria Athros que foi avaliada e reco-
mendada pelo Comitê Técnico de Mídia 
e depois aprovada na reunião do mês 
de novembro do Conselho Executivo. A 
empresa atendeu e estava de acordo 
com todos os requisitos pré-estabeleci-
dos para credenciamento.

Segundo Célia Fiasco, quatro em-
presas de auditoria apresentaram do-
cumentação solicitando credencia-
mento e delas, apenas uma, a consul-
toria Athros, atendeu aos critérios de-
terminados pelas Normas de Creden-
ciamento de Fornecedores de Verifica-
ção de Circulação.

“Creio que a certificação da primeira 
empresa de auditoria abre caminho 
para que outros prestadores deste ser-

viço de verificação de circulação se in-
teressem, e assim possamos ampliar a 
capacidade de aferição do mercado, 
resolvendo também questões de difi-
culdade regional dos veículos impres-
sos”, afirma.

Interessados podem encontrar as 
Normas de Credenciamento no site 
www.cenp.com.br.

A iniciativa do CENP demonstra o 
amadurecimento do mercado publici-
tário em questões de autorregulação, 
correspondendo aos anseios dos 
anunciantes por veículos com circula-
ção verificada.

O CREDENCIADO
A Athros, nasceu em 1992 e além 

dos serviços de tiragem e circulação de 
publicações (revistas, jornais, periódi-
cos), também oferece serviços nas áre-
as de auditoria e consultoria tributária, 
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Equipe de consultores da Athros, liderados por Pedro Cesar da Silva: credenciamento amplia serviços 
de consultoria e auditoria de verificação de tiragem e circulação



consultoria trabalhista e previdenciária 
e também planejamento tributários, so-
cietário e sucessório, atendendo clien-
tes como Natura, Sanyo, Ya ma ha, Mar-
ba, Allianz, entre outros.

“Tivemos interesse imediato assim 
que soubemos do projeto. O mercado 
publicitário precisa de um credencia-
dor que possa transferir sua credibilida-
de para os trabalhos de auditoria e fica-
mos felizes em passar pelo crivo do 

CENP, atendendo os requisitos técnicos 
solicitados”, afirma Pedro Cesar da Sil-
va, da Athros.

Curiosamente, no mesmo dia da 
entrevista para esta matéria, Pedro Ce-
sar da Silva tinha assinado seu contrato 
de credenciamento. Além da emoção 
e do orgulho de ser credenciado, o 
executivo acredita que poderá aumen-
tar sua participação em auditoria de cir-
culação, ampliando para outros veícu-

los o trabalho de consultoria que já rea-
liza para outras empresas.

Hoje a Athros já realiza auditoria de 
tiragem para as revistas segmentadas 
como Cipa, Guia da Região, Anna, 
Tubo & Companhia, São Caetano em 
Foco, Sintonia, Parabéns, entre outras.

@www.cenp.com.br

CASA CIvIL

SuBSECRETARIA dE COMuNICAçãO
Portaria SUBSECOM nº 04, de 24-7-2012

Recomenda critérios para aprovação de planos de mídia

O SUBSECrEtáriO dE COMUniCaçãO, no uso de 
suas atribuições legais e

COnSidErandO os princípios administrativos da 
eficiên cia e na finalidade, estabelecidos pelo caput do ar-
tigo 37 da Constituição Federal de 1988, que devem norte-
ar os atos da administração pública;

COnSidErandO os objetivos do Sistema de Comuni-
cação do Governo do Estado de São Paulo – SICOM, entre 
eles o de implementar ações visando a melhoria da comu-
nicação da administração pública direta e indireta, com a 
criação e disseminação de normas orientadoras para todos 
os órgãos setoriais que compõem o SICOM, cujo órgão 
central normativo é a Subsecretaria de Comunicação; e

COnSidErandO a existência de indicadores capazes de 
demonstrar, de forma objetiva, o alcance das ações de co-
municação para cada tipo de veículo de mídia, recomenda:

artigo 1º - Para a aprovação dos planos de mídia, sem 
prejudicar a ação de comunicação pretendida, sejam utili-
zados preferencialmente veículos que tenham o seu alcan-
ce auditado por pessoa jurídica devidamente credenciada 
pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão – CENP ou ór-
gão similar.

