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editorial

O homem é gregário e necessaria-
mente predisposto a associar-se para 
defender o que entende seja bom e 
justo. Em comunicação, especial-
mente, área na qual há bem mais de 
meio século funcionam entidades 
reunindo pessoas e empresas, algu-
mas são inclusive pioneiras no que 
modernamente chamamos de sus-
tentabilidade. 

Em comunicação, o sustentável é 
determinado pela quota de liberdade, 
este bem precioso que sustenta a 
convivência respeitosa dos contrários. 

Vamos contar nesta edição algumas 
histórias edificantes desta convivência.

Esta, portanto, não é apenas mais 
uma edição trimestral da CENP em Re-
vista que você tem em mãos. É tam-
bém nossa homenagem às entidades 
fundadoras deste mercado publicitá-
rio, que reúnem, promovem, incenti-
vam e constróem os alicerces do setor.

Através de uma edição especial, 
encartada nesta revista de número 
35, o leitor terá oportunidade de 

acompanhar um pouco da história 
das entidades fundadoras do CENP, 
do Conar, marco histórico de autorre-
gulamentacão em nosso País, e tam-
bém entidades associadas ao CENP  
que traduzem os novos tempos com 
o frescor da conectividade.

São décadas de história na luta 
pela qualidade e pela liberdade de ex-
pressão. 

Além do Especial, e matéria princi-
pal da edição, estamos mostrando o 
mundo da pesquisa de mídia, conta-
do em encontro de diretores do Ibo-
pe, IpsosMarplan e da ABEP e gravado 
em vídeo disponível em nosso site 
www.cenp.com.br .

A relevância da pesquisa de mídia  
está também na matéria sobre o Si-
mulador, ferramenta recém-lançada 
pelo CENP para ajudar as agências no 
planejamento de investimentos em 
pesquisa de acordo com o perfil e por-
te de seus clientes.

Tratamos ainda do credenciamento 
de auditorias de verificação de circula-

ção, uma iniciativa do CENP que teve 
o respaldo do mercado e do próprio 
IVC, fornecedor ilibado e parceiro que 
apoia esta iniciativa.

E mais: o BUP - Banco Único de Lis-
tas de Preços, inovação que valoriza 
os veículos trazendo-os para o CENP 
através da associação que permite o 
depósito de suas listas de preços, as-
segurando transparência nas informa-
ções oferecidas às agências e anun-
ciantes.

E, por último, mas não menos im-
portante, um encontro inédito que 
reuniu em café da manhã na sede do 
CENP, presidentes de Grupos de Mí-
dia de outros Estados contando suas 
experiências regionais, iniciativas e vi-
sões sobre o mercado, a profissão e 
as atividades associativas.

Uma edição, afinal, que comprova 
que as andorinhas quando se juntam 
fazem bons verões, outonos, invernos 
e primaveras.

Boa leitura!
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Se você quer falar com o mundo:
Estamos presentes em 200 países, em mais de 266 milhões
de residências.*

Se você quer falar com os executivos do Brasil:
74% dos telespectadores de CNNI no Brasil ocupam
posições gerenciais.***

O Brasil tem ganhado cada vez mais espaço na CNN:
Shasta Darlington, correspondente do Brasil, está no
Latin America Exchange, bloco do programa Global Exchange.

Para falar com o mundo, fale com a gente.

THIS IS

FONTE: *TBSI Ad Sales Research 3Q’12, CNN distribution map. ** EMS 2012, alcance mensal. 
*** TGI Elite Latin America 2012- Total Elite BRASIL: total executivos assistiu o canal nos últimos 7 dias

CNN name, logo and all associated elements TM and © 2013 Cable News Network.  
A Time Warner Company. All Rights Reserved.

Se você quer falar com o público europeu:
Somos o canal número 1 de notícias, atingindo 18 milhões 
telespectadores mensalmente.**
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PESQUISA DE MÍDIA: 
TRANSFORMANDO INFORMAÇÃO 
EM CONHECIMENTO PRÁTICO
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A missão de selecionar 
e explorar temas e 
conteúdos que de 
alguma maneira se 
transformem em 
conhecimento e 
promova um 
ambiente de negócios 
favorável ao 
desenvolvimento nos 
faz abordar na CENP 
em Revista, mais uma 
vez, o tema da 
Pesquisa de Mídia
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A pesquisa de mídia auxilia na cap-
tação de anunciantes, orientação de 
programação e avaliação de eficácia 
da comunicação de marcas. Ela pode 
ser gerada a partir de estudo da audi-
ência por sexo, renda, faixa etária e es-
colaridade, entre outros, para identifi-
car as preferências dos usuários. Se a 
pesquisa de mídia é, então, um instru-
mento tão poderoso, como ela é vista 
hoje no Brasil?

Para Dora Câmara, diretora geral do 
Ibope Mídia Brasil, o mercado brasileiro 
não está nem um pouco atrás do que 
acontece no Exterior em termos de 
pesquisa de mídia. “O País está bem 
provido de informações. Obviamente, 
o mercado sempre quererá mais coi-
sas. A gente vive um momento onde 
os meios de comunicação têm papel 
fundamental na sociedade e todo 
mundo quer saber como trabalhar com 
eles e usá-los melhor, assim como a 

pesquisa de mídia, provedora dessas 
informações para todo o mercado”, co-
mentou. Para ela, o mercado publicitá-
rio do País é bastante exigente, o que 
faz com que os institutos busquem, 
muitas vezes, ferramentas na Inglaterra 
ou nos Estados Unidos. 

E por falar em países que fazem pes-
quisa de mídia com maestria, Marcelo 
Duarte, diretor geral do Ipsos Marplan, 
afirma: “O mercado de pesquisa de mí-
dia brasileiro comparado ao mercado 
de pesquisa de mídia americano, por 
exemplo, ainda é muito pequeno. Há 
muita oportunidade de crescimento”. 
Ele acredita que o mercado é pequeno 
também levando-se em conta o tama-
nho da economia brasileira. “Mas com-
pete de igual para igual quando o as-
sunto é pesquisa de mídia”.

Paulo Pinheiro, presidente da Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Pes-
quisa (Abep), aproveitou para traçar, na 

prática, este comparativo. Segundo ele, 
só há dois mercados que fazem pes-
quisa de mídia de uma maneira mais 
sofisticada e melhor que o Brasil: Esta-
dos Unidos e Inglaterra. “Estamos à 
frente, praticamente, de toda a Europa. 
O Japão já foi bem mais avançado. 
Hoje, isso já é discutível. Somos o ter-
ceiro do mundo em termos de varieda-
de e qualidade de tecnologia”, afir-
mou. E emendou: “Há décadas, temos 
meters instalados para medir audiência 
em televisão muito antes da Alema-
nha, França, Espanha, Suíça e Itália”.

CresCer no merCado interno 
também é opção do merCado

Na perspectiva de desenvolvimento 
da área de pesquisa de mídia, o diretor 
da multinacional francesa Ipsos, pre-
sente em 84 países, observou a possibi-
lidade de crescimento significativo para 
o mercado interno e destacou a alter-
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Desta vez reunimos três feras experientes e respeitadas no mercado publicitário para traçar 

um panorama sobre a pesquisa de mídia no Brasil e no Exterior.

Paulo Pinheiro, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (Abep); 

Dora Câmara, diretora geral do Ibope Media Brasil, e Marcelo Duarte, 

diretor geral do Instituto Ipsos Marplan, conversarem sobre como está a 

pesquisa de mídia no País e no Exterior, comentaram sobre a pirataria em pesquisa 

e também sobre a formação de futuros especialistas na área. 

A utilização de ferramentas que disponibilizam dados relevantes para que empresas 

anunciantes e agências de propaganda veiculem suas mensagens e atinjam diretamente 

seu público-alvo são o grande diferencial de muitas campanhas de sucesso. 

O emprego correto de informações organizadas por institutos de pesquisa de mídia 

pode fazer a diferença entre o ostracismo e o sucesso para os negócios.

A íntegra da conversa também está disponível em vídeo no www.cenp.com.br
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nativa de a pesquisa de mídia transpas-
sar o eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Ele 
contou a recente experiência com o 
mercado em Rondônia, no norte do 
País: “O mercado de lá quer que res-
pondamos aos mesmos desafios de 
uma empresa aqui de São Paulo de 
como medir o usuário que consome 
tantas mídias hoje, além da própria te-
levisão. O usuário é muito parecido. 
Claro que os hábitos de consumo são 
diferentes por causa da regionalização, 
mas o pleito é o mesmo”. Hoje, a Ipsos 
faz a cobertura de 30 mercados; há 
dois anos eram feitas apenas nove re-
giões metropolitanas.  

Dora complementou que na empre-
sa nacional, da qual integra a diretoria, 
esta visão já é aplicada há muito tem-
po. “Quando a gente fala de people 
meter, temos 15 mercados. Fomos am-
pliando gradativamente. Chegamos 
aos 10 principais mercados em 8 anos. 
Nos últimos 4 anos, estamos nos mer-
cados menores, com amostras reduzi-
das (em vez de serem diárias, são se-
manais). Expandimos para 5 novos 
mercados, que mostram a sua necessi-
dade”, afirmou. E completou: “Há 13 
anos fazemos pesquisas especiais para 

135 mercados. A pesquisa de mídia e 
superestratégica”. 

Duarte pontuou que a falta de in-
fraestrutura prejudica o trabalho dos 
institutos em regiões mais distantes, 
mas é bastante otimista sobre a chan-
ce de reverter este quadro, melhoran-
do a logística em geral e até os servi-
ços de telefonia.  

A presença forte da tecnologia no 
cotidiano das pessoas como um dos 
desafios da pesquisa de mídia na atua-

lidade também foi um tema abordado 
no encontro: “Temos de buscar o máxi-
mo possível de informações para en-
tender como esta audiência navega 
entre todos os meios de comunicação 
e qual é melhor maneira para você re-
ter a atenção do consumidor”, opinou 
Dora. Ou seja, do usuário multiplatafor-
ma, que consome várias mídias ao lon-
go do dia, como Duarte descreveu. 

teCnoLoGias no dia a dia do 
ConsUmidor mULtipLataForma

Para ela, em termos de tecnologia o 
Brasil está bem avançado. “A pessoa 
pode usar um tablet, internet ou móbi-
le dentro de um domicílio ou escritório 
e podemos averiguar, por exemplo, 
como se dá o consumo de TV através 
do conteúdo”, informou. “Para o trans-
porte público, estamos trazendo uma 
tecnologia japonesa, onde teremos de 
convidar as pessoas a participar do pai-
nel com a instalação de um meterzi-
nho no smartphone, que fica lá regis-
trando a audiência. Depois o desafio 
será acompanhar a primeira tela, a se-
gunda, e assim por diante...  isso não 
acontece do dia para noite. Ainda bem 
que existem as pessoas de pesquisa 

PES   UISA
“o mercado de 

pesquisa de mídia 

brasileiro comparado ao 

mercado americano, 

por exemplo, ainda é 

muito pequeno. 

Há muita oportunidade 

de crescimento”

Maurício Duarte, 
diretor geral do Ipsos Marplan
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para criar relação entre esses dados 
com segurança.”

Pinheiro colocou um lado diferente 
nesta história. “Acho muito importante 
considerar a utilização da pesquisa de 
mídia dentro de canais de televisão. Se 
for visitar qualquer país na Europa, Ásia, 
Estados Unidos, vai encontrar um de-
partamento de pesquisa que recebe os 
dados de pesquisa e divulga para todas 
as áreas de atividades dos canais de TV. 
O único lugar onde todas as áreas de 
atividades dos canais de TV são conec-
tadas diretamente com os resultados 
de pesquisas era no Brasil. Hoje já 
acontece no Chile, Argentina, Peru, Co-
lômbia, porque já divulgamos isso em 
real time nesses países.”

O diretor da Ipsos aproveitou o gan-
cho de Dora para retomar a questão do 
desafio de medir audiência combinada 
de todas as mídias que impactam o 
usuário hoje, ou seja, TV, rádio internet, 
mídias digitais e mídia impressa. “É nos-
sa responsabilidade fazer com que isso 
aconteça no Brasil. É claro que a pene-
tração da TV ainda será muito grande 
nos próximos 5, 10 anos, mas a combi-
nação de outros meios com a audiên-
cia da TV cresce a cada dia. A grande 

discussão hoje no mundo inteiro é 
como se mede tudo isso e em conjun-
to. Qual é a melhor metodologia? E a 
melhor tecnologia para se fazer uma 
medição coerente nessa audiência 
combinada de públicos diferentes, de 
diversas regiões, de formas distintas de 
distribuição do mesmo conteúdo ou 
mesmo pelo tamanho do país?” Esta 
ainda são perguntas em aberto.

Dora emendou o questionamento 

com a chegada em breve de uma ferra-
menta capaz de combinar hábitos e ati-
tudes e a pesquisa regular do painel de 
TV. “A gente preserva a audiência da te-
levisão e traz esses dados comporta-
mentais do nosso índice, que carrega 
inclusive os hábitos das outras mídias.”

preparando noVos espeCiaListas 
e diVULGando a proFissão

A profissão não é tão popular as-
sim, mas, nossos especialistas mostra-
ram que seu exercício é estratégico 
para o negócio. Como faltam profissio-
nais de formação no mercado, nada 
como os dois institutos representados 
neste encontro serem responsáveis 
pela formação e certificação de novos 
profissionais. O Ibope desenvolve o 
curso Midia Class, com alta demanda, 
de acordo com a diretora. “Nos o man-
temos em todas as filiais, até nos mer-
cados menores.” Duarte contabilizou 
que a empresa, em 2012, fez 240 pro-
gramas de treinamento no Brasil intei-
ro. “A capacitação é um dos nossos 
maiores investimentos. A Ipsos Univer-
sité é um programa de treinamento 
gratuito, trazido em 2011, com mais 
de 40 programas regulares de forma-

PES   UISA
“estamos à frente, 

praticamente, de toda a 

europa. o Japão já foi bem 

mais avançado. Hoje, isso 

já é discutível. somos o 

terceiro do mundo em 

termos de variedade e 

qualidade de tecnologia”

Paulo Pinheiro, 
presidente da Associação Brasileira 
das Empresas de Pesquisa (Abep)



ção de pesquisa de mídia. São mais de 
2.500 cadastrados.” 

Para ambos, a formação profissio-
nal é extremamente importante para 
que o usuário faça bom uso da pesqui-
sa de mídia. “Não adianta fazermos 
uma boa leitura se do outro lado não 
tiver alguém bem capacitado para en-
tender o trabalho do lado de cá”, pon-
derou Duarte.

QUem Compra pesQUisa de 
mÍdia HoJe? 

O CENP exerceu papel preponde-
rante para a regularização e profissio-
nalização do mercado da publicidade 
como um todo, o que incidiu direta-
mente na compra da pesquisa de mí-
dia. Com a adesão e participação de 
agências de pequeno e médio portes, 
foi sendo ampliada a aquisição da fer-

ramenta com a supervisão do órgão. 
No caso do Ibope, a conta hoje é 

dividida da seguinte forma: 60% são 
veículos e 40%, agências de propagan-
da. As agências de propaganda costu-
mam ter uma cultura multinacional e, 
por isso, querem alimentar seus siste-
mas de mídia. Os anunciantes são 
mais difíceis de serem acessados, e, 
no final de tudo, os maiores beneficia-
dos desta história.  

No Ipsos, o cenário é um pouco di-
ferente e fica assim compartilhado: 
40% agências de publicidade, 40% ve-
ículos de comunicação e 20% de anun-
ciantes. Há uma quantidade represen-
tativa de anunciantes que usam a fer-
ramenta não como simulação do pla-
no de mídia, mas para ter entendi-
mento melhor da  multiplataforma de 
mídia que temos hoje no mundo. 

pirataria, Um CÂnCer para o 
merCado 

Em março deste ano, o Ibope en-
viou comunicação ao mercado para  
esclarecimento sobre o mau uso da 
ferramenta pesquisa de mídia. “Muitas 
vezes, o dado está disponibilizado 
para os nossos clientes, só que, de re-
pente, ele chega fragmentado para os 
anunciantes ou agências locais que 
não compram a pesquisa. Então você 
dá uma visão recortada do mercado, 
porque o veículo transmitiu dessa for-
ma. Nenhum veículo vai vender outro 
veículo; ele vai se vender”, resumiu 
Dora. E salientou: “Hoje em dia, as 
pesquisas de mídia são acessíveis; há 
políticas comerciais que permitem 
que, independentemente do tama-
nho, a agência possa adquiri-las e o 
CENP tem um papel importantíssimo 
nesse processo. A pirataria é um cân-
cer para o mercado”. 

Ao ser assinante do serviço, o clien-
te é capacitado para uso da informa-
ção. O resultado será visto num plane-
jamento de mídia mais eficiente para 
o anunciante.

Pinheiro frisou que, hoje 
em dia, tais episódios não 
acontecem em grande es-
cala. Antes de o CENP atu-

ar, a obtenção de dados 
piratas era 

mais fre-
quente, 
afirmou.
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Prezados Clientes, 

Como é de conhecimento de V. Sas. as Pesquisas de 
Mídia realizadas pelo IBOPE Media são para uso exclusi-
vo de seus clientes e são consideradas confidenciais e si-
gilosas, podendo ser utilizadas tão somente conforme as 
regras estipuladas nos contratos de prestação de servi-
ços celebrados entre o IBOPE Media e os assinantes de 
suas Pesquisas de Mídia. 

As regras de divulgação, utilização e publicação de 
anúncios com base nas Pesquisas de Mídia estão tam-
bém claramente previstas nos Contratos, e que, portan-
to, devem ser respeitadas por todos. 

Conforme ali previsto, não é permitida a divulgação e/
ou transferência das Pesquisas de Mídia pelos clientes 
do IBOPE Media a quaisquer terceiros, inclusive para em-
presas pertencentes ao mesmo grupo econômico, ou 
para empresas de consultoria que prestem ou não servi-

ços aos clientes assinantes das Pesquisas de Mídia. 
Cabe também, ao cliente assinante das Pesquisas de 

Mídia, controlar a utilização dos dados instalados em no-
tebooks ou unidades de armazenamento de seus cola-
boradores para que a questão da mobilidade destas in-
formações não venha a infringir o Contrato. 

Ressaltamos que a inobservância das cláusulas de 
confidencialidade e/ou a indevida transferência das Pes-
quisas de Mídia pelos clientes do IBOPE Media, autoriza 
o IBOPE Media a cobrar a multa prevista em contrato, 
bem como ingressar com as medidas cabíveis para a de-
fesa de seus direitos. 

Neste sentido, solicitamos a colaboração de todos. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclareci-
mentos adicionais que se façam necessários. 