artigo 2º - A verificação da condição ora recomendada 
ficará sob a responsabilidade das agências contratadas 
que deverão demonstrá-la, sempre que solicitado, aos ór-
gãos setoriais e central do SICOM contratantes.

artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

O credenciamento de empresas de auditoria de verificação de circulação vai ao encontro  
das iniciativas do Governo do Estado de São Paulo quanto à transparência das informações  
do mercado publicitário. Veja abaixo íntegra da Portaria publicada sobre o assunto:
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entidade

APP COMEMORA 75º ANIvERSÁRIO

No ano em que completa 
75 anos, a Associação dos 
Profissionais de Propaganda 
mostra-se consolidada, pu-
jante e com o vigor de uma 
entidade que congrega todo 
o mercado publicitário.

Em vez de usufruir do 
conforto que a tradição de 
mais de sete décadas lhe 
confere, a entidade que reú-
ne indistintamente profissio-
nais da propaganda e do 
marketing que trabalham 
em agências, anunciantes 
ou veículos, além de estudantes e jo-
vens em início de carreira, a APP tem 
arregaçado as mangas e acompanha-
do os novos tempos.

Em seu calendário de eventos, que 
contempla cursos, palestras, encontros, 
workshops, jogos, concursos e premia-
ções, colaborando para o desenvolvi-
mento acadêmico e ético da profissão,.
cabe destaque para o Prêmio Contribui-
ção Profissional (veja matéria pág. 42), 
Encontro Foras de Série, Fest´Up e o 
mais recente, o Electronic Lounge.

Para Enio Vergeiro, atual presidente 
da entidade e membro da Diretoria Exe-
cutiva do CENP, o momento é de agra-
decer aos patrocinadores, apoiadores, 
equipe administrativa e diretores volun-
tários que se dispõem a contribuir com 
sua experiência e talento para que to-
das as atividades aconteçam.

Visando alinhar-se com os manda-
tos de outras entidades do mercado e 

evitar a quebras de continuidade de al-
gumas iniciativas, a entidade alterou 
recentemente o seu estatuto, garantin-
do a reeleição de seu presidente por 
mais dois anos.

RETROSPECTIVA
Uma das iniciativas de grande reper-

cussão e visibilidade para a entidade 
foi a parceria com a GTec para trans-
missão de alguns eventos para Capítu-
los Regionais e faculdades, assim, uma 
plateia ao vivo de 100 pessoas se trans-
forma em 1500 online rapidamente.

Desde 2010, a transmissão simultâ-
nea via banda larga das Palestras e Fó-
runs de Debates da APP disseminaram 
conhecimento de forma rápida para 
todo o Brasil, totalizando 6500 especta-
dores/internautas no período. Os even-
tos presenciais lotaram o auditório 
Ivandir Kotait e receberam 3.500 profis-
sionais de comunicação e assim confi-

guram uma cobertura 
de 10 mil publicitários de 
várias vertentes da co-
municação.

Entre as ações consa-
gradas, destaque para o 
Concurso Universitário 
de Campanhas Publicitá-
rias, que há 33 anos inin-
terruptos, faz avaliação 
dos Trabalhos de Con-
clusão de Curso – TCC, 
colocando formandos 
em contato com profis-
sionais do mercado que 

participam da banca julgadora.
Os encontros Foras de Série têm ba-

tido recordes de audiência entre os 
eventos da entidade. Também pudera, 
entre os convidados deste ano Wa-
shington Olivetto, Julio Ribeiro e Octá-
vio Florisbal compartilharam ideias e 
experiências com associados da enti-
dade.

Os cursos e workshops enfocaram 
temas relevantes como “A prospecção 
de novos negócios” e “Gestão” , levan-
do palestrantes como Mauro Sato, An-
tonio Calil, Fabio Lunardini, Norberto 
Chadad e Paulo Gomes.

Em 2013, um elegante almoço no 
dia 06 de março abre o calendário de 
eventos do mercado publicitário e mar-
ca as comemorações dos 75 anos da 
entidade, antecipa Vergeiro.

Experiência associativa com o vigor do novo mercado

Enio Vergeiro: Ano espetacular para a mais antiga entidade do mercado

@www.appbrasil.net
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A GARRA DO GALO
A noite de 22 de outubro de 2012 fi-

cará marcada na memória dos mais de 
500 convidados presentes à entrega do 
Prêmio Contribuição Profissional, nos 
salões da Fecomércio, em São Paulo.