Dora Câmara

PES   UISA
COMUNICADO AO MERCADO 
ref.: Uso das pesquisas de mídia do ibope media por terceiros e por 
colaboradores dos assinantes de seus serviços 

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

www.abep.org
@



COMUNICAÇÃO

MULTIPLATAFORMA É ISSO.

O MELHOR DO JORNALISMO,

ESPORTE E ENTRETENIMENTO

NO FORMATO QUE VOCÊ QUISER.

O Grupo Bandeirantes é um dos maiores

grupos da comunicação multimídia do país.

São 75 anos de credibilidade e mais de 35 marcas

que se tornaram referências em seus segmentos

e mercados de atuação. Um grupo que leva o melhor do 

jornalismo, do esporte e do entretenimento para milhões 

de pessoas em todo o Brasil. E que não para de crescer.

TV ABERTA

TV POR ASSINATURA

RÁDIO

MÍDIA IMPRESSA

MÍDIAS DIGITAIS

OUT OF HOME

ENTRETENIMENTO
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Iniciativa comemora um ano com 31 Fornecedores de 
Verificação de Circulação com serviços credenciados 
e 11 em processo de credenciamento

NegóCios

VERIFICAÇÃO 
DE CIRCUlAÇÃO DE 
IMPRESSOS

Há exatos doze meses, o CENP 
promovia no auditório do Grupo de 
Mídia São Paulo, com plateia repleta 
de lideranças da propaganda, o lança-
mento do serviço de credenciamento 
de Fornecedores de Verificação de 
Circulação.

Fruto de trabalho e empenho de 
muitos dirigentes e profissionais de 
mídia dos 3 setores da publicidade, o 
projeto que agora comemora um ano, 
pretende o aprimoramento do plane-
jamento de mídia, oferecendo mais 
dados objetivos para análise técnica 
dos anunciantes e das agências, quan-
do da escolha dos veículos impressos 
que melhor atendam seus objetivos.

Apoiada pelo IVC – Instituto Verifica-
dor de Circulação, cuja atividade de 
mais de 50 anos é marco de respeito e 
qualidade na área publicitária, a inicia-
tiva do CENP faz parte de um conjunto 
de ações para expandir o número de 
veículos impressos com circulação veri-
ficada, entre outras melhores práticas.

A verificação, além de trazer trans-
parência para o mercado publicitário, 

constitui ferramenta importante para o 
trabalho de planejamento de mídia re-
alizado pelas agências de publicidade 
para os seus anunciantes. A transpa-
rência é necessária para que um gru-

po maior de veículos seja considerado 
em planos de mídia, e é razoável que 
o anunciante queira saber qual a circu-
lação de determinado veículo antes 
de anunciar nele. 

Para o presidente do CENP, Caio 
Barsotti, as dificuldades regionais para 
a aferição da circulação dos veículos 
impressos de comunicação, por exem-
plo, estão superadas. "Até este projeto 
tínhamos o IVC, com enorme tradição 
e competência, fornecendo este fun-
damental serviço a partir dos estados 
de SP e RJ. Neste momento são 31 for-
necedores, presentes em 12 capitais 
mais 14 cidades. Esta realidade compe-
titiva deverá resultar em preços cada 
vez mais acessíveis. A propósito deste 
aspecto, o IVC já tomou a iniciativa de 
criar, para as pequenas circulações, 
condições muito favoráveis para que 
veículos menores possam acessar este 
serviço, e ganharem ainda mais reco-
nhecimento do mercado anunciante. 
Em resumo, estão dadas as condições 
para uma evolução sem precedentes 
na mídia impressa nacional". 
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“entendemos que a seleção 

das empresas de auditoria 

credenciadas pelo Cenp 

para verificação de 

circulação agrega 

confiabilidade ao setor, e 

estamos orgulhosos, 

motivados e preparados 

para a prestação de um 

serviço de qualidade”.

Adilson Batista Macário, 
Galloro & Associados 
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Desta forma, a credibilidade dos ve-
ículos aumentará junto às agências, e 
os anunciantes ficarão mais seguros 
de que estão fazendo um bom investi-
mento, associando sua imagem a uma 
publicação alinhada com as melhores 
praticas de mídia. Sem dúvida, não só 
o negócio da propaganda ganha em 
transparência como o leitor dos jornais 
e revistas também será beneficiado 
pela informação apurada e isenta.

Para Pedro Silva, presidente do IVC, 
que apoia e contribuiu com o CENP 
nesta iniciativa, pois também tem 
como meta levar números confiáveis 
ao mercado, “é importante que essas 
empresas se utilizem de métricas e 
metodologias corretas, focadas na au-
ditoria de circulação. Esse princípio 
deve ser preservado e as empresas de-
vem ser confiáveis e idôneas. Sob o 

ponto de vista concorrencial, nossos 
custos são bastante competitivos nos 
grandes centros, como Rio e São Pau-
lo. Fora dessas regiões, fica mais com-
plicado, pois temos despesas de via-
gem e estadia dos auditores. Vemos 
com bons olhos se existirem empresas 
de auditoria regional, com valores me-
lhores, para os veículos locais. A partir 
daí, podemos fazer parcerias com es-
sas empresas e os veículos, proporcio-
nando a comunicação dos dados audi-
tados para todo o mercado”.

Se por um lado o CENP e o IVC in-
vestem para oferecer alternativas que 
atendem agências e anunciantes de 
diferentes portes, cabe também aos 
veículos cuidarem para que sua circu-
lação esteja na categoria dos creden-
ciados por terceiros reconhecidos pelo 
mercado. Os novos agentes, agora 
com serviços credenciados, também 
devem se mobilizar para conquistar 
veículos, justamente para que o mer-
cado possa dispor de maiores e mais 
acuradas informações, estimulando a 
livre concorrência. 

Entre as empresas que se adianta-
ram em procurar o CENP para saber 
sobre o credenciamento está a BDO 
Brasil, uma das cinco maiores empre-

sas de auditoria e consultoria do mun-
do, que conta, no Brasil, com presen-
ça nas principais capitais e mais de 300 
funcionários. “A BDO já possui grande 
expertise em trabalhar com veículos 
impressos. Esta iniciativa do CENP irá 
aumentar a visibilidade da importância 
de verificar a circulação, e estamos 
prontos para ajudar veículos em diver-
sas cidades”, afirma o presidente da 
BDO do Brasil, Raul Corrêa da Silva.

Já estão credenciadas pelo CENP: 
Instituto Verificador de Circulação – 
iVC, athros Auditores Independentes, 
UHY moreira Auditores, bdo rCs Au-
ditores Independentes, arC & Associa-
dos – Auditores Independentes, moo-
re stephens Vector Auditores, mom-
pean & Associados Auditores Indepen-
dentes, mrp Auditoria e Consultoria, 
maciel Auditores & Consultores, map 

“o credenciamento de 

novas empresas de 

auditoria independente é 

de extrema importância 

para a demanda das 

agências e dos anunciantes 

pois permitirá que 

pequenos e médios 

veículos impressos tenham 

opções para contratar 

prestador de serviço de 

verificação de circulação”.

Isidério D. Fernandes,
Binah SP Auditores Independentes

“a premiumbravo 

compreende que um 

mercado cada vez mais 

sério e profissional

exige a presença e atuação 

de empresas com estas 

propriedades.

reiteramos nosso 

compromisso de oferecer 

serviços de auditoria 

alinhados com as

premissas do Cenp”.

Douglas Moraes,
PremiumBravo Auditores e Consultores

“a eficácia da

comunicação se 

fundamenta na 

objetividade da 

publicação”.

Renata Santos,
Mompean Associados



NegóCios

Auditores Independentes, binah SP 
Auditores Independentes, Galloro & 
Associados Auditores Independentes, 
GF Auditores Independentes – Go-
rioux Groupe, premiumbravo Audito-
res Associados, actus Auditores Inde-
pendentes, bLb Auditores e Consulto-
res, Fontes Auditores Independentes, 
opinion Auditores e Consultores, au-
dilink e Cia auditores, Lauermann 
schneider Auditoria e Consultoria, sá 
Leitão Auditores, Controller Auditoria 
e Assessoria Contábil, partnership Au-
ditores Independentes, bKs Auditores, 
Finaud Auditores Independentes, Co-
operaudi Auditores Independentes, 
partner Auditores Independentes, 
Cassuli Auditores Independentes, au-
diger Auditores & Consultores, idea 
Auditores Independentes e Grupo 
Work Auditores Independentes.

Nos casos de credenciamento de 
serviços de verificação de circulação, o 
Departamento Jurídico do CENP rece-
be a documentação enviada pelo For-
necedor interessado e, verificada sua 
regularidade, remete o material para 
aprovação e homologação. Uma vez 
efetivado o credenciamento, o Depar-
tamento Jurídico providenciará as assi-
naturas do Termo de Acatamento, 
com os compromissos assumidos pe-
las auditorias independentes para rea-
lização da verificação de circulação.

A verificação de circulação exige 
também uma série de adequações e 
compromissos por parte do veículo, 
bem como o correto entendimento por 
parte das empresas de auditoria do tipo 
de circulação que será auditada, confor-
me orientações do Anexo I das Normas 
para Credenciamento de Fornecedores.

Estão em processo de credencia-
mento hoje 11 empresas: Martinelli 
Auditores, Bauer Auditores Associa-
dos, Unity Auditores Independentes, 

Fabbri & Cia Auditores Independentes, 
Castro serra nirdo Auditores Inde-
pendentes, padrão auditoria S/S, 
davi & Corrêa Auditores Independen-
tes, Juenemann & associados – Audi-
tores e Consultores, rodl & partner 
Auditores Independentes, mazars Au-
ditores Independentes, sociedade 
simples e teixeira & associados Au-
ditores Independentes.

CENP EM REVISTA - JUNHO / 201316

“a GF auditores visualiza 

neste credenciamento, 

desenvolver negócios e 

formar  grandes parcerias 

baseado na credibilidade 

da Cenp junto aos

seus leitores”.

Delva Souza, 
GF Auditores Independentes

“Consideramos este 

segmento altamente 

sinérgico com a nossa 

atuação, ao longo dos 

últimos 15 anos, o que tem 

nos levado a aprofundar 

nossos conhecimentos com 

relação às mais novas 

metodologias empregadas 

no campo da verificação  

de circulação”.

Marco Antônio Papini,  
Map Auditores Independentes

lOCAlIZAÇÃO DAS 
SEDES DAS EMPRESAS 
CREDENCIADAS

11 Estados + Distrito Federal:
sp, rJ, mG, rs, sC, pr, pe, Ce, 
ba, rn, Go e dF.

12 Capitais:
são paulo, rio de Janeiro, belo 
Horizonte, porto alegre, 
Florianópolis, Curitiba, recife, 
Fortaleza, salvador, natal, 
Goiânia e brasília.

14 Cidades:
santo andré, ribeirão preto, 
Campinas e são José dos 
Campos/sp – santa maria, 
Canoas, eldorado do sul e novo 
Hamburgo/rs – blumenau, 
Joinville, Chapecó Jaraguá do 
sul e Criciúma/sC – maringá/pr.

www.cenp.com.br @

VOCê SAbIA?

Que a auditoria de circulação em 
jornais teve início em 1847, com 
um conflito existente entre dois 
grandes jornais norte-americanos, 
o new York Herald e o new York 
tribune? e que somente em 1889 
iniciou-se a história do controle 
de Circulação de Jornais e 
revistas com a association of 
american advertising?





Mídia

DIFERENÇAS REGIONAIS, 
DESAFIOS COMUNS
CENP promoveu encontro inédito de Presidentes de 
Grupos de Mídia de Estados, que revelou iniciativas 
comuns em benefício do mercado publicitário

Um país de dimensões continen-
tais. A tecnologia que encurta distân-
cias é a mesma que afasta profissio-
nais do convívio pessoal. A missão de 
representar uma categoria incentivan-
do o aperfeiçoamento profissional e a 
formação de novos líderes, contudo, 
mantém-se como premissa para quem 
está preocupado em contribuir ao 

mesmo tempo com o todo e com o in-
divíduo.

Este conceito de melhores práticas 
pelo bem comum deu o tom de mais 
um encontro promovido pelo CENP 
em sua sede, na cidade de São Paulo, 
no mês de maio.

Desta vez, os protagonistas foram 
profissionais de mídia, presidentes de 

Grupos de Mídia de diversos estados 
brasileiros, que contaram sobre seus 
respectivos mercados e suas ativida-
des regionais.

Além da dificuldade de conciliar tan-
tas agendas, chamou a atenção o en-
tusiasmo com que os convidados se 
manifestaram sobre a iniciativa, tanto 
os que compareceram como os que 
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não conseguiram viajar mas parabeni-
zaram a proposta de encontro para re-
fletir sobre as diferenças regionais e os 
desafios comuns.

Durante duas horas a conversa per-
meou temas como os desafios do pro-
fissional, o status do mercado local, as 
demandas específicas, as iniciativas, 
novidades, dúvidas e, sobretudo, a va-
lorização do mídia em cada região.

brasiL, Um CenÁrio pintado peLas 
Cores dos GrUpos de mÍdia

O encurtamento das distâncias pro-
movido pela evolução dos meios de 
comunicação definiu quase um pa-
drão de comportamento dos profissio-
nais, entretanto, é na resolução de 
problemas locais e nas particularidades 
de cada mercado que os Grupos de 
Mídia promovem a integração de seus 
associados e a prática de ações coor-
denadas entre agências, veículos e 
anunciantes em defesa de uma propa-
ganda mais holística, a partir da mídia.

GM SP – Adriana Favaro: O grande 
foco do Grupo de Mídia São Paulo tem 
sido a formação dos profissionais. Nos 
últimos dois anos os esforços foram na 
certificação profissional, justamente 
para dar gabarito ao pessoal que lida 
com  os investimentos publicitários. 
Outro ponto é a capacitação, demons-
trando o cuidado que o grupo tem que 
ter pra fomentar o conhecimento e a 
graduação desses profissionais, com 
cursos que vão desde os níveis de as-
sistentes e coordenadores até coa-
ching para diretores em um nível mais 
alto de conhecimento. Nesta linha 
também há destaque para a literatura, 
ou seja, o Grupo de Mídia São Paulo 
tem acesso aos livros que estão des-
pontando o conhecimento fora do 

País e estamos trazendo isso ao Brasil 
como forma de intercâmbio de ten-
dências e desenvolvimento do merca-
do interno. 

GM RJ – Fátima Rendeiro: O Grupo 
de Mídia do Rio de Janeiro, com seus 
40 anos e apesar de uma atividade in-
tensa, também vive o grande desafio 
da formação profissional do mídia. 
Apesar de muito já ter sido construído 

e dos profissionais cariocas dedicarem-
se com empenho às muitas iniciativas, 
o GM sentiu necessidade de aprofun-
dar-se no gabarito técnico oferecido 
aos mídias do mercado e oficializou 
uma parceria com a ESPM no sentido 
de oferecer um trabalho na linha da 
gestão, da liderança, pensando na for-
mação do profissional de mídia como 
um gestor também. Para implementar 
estes cursos a entidade desenvolveu 
uma pesquisa para saber o que os mí-
dias queriam, e já no segundo semes-
tre dará voz a estes anseios através de 
uma nova linha de cursos. 

Outro ponto forte, quase um mea 
culpa, para assegurar que na casa de 
ferreiro o espeto não é de pau, o Grupo 
de Mídia carioca está investindo na co-
municação digital através de mídias so-
ciais, buscando um engajamento efeti-
vo do mercado com os mídias e a mídia.

Para não perder o termômetro do 
mercado, também estão sendo incen-
tivados os relacionamentos, ou seja, 
queremos que as pessoas se encon-
trem e aí a proposta foi buscar referên-
cia no que é feito em Grupos de Mídia 
de outros estados como Brasília, Curiti-
ba e Porto Alegre.

O Social do Mídia acontece para 
que as pessoas se encontrem pois a 
demanda do dia a dia com trabalho, 
estudo e obrigação de estar antenado 
e participando de vários compromissos 
profissionais, tiram o mídia do relacio-
namento que é tão saudável para tro-
car ideias, reciclar conceitos e fazer no-
vos amigos. 

GM SC – Ana Cláudia de Souza: O 
Grupo de Mídia em Santa Catarina tem 
30 anos mas foi na última década que 
os profissionais definitivamente se en-
gajaram e começaram a cuidar da enti-

19CENP EM REVISTA - JUNHO / 2013

“nos últimos dois anos  

os esforços foram na 

certificação profissional, 

justamente para dar 

gabarito ao pessoal que 

lida com os investimentos 

publicitários”

Adriana Favaro, 
diretora geral de mídia da Loducca, 

representando Luiz Fernando Vieira, 

presidente do Grupo de Mídia São Paulo



Mídia

dade e valorizá-la. Foi criada uma pre-
miação que acontece até hoje desta-
cando veículos, executivos de contas e 
profissionais de operação que são ava-
liados por seus pares visando incenti-
var a qualificação em termos comer-
ciais dos profissionais dos veículos, vi-
sando a melhoria da entrega deles 
para as agências. O Grupo também 
promove eventos que contribuem 
com conteúdo para o mercado, onde 
são convidados não só profissionais de 
mídia, mas também proprietários de 
agências, alguns clientes e como em 
Santa Catarina tem uma peculiaridade 
de que os negócios não se concen-
tram na capital Florianópolis – tem 
também Blumenau que é muito forte 
e Joinvile – então são convidados pro-
fissionais desses outros municípios 
para os eventos. A grade de cursos 
também é intensa, com a novidade de 
cursos itinerantes com temas básicos 
de mídia, Excel, temas diversos que, 
curiosamente, atraem também os 
clientes e estudantes que já percebe-
ram que na faculdade eles não verão 
conteúdo tão especial e prático. 

GM BSB – Davi Martins: Aos 11 anos 
de vida, o Grupo de Mídia de Brasília 
tem vocação para a formação profis-
sional e o relacionamento entre profis-
sionais de agências, veículos e anun-
ciantes, visando uma harmonia no 
atendimento do principal cliente local, 
o setor público.

Brasília tem o maior mercado hoje de 
clientes do governo, de forma direta ou 
indireta, assim, uma das principais ini-
ciativas da entidade foi a criação do 
Anuário de Mídia Pública, único no Bra-
sil que tem essa perspectiva de mostrar 
as práticas do governo, enfim, da comu-
nicação do governo, da comunicação 

pública, das agências de publicidade re-
velando dados do que tem sido aplica-
do em comunicação a partir dos meios, 
as pesquisas do mercado que nos 
apóiam para poder fazer as decisões de 
compra de mídia e de planejamento e 
também envolver mais o Brasil a nossa 
atividade porque é um instrumento de 
apoio as agências de publicidade e 
anunciantes que mostram o que exata-
mente esse mídia de Brasília faz. 