Idealizado para reconhecer os pro-
fissionais que promoveram ações ou 
apresentaram ideias que contribuíram 
para a profissionalização e valorização 
do mercado, bem como tenham apre-
sentado ideias inovadoras que benefi-
ciem a atividade do setor, o prêmio 
Contribuição chegou a sua 16ª edição 
com mais prestígio do que nunca. 

A premiação, coincidente com as 
comemorações dos 75 anos da entida-
de, traz inovações nas categorias de 
premiados, que a partir de 2012 passa 
a contar com o Prêmio Especial Contri-
buição Histórica, título que consagra 
aqueles que contribuíram para o de-
senvolvimento da propaganda ao lon-
go de sua trajetória profissional. Nesta 
categoria, seu primeiro premiado é Jai-
me Sirotsky, do Grupo RBS.

Enio Vergeiro, atual presidente da 
entidade, destaca que “o que diferen-
cia a APP de outras associações do mer-

cado é que ela é voltada aos profissio-
nais, e não às empresas. O Prêmio Con-
tribuição Profissional tem muita credibi-
lidade porque não é preciso fazer lobby 
para ser indicado, é um prêmio legíti-
mo, que não envolve interesses comer-
ciais ou políticos. Nosso único objetivo 
é homenagear quem ajuda a valorizar 
cada vez mais o nosso mercado”, afir-
ma o presidente da entidade.

A edição deste ano da premiação 
que reconhece os profissionais com o 
troféu Garra do Galo contou ainda com 
a criação de duas novas categorias: Pro-
fissional de Mídia Digital e Profissional 
Destaque Regional, visando destacar 
profissionais expoentes em localidades 
onde a APP possui capítulos regionais. 
Nesta primeira edição, os destaques fo-
ram Scher Soares, do Grupo Triunfo, de 
Campinas, e Merhy Seba, do Grupo Grá-
fico São Francisco, de Ribeirão Preto. 

Entre os treze premiados de 2012, 
apenas uma mulher, a jornalista Rose de 
Almeida, editora da CENP em Revista 
conquistou o troféu, na categoria Profis-
sional de Mídia Especializada.

Em seu discurso, Rose fez questão de 
brincar com uma das mais tradicionais ri-

chas entre a redação e o departamento 
comercial, afirmando que “nessa trajetó-
ria no mercado publicitário, minha maior 
virtude sempre foi conviver muito bem 
com o departamento comercial”.

E prosseguiu:“acredito que jornalismo 
é a arte de escrever atrás dos anúncios e 
que quanto mais anúncios, mais espaço 
para a defesa de ideias e valores”. 

Da esquerda para direita: Fernando Chacon, Carlos Henrique Nascimento, Antônio Calil Cury, Scher Soares, Jaime Sirotsky, Rose de Almeida, Fabio 
Coelho, Mario D’Andrea, Ricardo Corte Real, Fernando Quinteiro, Edney Narchi, Antônio Toledano, Merhy Seba

vENCEdORES 2012
•  Prêmio Especial Contribuição Histórica: 

Jaime Sirotsky (Grupo RBS)
•  Profissional dirigente: 

Antônio Calil Cury (Nova/sb)
•  Profissional de atendimento: 

Fernando Musa (Ogilvy)
•  Profissional de Planejamento: 

Fernando Quinteiro (M&C Saatchi F&Q)
•  Profissional de Criação: 

Mario D’Andrea (Fischer & Friends)
•  Profissional de Mídia: 

Antônio Toledano (Patria)
•  Profissional de anunciante: 

Fernando Chacon (Itaú)
•  Profissional de Veículo: 

Carlos Henrique Nascimento (TV Globo)
•  Profissional de Serviços Especializados:

Edney Narchi (Conar)
•  Profissional de imprensa Especializada: 

Rose de Almeida (CENP em Revista)
•  Profissional de Mídia digital: 

Fabio Coelho (Google)
•  Profissional dest. reg. Capítulo aPP Campinas: 

Scher Soares (Grupo Triunfo)
•  Profissional dest. reg. Capítulo aPP rib. Preto: 

Merhy Seba (Grupo Gráfico São Francisco)



Enquanto o mercado internacional presta atenção
no modelo de agência brasileiro, o CENP trabalha para 
que ele continue sendo exatamente isso: um modelo.

O modelo de agência full service está despertando a admiração do mercado internacional. E o CENP 
existe para incentivar as melhores práticas e garantir transparência e credibilidade para todos os 
envolvidos, sejam agências, anunciantes ou veículos de comunicação. Só assim podemos ter certeza de 
que esse modelo de sucesso continuará atraindo a atenção do mundo.

Leia a matéria completa em www.cenp.com.br

Fonte: Meio&Mensagem - Especial Profissional de Mídia - 18 de junho de 2012.
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Com o tema Go Brasil, o Grupo 
de Planejamento presidido por 
Eduardo Lorenzi promoveu a 7ª 
Conferência do maior evento 
voltado aos profissionais da 
América Latina, que busca 
apresentar conteúdo e novos 
conceitos, propondo uma 
reflexão aos participantes sobre 
a importância de expandir o 
conhecimento e da capacitação 
em níveis globais de 
competitividade. 
Pela primeira vez a Conferência 
de Planejamento teve um 
patrocinador de fora de Brasil. 
Trata-se do IPA (Institute of 
Practitioners of Advertising), o 
equivalente à ABAP (Associação 
Brasileira das Agências de 
Publicidade) no Reino Unido. 

Realizado no mês de novembro 
na Bahia, o “Encontro de 
Lideranças da Propaganda” 
promovido pela Fenapro 
(Federação Nacional das 
Agências de Propaganda) 
durante o II Enapro (Encontro 
das Agências de Propaganda da 
Bahia) refletiu sobre a 
necessidade de diálogo com os 
anunciantes.  Segundo o 
presidente da entidade, Ricardo 
Nabhan, é preciso ampliar a 
defesa dos mercados regionais 
junto aos clientes pois a 
regionalização deixou de ser 
interpretada como uma 
tentativa simplista de dividir 
melhor as verbas publicitárias e 
já é vista como uma maneira 
de fazer com que anunciantes 
enxerguem melhor as 
oportunidades de cada região”.

A 34ª edição do Prêmio 
Profissionais do Ano teve sua 
festa de premiação Nacional 
vencida pela AlmapBBDO que 
faturou as categorias 
Institucional, Campanha e 
Mercado.
Concorrida como em todos os 
anos, a festa teve como 
ambientação os cabarés dos 
anos 20 e contou com a 
presença dos profissionais da 
publicidade da capital paulista 
e de diversas regiões do Brasil, 
além de artistas da emissora e 
que foram sucesso na novela 
Avenida Brasil como Débora 
Nascimento (Tessália) e José 
Loreto (Darkson).
Na categoria institucional foi 
vencedor o comercial “Livros” 
do anunciante Casa do 
Zezinho, da AlmapBBDO e da 
produtora Prodigo Films, de São 
Paulo.Criação de Marcello 
Serpa, Luiz Sanches, Marcos 
Medeiros, André Kassu (direção 
de criação), Marco Monteiro, 
Ana Carolina Reis (criação), 
André Godoi (direção).
Campanha Nacional ganhou 
“Amigos” do anunciante Visa 
do Brasil, da agência 
ALMAPBBDO, da produtora de 
filme Killers. Criação de 
Marcello Serpa, Luiz Sanches, 
Renato Simões (Direção de 
Criação), Ana Carolina Reis, 
Pernil (Criação), Claudio Borrelli 
(Direção).
Categoria Mercado Nacional foi  
“Tradutor” do anunciante 
Pepsico Brasil, da agência 
ALMAPBBDO, da produtora 
Sentimental Filme. Criação de 

Marcello Serpa, Luiz Sanches, 
Marcos Medeiros, André Kassu 
(Direção De Criação), André 
Gola, Pernil (Criação)
Além dos troféus, os premiados 
das categorias Campanha e 
Mercado Nacional receberam 
passagens para Paris. 

Promovido pela Associação 
Nacional dos Editores de 
Revistas, o Fórum ANER deste 
ano polarizou as discussões em 
torno de dois temas que há 
algum tempo dividem o 
mercado: a migração das 
revistas para os novos 
dispositivos digitais e a 
manutenção do investimento e 
da busca pela inovação nas 
edições impressas. Destaque 
para a apresentação de Svida 
Alisjahbana (Femina Group) 
que contou sua experiência 
como editora de revistas 
femininas na Indonésia. 
O prêmio Editor do Ano 2012 
foi concedido a José Carlos de 
Salles Gomes Neto, presidente 
do Grupo Meio e Mensagem, 
pelo conjunto da obra. 