Há também uma preocupação com 
o varejo local, que é bem menor do 
que em outros mercados e que não é 
tão expressivo como a comunicação 
pública mas é uma preocupação de 
que se veja o outro lado da moeda.

A agenda do GM de Brasília tam-
bém está marcada pela formação téc-
nica e o apoio no sentido de que a for-
mação técnica dos profissionais se ele-
ve, principalmente no tocante às mí-
dias digitais.

GM PR – Luciana Stellfeld: No Para-
ná, o Grupo de Mídia também está 
acontecendo de uma forma mais con-
sistente há cerca de dez anos, e pode-
se dizer que está vivendo um dos me-
lhores momentos de mercado para a 
entidade pois representantes de mí-
dias de agência, anunciantes e profis-
sionais de veículos se unem interessa-
dos no crescimento regional.

A entidade no Paraná tem um for-
mato de sócios que hoje já são 120 
profissionais que interagem em cursos 
básicos ou avançados e também nos 
momentos de relacionamento como 
Boteco do Mídia que existe também 
em outros mercado e que foi facilmen-
te incorporado pelos paranaenses.

O Café com Mídia, que é um even-
to que tem uns três anos, promove 
uma palestra de conteúdo patrocinada 

por um veículo. Estrategicamente, o 
conteúdo não precisa necessariamen-
te ser de domínio do veículo patrocina-
dor e, sim, algo que instigue e traga 
luz ao mercado e ao Grupo.

GM MG – Daniela Araújo: Mais uma 
entidade a incentivar a formação pro-
fissional, o GM de Minas Gerais é o re-
cordista em certificação no Grupo de 
Mídia SP, com 62 já certificados, repre-
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“a grade de cursos também 

é intensa, com a novidade 

dos itinerantes com 

temas básicos de mídia, 

excel, e diversos que, 

curiosamente, atraem 

também os clientes”

Ana Claudia de Souza, 
gerente de mídia da D. Araújo, presidente 

do Grupo de Mídia de Santa Catarina



media@ibope.com

Soluções completas para entender os hábitos de consumo e audiência dos meios,  
planejamento de mídia, investimento publicitário e fiscalização de comerciais. 

CONSUMO DE MÍDIA 
QUEM, COMO, 
QUANDO E ONDE?

www.ibope.com
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sentando 72% das pessoas que já se 
cadastraram e ainda com mais de 80% 
de aprovação. A entidade incentiva os 
cursos preparatórios de forma bem 
acadêmica, com os mídias se revezan-
do para instruir os alunos.

Contudo, a entidade não possui 
uma receita, seus associados não con-
tribuem com nenhum valor financeiro 
e recai sobre os veículos a alocação de 
recursos.

Há dois anos uma pesquisa junto 
aos mídias identificou o tema Digital 
como o mais premente de formação. 
Um curso com Gustavo Reis, da Mc-
Cann sobre o assunto causou frisson 
no mercado local embora o Grupo de 
Mídia não mantenha regularidade de 
suas reuniões e ainda tenha fragilida-
des que precisam ser sanadas com a 
nova diretoria. 

QUais os desaFios oU as 
CarênCias enFrentadas 
em Cada LoCaL?

Para Luciana Stellfeld, que não tinha 
mencionado ainda a certificação e rei-
terou que os profissionais paranaenses 
também aderiram e tiveram um bom 
resultado nas provas de certificação do 
Grupo de Mídia São Paulo, o desafio é 
encontrar bons profissionais na hora 
que se abre um vaga na mídia para tro-
car ou ampliar a equipe.

“Contratar profissionais de mídia é 
muito complicado pois estamos falan-
do de um grupo reduzido, sempre 
com as mesmas pessoas e poucos no-
vos entrantes pois quem opta por pu-
blicidade na faculdade está sempre 
pensando em Criação. Eu mesma, 
quando fiz publicidade, só quando co-
nheci a mídia é que me encantei mas 
foi uma casualidade”.

Nesse sentido, o trabalho incentiva-

do por Stellfeld junto ao Grupo de Mí-
dia é o da disseminação das compe-
tências da área através de palestras  
em universidades explicando como 
funciona a mídia e quais atribuições de 
um mídia. 

Fazendo um balanço da gestão de 
Luiz Fernando Vieira à frente do GM 
SP, Adriana Favaro comentou que já 
são mais de 1500 profissionais que 
passaram pelos cursos, com mais de 
410 certificados. Foram estimuladas 
também algumas competições como 
o Mídia Cup, e o Cine Mídia que visam 
atrair os profissionais mais jovens e 
com eles promover um rejuvenesci-
mento do mercado, inclusive com par-
cerias com outras entidades como é o 
caso do IAB que promoveu uma inte-
gração de seu conhecimento digital 
junto aos associados.

Outro ponto importante é a movi-
mentação da comissão técnica junto 
aos institutos de pesquisa visando de-
senvolver o que o mercado espera em 
medição de audiência de segunda 
tela, das audiências convergentes, 
desse novo cenário de consumidor e 
de mídia.

Outra iniciativa em parceria com os 
institutos e mesmo com as agências é 
para desenvolver projetos de merchan-
dising, de melhoria dos questionários 
de mídia impressa. Visando sempre des-
cobrir novas métricas e novas dinâmicas 
para ajudar o mercado a se desenvolver 
esta é uma conquista diária, buscando 
essas melhores práticas em outros mer-
cados e trazendo como benchmark.

Já para Fátima Rendeiro, os desafios 
comuns mencionados pelos participan-
tes do encontro dão a medida de que 
os esforços também devem ser nesta 
direção da qualificação e do desenvolvi-
mento de um mercado mais exigente.

“As missões internacionais do Gru-
po de Mídia São Paulo são muito im-
portantes e a exemplo disso o Rio de 
Janeiro promoverá este ano uma via-
gem com dez mídias cariocas a Can-
nes, para participar do Festival de Pu-
blicidade. A ideia é transformar poste-
riormente o conhecimento comparti-
lhado por estas pessoas num grande 
evento gratuito visando engajar o 
mercado.”

“minas Gerais é o recordista 

em certificação no Grupo 

de mídia sp, com 62 já 

certificados, representando 

72% das pessoas que já se 

cadastraram e ainda com 

mais de 80% de aprovação”

Daniela Araújo, 
gerente de mídia da RC Comunicação, 

representando o Grupo de Mídia de 

Minas Gerais
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Se engajamento é palavra de or-
dem nos novos tempos de mídias so-
ciais, onde o comportamento mudou 
e as gerações invadem o mercado 
com outros hábitos e referências, é de-
ver de quem está na ativa garantir uma 
atualização.

Na opinião da mineira Daniela Araú-
jo, os estudantes que saem da faculda-
de falando que dominam o digital só 
dominam a parte técnica, a arquitetura 
de sites. É importante que conheçam 
também a mídia, o raciocínio digital 
que está por traz dessa ferramenta.

Endossando as opiniões de Rendei-
ro e Araújo, está Davi Martins que acre-
dita que a certificação é como um 
chancela importante para o profissional 
que quer seguir carreira no mercado 
publicitário e em breve deve ser anun-
ciada a parceria do Grupo de Mídia de 
Brasília com uma instituição acadêmi-
ca. Martins menciona que além de 
anunciantes e profissionais de veícu-
los, muitos jovens participam das ativi-
dades promovidas pela entidade, prin-
cipalmente as rodas de debate e que é 
imprescindível entendê-los para garan-
tir um bom futuro para a área de mídia.

Na linha de capacitação já estão 
previstos seis cursos para este ano e 
um produto novo de intercâmbio com 
vistas a conhecer a comunicação públi-
ca dos Estados Unidos visitando Bos-
ton, Washington e uma séria de ativi-
dades de imersão e um curso no MIT. 
Para implementar esta atividade o Gru-
po de Mídia de Brasilia está buscando 
patrocínio e parceria com veículos que 
entendam essa necessidade dos pro-
fissionais de mídia conhecerem e am-
pliarem seus conhecimentos e tam-
bém partilharem desta experiência 
com os anunciantes.  

Entre as atividades realizadas, uma 

bem sucedida, há 16 anos, através do 
Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, re-
vela muitos talentos. Trata-se do con-
curso universitário que permite aos es-
tudantes que já tiveram a disciplina de 
mídia passarem por uma prova com 
perguntas especificas sobre mídia e 
depois do processo de seleção dos 
que têm a melhor graduação, a me-
lhor pontuação, é feita uma entrevista 
para ter certeza de que o interesse do 
candidato é com a mídia mesmo e são 
oferecidas vagas de estágio em agên-
cias, nas áreas de mídia.

A cada ano aumenta o número de 
inscritos e como muitos profissionais 
de mídia são professores nas universi-
dades, mais alunos são impactados di-
retamente pela proposta de trabalho 
na mídia. Para Fátima Rendeiro, falar 
com o estudante no ambiente acadê-
mico é quase um legado deixado pe-
los profissionais em prol do mercado. 

Quando questionados sobre o apoio 
de anunciantes com as atividades dos 
Grupos de Mídia, os presidentes são 
quase unânimes em dizer que os clien-
tes estão engajados e comprometidos 
com as melhores práticas de mídia. 

Fatima Rendeiro informa que profis-
sionais de mídia de anunciantes tam-
bém participam do Grupo de Mídia ca-
rioca, que realizam ações em conjunto 
com a Associação Brasileira de Anun-
ciantes visando a geração de temas re-
levantes para os profissionais.