Dia 13 de dezembro o IAB 
promove o curso Mobile 
Marketing em nível básico para 
os interessados em ingressar 
no mercado de marketing 
digital ou quem precisam se 
atualizar sobre o mercado 
MOBILE, com vistas a elaborar 
estratégias para esse público 
altamente conectado. 
Informações no  
www.iabbrasil.com.br
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A CENTRAL vAI 
COLOCAR MAIS dE
23 MIL ESPELHOS 
dE OuTdOOR
SOBRE A SuA MESA.
O AtlasGeo Central de Outdoor é uma ferramenta de apresentação geolocalizada com todos os espelhos 
de outdoor no Brasil. Com recursos de interação e integração a sistemas de dados e informações on-line, é uma 
ferramenta de planejamento que utiliza os serviços de geolocalização como Google Maps, Google Earth, 
FusionTables e IBGE disponibilizando dados como logradouros, referências, descrição, codificação das peças, 
perfil e potencial comercial de cada uma das áreas. Tudo para o profissional de mídia cruzar informações e progra-
mar o outdoor diretamente do seu computador. É a Central de Outdoor respondendo com tecnologia e padronização 
nacional de informação, segurança, facilidades e rapidez de acesso às informações completas sobre o outdoor. 
AtlasGeo Central de Outdoor. Mais que uma ferramenta, um oráculo com a garantia Central de Outdoor.
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QuER PROGRAMAR OuTdOOR? CONSuLTE O ORÁCuLO.
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CrÔniCa

QuE MERdÓN É ESTE?
Nos anos 2000-2001, toda 6ª cedo eu saía de Goiânia para 

Brasília. Ia trabalhar durante o dia, e à noite, rumava para a 
ESPM, onde fiz uma Pós-graduação, e só voltava no sábado 
pela noite. Numa das idas, fui numa 5ª, para coincidir com 
agenda do cliente. Resolvi passar antes no escritório da agên-
cia, no horário do almoço, pois o encontro fora marcado só 
para as 15:00. Chegando lá, surpresa: bato na porta trancada, 
ninguém abre, mas, percebo que tinha gente.

Noto um certo alvoroço, e fico sem entender o que se pas-
sa. Como não tinha escolha, esperei e insisti. De repente, 
abre a porta a Cida, nossa então funcionária da recepção, e 
que também era o tráfego do escritório. De cara feia, e brava. 
Ao seu lado, sai uma morena escultural, de acessórios de dan-
ça numa mão, e com um som portátil na outra, que vai dire-
to do corredor para o elevador sem nem dizer um olá. Per-
gunto a Cida o que houve, e ouço o seguinte sermão:
– ”Quando o senhor vier aqui tem de avisar antes; como é 
possível chegar sem me avisar?”

Na crença corporativa da visão de dono, fui responder: 
”Cida, eu preciso avisar quando tiver de vir aqui?....”

E ela esbraveja de volta: ”Claro que tem. Pois assim não te-
ria atrapalhado minha aula de dança do ventre, com a profes-
sora particular!”

Levando na esportiva, retruquei: ”Sabendo da aula e daque-
la professora, teria chegado antes, pra assistir de camarote”....

E fui ajudar a Cida a catar as lantejoulas que caíram em 
todo o piso da sala, na hora em que interrompi a sessão.

Corria o ano de 1997. A rede de hipermercados ultimava os 
preparativos para o dia D: a abertura de mais uma unidade. A 
expectativa era grande; campanha no ar; prateleiras cheias; 
hierarquia do cliente toda presente. Em mais algumas horas 
daquela manhã, a loja abriria as portas para um público que 
já se acotovelava do lado de fora, motivado pelas bombásti-
cas ofertas de abertura já anunciadas. Circulando de cima 
para baixo entre as gôndolas, o Superintendente da Rede ou-
via o trio elétrico que circulava no bairro e na vizinhança toda. 
Teatralizado, com um time de modelos de fechar o comércio, 
shorts minúsculos, bombando o axé-music, alternado pelos 
jingles e textos foguetes da campanha.
– ”Que merdón é este?”, bradou o Superintendente, com seu 

sotaque franco-hispânico, referindo-se ao mega barulho que 
vinha do trio.