Já Adriana Favaro explica que em 
São Paulo são os veículos que apoiam 
o aprofundamento de temas como o 
que ocorre nas viagens internacionais, 
nos eventos, também com a ABA, e no 
compartilhamento de conteúdo com 
especialistas em determinados seg-
mentos visando o desenvolvimento de 
todo o mercado.

Em Minas Gerais não é diferente e 
os anunciantes, juntamente com veí-
culos como a Rede Globo, incentivam 
ações de integração do mercado par-
tindo da mídia. Araújo acrescenta que 
em breve entra no ar o site da entida-
de, depois que as redes sociais com 
perfil do Grupo de Mídia mineiro estão 
fazendo história como uma ferramen-
ta colaborativa para os profissionais.

“o Grupo de mídia carioca 

está investindo na 

comunicação digital através 

de mídias sociais, buscando 

um engajamento efetivo  

do mercado com os  

mídias e a mídia”

Fátima Rendeiro, 
diretora nacional de mídia 

da NBS, presidente do Grupo de Mídia 

do Rio de Janeiro
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Davi Martins conta que em Brasília 
não é diferente e que o foco de atua-
ção do Grupo de Mídia é a integração 
entre os profissionais de mídia das 
agências, dos anunciantes e também 
nos veículos. “Precisamos mostrar nos-
sa força e isso só será possível quando 
tivermos posições semelhantes e bem 
definidas”, afirmou. 

pesQUisa de mÍdia, Ferramenta de 
trabaLHo

A matéria de capa desta edição é 
pesquisa de mídia e o encontro com 
presidentes de Grupos de Mídia não 
poderia deixar de tocar neste assunto. 
Para Adriana Favaro o incentivo do 
CENP às melhores práticas comerciais e 
iniciativas como o credenciamento de 
auditorias de verificação, entre outras, 
só contribui para a disseminação de 
instrumentos de aferição do mercado.

Membro do Comitê Técnico de Mí-
dia do CENP, que faz um trabalho de 
extrema qualidade, Favaro conhece 
bem os procedimentos que contribuiu 
para a entrada de novos players, favo-
recendo o acesso a pesquisas de vá-
rios segmentos e em vários locais, res-
peitando-se características regionais 
dos veículos, dos anunciantes e das 
agências.

O fato de ser composto por profis-
sionais do mercado permite que seja 
um laboratório de novos ferramentais 
que contribuem com um pensamento 
estratégico para defesa das verbas dos 
anunciantes. 

Favaro ressalta ainda que entender 
e usar pesquisa de mídia é conseguir 
decifrar as movimentações do merca-
do sob a perspectivas da tecnologia, 
dos softwares disponíveis e da geração 
digital, extraindo inteligência dos da-
dos recolhidos.

Debater a importância de dados crí-
veis para justificar investimentos de 
anunciantes em determinados locais e 
momentos também é uma missão dos 
Grupos de Mídia e deve ser incentiva-
do o tempo todo.

Considerando um investimento 
muito alto de algumas pesquisas, a su-
gestão dos presidentes é que os Gru-
pos de Mídia pudessem encontrar al-

ternativas e formatos novos para que 
algumas informações de pesquisa de 
mídia cheguem às agências menores 
que não têm acesso. 

Muitas vezes, o Midia Dados, anuá-
rio preparado pelo Grupo de Mídia São 
Paulo é a única ferramenta de consul-
ta que algumas agências têm, afirma 
Luciana Stellfeld, lembrando que a rea-
lidade de outras regiões é complicada. 

Esta situação é definida por Davi 

“Vivemos um dos melhores 

momentos de mercado, pois 

representantes de mídias de 

agência, anunciantes e 

profissionais de veículos se 

unem interessados no 

crescimento regional”

Luciana Stellfeld, 
diretora de mídia da Heads, 

presidente do Grupo de 

Mídia do Paraná

“Uma das principais 

iniciativas da entidade foi a 

criação do anuário de 

mídia pública, único no 

brasil que tem essa 

perspectiva de mostrar as 

práticas do governo”

Davi Martins, 
diretor nacional de mídia da 

Giacometti, presidente do Grupo 

de Mídia de Brasília







Mídia

Martins como um “buraco negro” onde 
não existe informação. De sua realida-
de em Brasília, Martins conta que exis-
te cerca de nove mil veículos cadastra-
dos no banco de dados da SECOM, que 
é informação direta do próprio veículo, 
contudo, faltam análise e combinações 
regionais que nivelem o trabalho.

Em Minas Gerais, segundo Daniela 
Araújo, os fornecedores como o GW e 
a Track Mídia são institutos bastante 
respeitados e que fazem um trabalho 
com grande precisão.

Já em Santa Catarina, a realidade é 
diferente e a presidente do Grupo de 
Mídia recomenda que haja um traba-
lho conjunto das entidades como 
CENP, Sinapros e Abap no sentido de 
incentivar os investimentos das agên-
cias e dos veículos em oferecer infor-
mações mais detalhadas.

Quando o assunto chegou ao Ban-
co Único de Listas de Preços, recente-
mente desenvolvido pelo CENP como 
incentivo às melhores práticas comer-
ciais dos veículos, os convidados foram 
unânimes em parabenizar a iniciativa.

Luciana Stellfeld diz ser uma bela 
iniciativa e que dá a medida de trans-
parência necessária para que as agên-
cias e os anunciantes saibam exata-
mente quanto custa o espaço que es-
tão comprando. “Trabalhei com contas 
em Brasília e já vi muito essa diferença 
de tabelas, principalmente entre veícu-
los e representantes de praças meno-
res. Creio que iniciativas como o BUP 
ajudam a profissionalizar todo o mer-
cado”, afirma.

“Isso é muito legal, o sonho de con-
sumo dos mídias”, afirma Daniela Araú-
jo, de Minas Gerais, lembrando o esfor-
ço que deve ser convencer os veículos 
de que a padronização das tabelas só 

aumentará a credibilidade dos anun-
ciantes e agências com seus produtos.

Davi Martins, por sua vez, acredita 
que vale destacar a importância da pa-
dronização pelo CENP, não só pelos 
veículos como também para as agên-
cias que precisam ter certeza de que 
as informações são corretas.

“A responsabilidade dos Grupos de 
Mídia também é abraçar esta causa e 
ajudar a regulamentar o mercado para 
que a transparência dos veículos tam-
bém seja a transparência do trabalho 
realizado pelas agências”, sugeriu.

os desaFios da mÍdia em Um 
mUndo diGitaL

Quando o assunto é tecnologia a pa-
lavra de ordem para os mídias é métrica.

E Adriana Favaro conta de sua experi-
ência em iniciativas do Grupo de Mídia 
São Paulo para entender qual o retorno 
que realmente a mídia digital possibilita.

“Creio que temos de incentivar os 
veículos a entrarem neste mundo de 
mensuração de seus resultados, pene-
tração e abrangência. Contudo, há 
uma questão de maturação do mode-
lo comercial que até então não existia. 
É preciso saber como a emissora vai 
comercializar e valorar o produto de 
segunda tela para que a métrica ande 
junto com este formato. Eu acho que 
são duas coisas que tem que andar em 
paralelo para conseguirmos um resul-
tado eficiente de mensuração. A for-
mação do profissional para lidar neste 
mundo também é delicada pois muda-
ram a velocidade dos processos. E ao 
mídia cabe estudar, estudar e estudar 
este cenário de forma inteligente”.

Fátima Rendeiro também acredita 
que é tarefa dos anunciantes entende-
rem que comunicar-se neste novo mun-

do está implícito correr risco e ter cora-
gem de apostar, confiando na recomen-
dação que está recebendo das agências 
e que precisa se acostumar a reservar 
um pouco de budget para testar.

“Nem sempre temos 100% de certe-
za, então é preciso testar e testar várias 
vezes até chegar num formato em que 
todos estejam na mesma página entre a 
informação, o fato e o entendimento de 
que estamos vivendo um novo mundo”.

“Como muitas das ações propostas 
pelos veículos vão pra mão dos usuá-
rios que desfrutam dela sem controle, 
é necessário que as agências e os 
anunciantes também participem da ex-
periência”, afirma Davi Martins. 

Sua experiência com o Grupo de Mí-
dia de Brasília diz respeito a realização 
de cinco eventos com o tema das mí-
dias digitais e de como as informações 
precisam ser compartilhadas e testa-
das, sempre.” 

Se hoje a comunicação não está mais 
na mão de quem gerou o conteúdo pois 
o usuário pode interagir com ela, é ne-
cessário prestar atenção neste movi-
mento e também no usuário, daí a extre-
ma importância da pesquisa de mídia. 

Em Santa Catarina, por exemplo, 
para se aprofundar ainda mais no 
tema, alguns profissionais de mídias, 
anunciantes e outros de veículos, se 
uniram e formaram um grupo digital, 
de forma paralela ao Grupo de Mídia, 
com os mesmos objetivos de qualifi-
car, treinar e se aprofundar neste tema 
que é riquíssimo e vai determinar os 
negócios na próxima década.
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SIMUlADOR FACIlITA 
ESCOlHA DE PORTFOlIO 
DE PESQUISAS DE MÍDIA 
CENP desenvolve ferramenta para facilitar o 
planejamento das Agências na aquisição e uso 
de estudos de informações de mídia

Aprovada pelo Conselho Executivo 
do CENP, em reunião realizada em 
março deste ano, a atualização do 
Anexo “A”, que define os compromis-
sos das agências quanto à disposição 
e uso de um elenco mínimo de recur-
sos técnicos de pesquisa de mídia, 
considerando suas dimensões, abran-
gência de atuação e carteira de clien-
tes, ganha agora um facilitador para o 
planejamento de investimentos nesta 
área.