Ao pé do ouvido, o Diretor da loja, apavorado com o pito 
público entre os demais gerentes, tentou explicar ao chefe.

Duas horas mais tarde, com tanta gente na loja, então já 
aberta, e engarrafamentos mil no trânsito de acesso, não ca-
bia mais uma agulha no palheiro. Antevendo um recorde de 
vendas da rede, para a época, em inaugurações, o superin-
tendente, baixinho, comprimido na multidão, entre safanões, 
bundadas e ralações, exclama: 
– ”Merdón, nón, tá? Estar marravilha aqui...”

Era a primeira reunião da agência com o presidente da 
companhia. Ela acontecia depois de deflagrada a primeira 
campanha da parceria de ambas.

Conhecido por sua formalidade e sisudez, o Presidente re-
ceberia a agência para uma visita de cortesia, que não acon-
tecera antes, nem mesmo durante o processo da concorrên-
cia. Ali, naquela oportunidade, sequer o pessoal de Marke-
ting do cliente estava acompanhando. Pensamos no que po-
deria ocorrer.

Passado o bate-papo introdutório, o executivo emenda e 
parte para o ataque:
– ”Pessoal, as vendas reagiram bem; acho que a campanha 
está no caminho certo; os nossos parceiros têm comentado 
de forma positiva. Acertamos mesmo.

Só tem uma coisa que acho que podemos ter falhado... 
minha mulher até agora não assistiu os comerciais na TV......”

Após um silêncio sepulcral de segundos que pareceram 
horas, emendei: 
– ”Presidente, o que o Sr. acha de levar para ela hoje um VHS 
com os comerciais gravados várias vezes em sequência? As-
sim ela assiste quantas vezes quiser, e fica muito mais barato 
pra todo mundo, já que sua senhora não faz parte do públi-
co-alvo...”

O Presidente soltou a franga, e num só gesto, riu bastante, 
e concordou com a sugestão, quebrando para sempre aque-
le gelo.

Zander Campos, Diretor de Operações Cannes Publicidade
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   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
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AGêNCIAS CERTIfICAdAS 

Fonte: CENP

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

de setembro a novembro de 2012:

Reuniões com o Mercado para debater sobre as 
melhores práticas:

fortaleza CE: 
•  04 reuniões com dirigentes de veículos / 02 reuniões com 

representantes de entidades / recife Pe: 05 reuniões com 
dirigentes de veículos / 03 reuniões com representantes de 
entidades / são Paulo sP: 02 reuniões com representantes 
de entidades 

 
Inserção da Marca CENP / distribuição de conteúdo 
impresso 
•  aBa Mídia: distribuição de 420 folhetos e 150 revistas / 

aPP londrina: distribuição de 100 folhetos e 50 revistas / 
sinaPro são Paulo: distribuição de 100 folhetos e 75 
revistas / 9º seminário anateC: distribuição de 200 
folhetos e 200 revistas e inserção do logo CenP em 
materiais impressos / sinaPro Pernambuco: distribuição 
de 100 folhetos

 
Presença em Palestras / Apresentações / 
Premiações
•  Festival do Clube de Criação de são Paulo / aBa Mídia / 

25º Prêmio veículos de Comunicação / Workshop Cases de 
sucesso em Mídia segmentada / 6ª edição do Festival de 
Propaganda Cearense - FestPro 2012

 
Contatos Institucionais
•  abordagens aos dirigentes de veículos, entidades e 

agências regionais, para disseminar e buscar apoio a 
Campanha de Credenciamento de Fornecedores de auditoria 
de Circulação / esclarecimento de dúvidas para stakeholders 
no processo de Credenciamento de Fornecedores de 
auditoria de Circulação / intermediações para 
disponibilização de banner no site do CenP

 
Levantamento de Informações para publicação no 
Twitter (dados internos e notícias)

RELAçõES INSTITuCIONAIS

2.544
2.191

3.909

atualizado em 23/11/2012

BALANçO dOS PROCEdIMENTOS dO CONSELHO dE ÉTICA 2002 / 2012

a Missão do CenP
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Cartas

 Há muito tempo não lia a revista do CENP.
É como disse em uma história que contei recentemente no 

Facebook, pareço o personagem do filme ”Quem quer ser um 
milionário”, pois lembro de estar presente nas sessões de 
inauguração da ANER e do CENP, assim como em outras diver-
sas iniciativas positivas que o mercado de agências e veículos 
celebraram.