Trata-se de um simulador, em am-
biente digital, onde as agências dos 
grupos 1 a 3 (com receita anual supe-
rior a sete milhões) poderão escolher 
as pesquisas que melhor se aplicam 
aos objetivos de seus clientes-anun-
ciantes e estejam em sintonia com os 
compromissos técnicos mínimos exigi-
dos pelo Grupo ao qual se enquadram. 

Os índices de pontuação por tipo 

de serviço, e de acordo com as dife-
rentes faixas de receita, são atualiza-
dos, anualmente, mediante aprovação 
do Conselho Executivo do CENP, de-
vendo ser divulgados no primeiro qua-
drimestre de cada ano por meio de ga-
barito de pontos, com base nas se-
guintes premissas:
•  Share dos meios nos investimentos 

publicitários;
•  Relevância econômica e realidade 

dos mercados, no que tange à ofer-
ta de pesquisa de mídia, sua periodi-
cidade e alcance;

•  Relevância dos Estudos/Relatórios 
credenciados;

•  Os Estudos/Relatórios são agrupa-
dos em pilares: Audiência / Investi-
mento / Hábitos, e analisados con-
forme informações de comercializa-
ção oferecidas por Fornecedores 
com Serviços Credenciados;
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“informações de mídia são 

imprescindíveis para a 

concessão e renovação do 

Certificado, por essa razão, 

o Cenp, por meio do 

Conselho executivo da 

entidade, promoveu a 

reforma do anexo “a”  

das normas-padrão, 

adequando seus princípios 

básicos à realidade 

atual do mercado”

Caio Barsotti,  
Presidente do CENP
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O aplicativo permite a geração de 
arquivos em PDF, impressão e combi-
nação entre as diversas informações 
de mídia, com o número de meses 
que se pretende adquirir cada estudo 
e, a partir disso, checar se a pontuação 
obtida atende aos princípios básicos 
previstos no Anexo “A” das Normas-Pa-
drão e na Resolução 01/2013.

Os parâmetros correspondentes a 
cada faixa de receita devem ser enten-
didos como o elenco técnico mínimo 
para uma prestação de serviços de 
qualidade, dentro dos compromissos 
próprios de cada grupo, para que a 
Agência se habilite ao Certificado de 
Qualificação Técnica a ser outorgado 
pelo CENP.

Segundo Caio Barsotti, ”as informa-
ções de mídia são imprescindíveis para 
a concessão e renovação do Certifica-
do, por essa razão, o CENP, por meio 
do Conselho Executivo da entidade, 
promoveu a reforma do Anexo “A” das 
Normas-Padrão, adequando seus prin-
cípios básicos à realidade atual do mer-
cado, e disponibilizou mais uma ferra-
menta que garantirá às Agências a 
oportunidade de simular o planeja-
mento dos investimentos em estudos 
de mídia, através de um sistema de 
pontuação alicerçado nos serviços de 
mídia credenciados pelo CENP e, des-
se modo, checar qual o estudo que 
melhor atenda seus clientes, sem se 
descuidar de seus compromissos téc-

nicos de certificação. Para simular sua 
pontuação, serão considerados quesi-
tos como praça, share do meio e a pró-
pria qualificação do estudo”, afirma.

Vale lembrar que as agências de 
menor receita, dos Grupos 6 e 7 (recei-
tas anuais brutas abaixo de R$ 500 mil), 
têm acesso gratuito às pesquisas que o 
CENP disponibiliza em parceria com os 
institutos com serviços credenciados 
pela entidade, cuja cobertura, em al-
guns casos, atingem todo o território 
nacional, assegurando-lhes, assim, 
condições qualitativas de desempe-
nho e possibilidade de ascensão.

A despeito dos compromissos técni-
cos mínimos previsto no Anexo “A” das 
Normas-Padrão, não há nenhum impe-
dimento a que a Agência faça uso de 
serviços adicionais a sua faixa de recei-
ta, inclusive podendo ser considerada, 
nesse caso e desde que devidamente 
comprovado, como participante de 
grupo correspondente a faixa superior.

No site www.cenp.com.br é possí-
vel conhecer o Anexo “A” das Nor-
mas-Padrão, os Fornecedores de In-
formações de Mídia com serviços cre-
denciados e toda uma série de infor-
mações relevantes e fundamentais 
para o negócio e o exercício da ativi-
dade publicitária.

“estimular um ambiente 

com multiplos provedores 

de soluções de informação 

e processamento de mídia 

é fundamental não só para 

mantermos o brasil em 

sintonia com o que há de 

melhor no mundo como 

também para adequar a 

oferta de serviços as 

particularidades de 

agências de publicidade de 

todo o país. 

nesse sentido o trabalho 

do Comitê técnico de mídia 

do Cenp é de extrema 

importância pois ao mesmo 

tempo que estimula esse 

ambiente diversificado, 

garante ao mercado apenas 

produtos sérios e de alto 

nível técnico sempre com  

total transparência.”

Daniel Chalfon,  
Sócio e Vice-Presidente Mídia Loducca www.cenp.com.br

www.loducca.com.br @



eveNtos

lIVRO E FESTA MARCAM 
75 ANOS DA APP
Evento reuniu lideranças dos mercados 
nacional e regionais

Jovem senhora de 75 anos, a APP – 
Associação dos Profissionais de Propa-
ganda, celebrou com mais de 250 con-
vidados no Jockey Club de São Paulo, 
sua trajetória de sucesso na defesa 
dos agentes do mercado publicitário.

A data marcou também o lança-
mento do livro “Profissionais de Pro-
paganda – Um galo na cabeça”, que 
registra em suas 200 páginas o pre-
sente e o futuro da entidade, fazendo 
uma reflexão junto aos principais pro-
fissionais do mercado sobre o futuro 

do mercado publicitário e das comuni-
cações.

Para Ênio Vergeiro, presidente da 
entidade, que entra em seu segundo 
mandato, junto com Luiz Lara (presi-
dente da Abap nos últimos quatro 
anos) e Renato Pereira (diretor execu-
tivo de relações com o mercado da TV 
Globo), respectivamente 1º e 2º vice-
presidente do Conselho de Adminis-
tração, a relevância da APP para o mer-
cado está em sua missão aglutinado-
ra: “A nossa entidade surgiu no final 

dos anos 30 e, com o passar do tem-
po, ela esteve envolvida na criação da 
ESPM, do Grupo de Mídia, do Conar e 
até do CENP. O Grupo de Atendimen-
to e o de Planejamento também nas-
ceram em reuniões em nossa sede”, 
orgulha-se.
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Paoliello, Vergeiro e Pereira Paulo Chueiri e Alfredo Santos Toni Sando e Andréa Carrapeto Lara, Freitas e Vieira

Buono, Leite, Santos, Célia Fiasco e Corte Real Queiroz e Gregoraci Quinteiro e Tikhomiroff Pires Alves e Passos



Pires Alves e Passos
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CENP CRIA SISTEMA QUE AMPlIA 
ACESSO àS lISTAS DE PREÇOS 
DOS VEÍCUlOS DE TODO O bRASIl
Em linha com a legislação federal

Eleita uma das cinco prioridades de 
implementação dentre as resoluções 
aprovadas em plenária no 5º Congres-
so da Indústria da Comunicação, o BUP 
– Banco Único de Listas de Preços já vi-
nha sendo motivo de reflexão no CENP 
há muito tempo, tendo sido aprovado 
em 2011 a criação de um sistema com 
esta finalidade, antes mesmo de avali-
zado no evento que reuniu o mercado 
em torno de reflexões sobre os negó-
cios, a liberdade de expressão e de in-
formação comercial.

O BUP mostra-se mais eficiente 
quanto mais os veículos associados ao 
CENP depositem no sistema suas listas 
de preços individuais e autônomas. 
Ressalte-se: a entidade não tem inge-
rência alguma sobre os valores, políti-
cas comerciais ou informações cons-
tantes das listas de preços depositadas 
no sistema e que um veículo não tem 
acesso por meio do BUP a quaisquer 
dados dos outros veículos.

Visando atender o decreto que re-
gulamenta a Lei 4.680/65, segundo o 
qual todo veículo de comunicação 
deve ter uma lista de preços única e 
pública, o BUP vem contribuir e colocar 

foco na transparência, oferecendo a 
garantia de segurança para os anun-
ciantes públicos e privados. 

Para Márcio Aith, Subsecretário de 
Comunicação do Governo do Estado 
de São Paulo, o BUP e "toda iniciativa 
que vise a transparência e o aperfeiço-
amento do processo de compra de mí-
dia conta com o apoio do Governo do 
Estado de São Paulo."

Já Ana Carolina Castro, Diretora de 
Mídia da Secom/PR é enfática em dizer 
que “Apoiamos e valorizamos todas as 
iniciativas para ampliar a transparência 
do mercado publicitário brasileiro, que 
possa contribuir com o trabalho que já 
vem sendo realizado pela Secom em 
seu cadastro, que hoje conta com da-
dos completos de cerca de 9000 veícu-
los, e que pratica a negociação referen-
ciada em suas tabelas, que são públicas 
e utilizadas por todos os anunciantes 
do Governo Federal"

Oscar Mattos, vice-presidente da enti-
dade vem esclarecendo os veículos que 
já são associados do CENP que queiram 
depositar suas listas de preços no BUP, 
uma vez que os associados tem este di-
reito.
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“toda iniciativa que vise a 

transparência e o 

aperfeiçoamento do 

processo de compra de 

mídia conta com o apoio 

do Governo do estado de 

são paulo”

Márcio Aith,
Subsecretário de Comunicação 

do Estado de São Paulo



cnv.gov.br
facebook.com/comissaonacionaldaverdade

youtube.com/comissaodaverdade

twitter.com/CNV_Brasil

Houve uma época no Brasil em que era proibido discordar. E por isso muitas vezes 

 direitos humanos foram violados. A Comissão da Verdade existe para completar as 

peças e esclarecer o que aconteceu entre 1946 e 1988. Se você tem alguma 

informação ou registro dessa época, contribua.