Acabei lendo no início por que quem a escreve é minha ami-
ga Rose de Almeida e depois fui relembrando muitas coisas e 
pessoas que fizeram a diferença na publicidade brasileira.

Ao ler a edição que está circulando, lembrei do Caio, o pre-
sidente da entidade, quando trabalhamos juntos na TV Globo 
e no Jornal do Brasil ainda quando era importante no cenário 
midiático nacional. Quando vejo sua foto no Facebook crianci-
nha lembro do rosto dele na TV Globo, pois quase todos éra-
mos quase crianças.

Fiquei contente em ver na revista os assuntos em que es-
tou debruçado ultimamente como Marca, com Julio Ribeiro, 
os Prêmios da Criação e da Mídia e suas produtoras e produ-
ções. Que na minha opinião são os pilares da hipermoderni-
dade que está aí nos nossos calcanhares.

Parabéns Barsotti e equipe.

Helcio Vieira, 
Diretor da HV2 e do blog Sensura888

 Cada vez melhor a revista do Cenp. Espero que a maté-
ria sobre os dados ”desencontrados” do mercado possa aju-
dar a todos a refletir sobre a importância de se encontrar um 
formato onde fiquem claras as metodologias utilizadas em 
cada instituto ou entidade.

Há outra distorção pouco citada que é quando se compara 
o crescimento do mercado com o PIB brasileiro.

Por exemplo, 2012 se espera crescimento de mais de 10% 
contra apenas 2% do PIB. Parece ótimo.

O problema é que o crescimento do PIB quando 
divulgado,vem descontado da inflação, e o nosso crescimen-
to não.

O fato é que se usarmos o mesmo critério/metodologia do 
PIB, veremos que nosso crescimento fica muito próximo dele.

Antônio Lino Pinto
Talent  

 Só pra comentar a boa repercussão que notei da matéria 
sobre os Prêmios de Mídia. Temos orgulho de tantos talentos 
que o Prêmio de Mídia Estadão conseguiu revelar.

Geraldo Leite, 
Singular Arquitetura de Mídia

 Queremos parabenizá-los pela produção da CENP em 
Revista e agradecemos imensamente os exemplares que nos 
são enviados gratuitamente com informações que nos agre-
gam valor.

Mônica Bedin
Gerente Comercial

 Acabei de ler a revista online e gostei muito do conteú-
do e formato.

Fácil de ler e com matérias interessantes. Importante para o 
mercado.

Parabéns.

Duilio Malfatti
Tônica Mix

 O mercado publicitário precisa de instituições fortes e 
consisas como CENP, gostaria de parabenizar as entidades 
fundadoras e associadas ABA / ABAP / ABERT / ABTA / ANER / 
ANJ / CENTRAL DE OUTDOOR / FENAPRO / ABDO / IAB pelo 
zelo com que regem as normas padrão.

A revista CENP traz às agências de todo país informação de 
qualidade, relevante e com foco nas demandas de mercado.

Na ATIVIT, como um bureau de inteligência digital, não te-
mos acesso ao universo tradicional de agência, e a revista é a 
principal e mais confiável forma de nos manter antenados 
com as tendências de mercado e as normas padrão.

Helenice Moura
ATIVIT 
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Entidades fundadoras

 Quero parabenizar a publicação CENP em Revista pela 
maneira como aborda os temas, com muita seriedade e res-
peito pelos entrevistados.

A publicação está totalmente alinhada com os princípios da 
entidade, demonstrando-se relevante e imprescindível para 
todo o mercado de comunicação. Desejo vida longa e muito 
sucesso.  

Lucia Faria
Lucia Faria Inteligência em Comunicação 

 A revista vai bem demais - para surpresa nenhuma nos-
sa. Nos tempos que correm, esta já seria uma conquista. Mas 
o CENP teima em surpreender com aqueles valores do passa-
do, como excelência e inteligência. Conteúdo com conteúdo, 
que ousadia e que prazer de ler. 

Parabéns Caio, parabéns Rose. E para toda a equipe que 
compõe expediente.

Francisco Ancona
Ancona Lopez Publicidade

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.