Comissão Nacional da Verdade. Para que nossa história se complete. De verdade.
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“A proposta é criar condições de 
transparência, por exemplo, para a 
atuação de Representantes Comer-
ciais que, obviamente, devem praticar 
os mesmos valores expressos na lista 
de preços de cada veículo que repre-
senta. Isto certamente irá ajudar as 
instâncias de controle das Agências 

de Publicidade e dos Anunciantes pú-
blicos e privados, de todo o Brasil”, 
afirma.

Como FUnCiona e QUem pode 
partiCipar

O BUP – Banco Único de Listas de 
Preços é um sistema on line que será 
utilizado por Veículos de Comunicação 
associados ao CENP. Todos os cuida-
dos foram tomados para garantir que o 
responsável que faz o cadastramento 
da lista de preços de um veículo seja 
identificado e confirmado como seu 
representante.

Cada Veículo de Comunicação tem 
acesso exclusivamente ao seu espaço 
para realizar o depósito e atualizações, 

ou seja, não tem acesso às listas de 
preços dos demais veículos que utili-
zam o sistema.

A validade das listas de preços será 
definida pelos próprios veículos de co-
municação que a depositarão no siste-
ma, sempre no formato PDF, e são os 
responsáveis para que a lista de preços 
de publicidade em vigor seja sempre a 
que está depositada para consulta. A 
cada nova publicação o veículo recebe 
uma espécie de protocolo, o número 
BUP-CENP que pode ser consultado no 
sistema online.

As agências de publicidade certifica-
das e anunciantes associados ao CENP 
poderão consultar as listas de preços 
dos veículos de comunicação, individu-
almente, por meio de senha, no site 
bup.cenp.com.br 

Os veículos também poderão infor-
mar o número BUP-CENP em sua co-
municação e será garantia de validade 
da lista de preços publicada.

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

•  Decreto 57.690/66, Artigo 14: O preço 

dos serviços prestados pelo Veículo de 

Divulgação será por este fixado em Ta-

bela Pública, aplicável a todos os com-

pradores, em igualdade de condições, 

incumbindo ao Veículo respeitá-la e fa-

zer com que seja respeitada por seus 

representantes.

“apoiamos e valorizamos 

todas as iniciativas para 

ampliar a transparência do 

mercado publicitário 

brasileiro, que possa 

contribuir com o trabalho 

que já vem sendo realizado 

pela secom em seu 

cadastro, que hoje conta 

com dados completos de 

cerca de 9000 veículos, 

e que pratica a negociação 

referenciada em suas 

tabelas, que são públicas 

e utilizadas por todos 

os anunciantes do 

Governo Federal”

Ana Carolina Castro,
Diretora de Mídia da Secom/PR

www.cenp.com.br
www.secom.gov.br

www.comunicacao.sp.gov.br
@



AbEP SUGERE NOVO 
CRITÉRIO bRASIl
Segmentação estará disponível a partir de janeiro de 2014

Em uma reunião fechada com os Di-
rigentes de Institutos de Pesquisa a 
ABEP (Associação Brasileira das Empre-
sas de Pesquisa) apresentou recente-
mente um novo Critério de Classifica-
ção Econômica Brasil, instrumento de 
segmentação que utiliza o levanta-
mento de características domiciliares 
(presença e quantidade de alguns 
itens domiciliares de conforto e grau 
de escolaridade do chefe de família) 
para diferenciar a população. A idéia é 
que o novo critério esteja à disposição 
do mercado a partir de janeiro de 
2014. 

O novo modelo foi formulado pelos 
professores Wagner Kamakura, da Esco-
la de Negócio da Universidade de Duke 
(EUA), e José Afonso Mazzon, da Facul-
dade de Economia e Administração da 
USP e utiliza como indicadores de ren-
da permanente 35 variáveis (como edu-
cação, condições de moradia, acesso a 
serviços públicos, posse de bens durá-
veis e ativos financeiros e não financei-
ros) para determinar o potencial de 
consumo dos domicílios em relação a 
20 categorias de produtos e serviços 
(dentre elas, alimentação no domicílio 
e fora de casa, artigos de limpeza, ves-
tuário e saúde e medicamentos).

O novo Critério divide a população 

brasileira em sete estratos socioeconô-
micos, contudo ainda não apresenta 
denominações definitivas como as le-
tras vigentes atualmente. Inaugurando 
uma cobertura nacional, o novo crité-
rio passa a levar em conta os dados 
dos 62 mil domicílios avaliados pela 
Pesquisa de Orçamentos Familiares do 
IBGE em todo o País. O indicador atual 
cobre apenas nove grandes regiões 
metropolitanas (Porto Alegre, Curitiba, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Distrito Federal, Salvador, Recife 
e Fortaleza), por utilizar a amostragem 
do levantamento socioeconômico do 
Ibope, que agrega 11 mil domicílios.

Para Flávio Ferrari, sócio da Seven-
dots e ex-presidente do Ibope, o novo 
critério tem um melhor embasamento 
teórico, contudo, pode deixar a dese-
jar em sua aplicação prática. (Veja box 
ao lado)

Já para a pesquisadora Adélia Fran-
ceschini, da consultoria Fran6 Análise 
de Pesquisa, é importante ter um crité-
rio único de classificação econômica no 
mercado. “Ao utilizar um critério único 
podemos comparar dados das mais di-
versas fontes pois saberemos que se 
equivalem com certeza; ou seja, se o 
perfil do meu consumidor, por ex. é B2 
pelo Critério, eu meço o mercado po-

tencial nesse recorte, compro mídia 
nesse estrato, avalio minhas campa-
nhas nesse target e assim por diante”.

Para a consultora não é nada fácil à 
idealização de um critério único, pois o 
que os leigos logo imaginam é uma 
classificação através da renda, que tem 
distorções enormes e requer, primeira-
mente, que o entrevistado saiba de to-
dos os rendimentos de cada membro 
da família e não se oponha de relatá-
los, às vezes, frente a outras pessoas 
que o acompanham. 

“Será que um adolescente conhece 
verdadeiramente o salário do pai, da 
mãe e irmãos, ou ainda, será que uma 
senhora terá este tipo de informação,  
por exemplo, de um genro com quem 
mora?", questiona Franceschini.

Além disso, a mesma renda apre-
senta potencial muito diferente de-
pendendo do número de pessoas da 
família e também do ciclo de vida do 
grupo. Por exemplo, um casal recém-
casado que mora de aluguel e tem 
tudo ainda por adquirir tem um poten-
cial diferente de um casal mais velho 
que já pagou a sua casa própria e os fi-
lhos já saíram de casa.

Como observadora na reunião que 
apresentou o novo Critério, Adélia 
Franceschini explica que a ABEP está fi-
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nalizando a revisão do Critério que 
tem como base os mesmos princípios 
que o vigente, ou seja, o critério é fa-
miliar, os dados devem ser de fácil e rá-
pido levantamento e aplicação, e de-
senvolvido através de testes baseados 
na POF – Pesquisa de Orçamento Fa-
miliar do IBGE. Até agora já pode deci-

dir pela inclusão de elementos muito 
discriminadores entre classes além dos 
que já se tinha, pontuando se a resi-
dência tem serviço público de água e 
esgoto, assim como informações so-
bre o calçamento da rua. 

O novo critério apresenta um poder 
maior de distinção entre os vários es-

tratos econômicos e pode refletir me-
lhor a área metropolitana como as re-
giões mais distantes e rurais. 
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A principal vantagem do novo critério de classificação 
socioeconômica em relação ao anterior é sua abran-
gência territorial. O estudo proposto cobre todo o país 
enquanto o anterior se baseava apenas nas 11 princi-
pais regiões metropolitanas.
O maior número de variáveis consideradas para seg-
mentação é, em termos práticos, uma desvantagem. 
Torna mais complexa sua aplicação em campo em tro-
ca de informações que já estão disponíveis, com mais 
detalhes, em estudos sindicalizados regulares como o 
Target Group Index.
Isso significa que estamos diante de um modelo com po-
tencial teórico maior, mas que pode deixar a desejar em 
sua aplicação prática, um desafio a ser enfrentado e supe-
rado pelos profissionais responsáveis por seu desenvolvi-
mento até o momento de sua implementação em 2014.
Quem esperava grandes surpresas pode ter se decep-
cionado. Os resultados comparativos de classificação 
pelos dois critérios, calculados tomando como base o 
ano de 2009, são bastante similares. Um simples ajuste 
nas notas de corte para classificação do critério antigo 
seria suficiente para “atualizar” a classificação. 
Mas a questão maior é se um critério de classificação so-
cioeconômica ainda é capaz de explicar o consumo, num 
momento em que afinidades eletivas parecem ser mais 
importantes do que a sócio-demografia para caracterizar 

consumidores e as 
decisões de com-
pra seguem pa-
drões de relevân-
cia nem sempre 
corre lac ionados 
com o poder aqui-
sitivo. E, o que é 
ainda mais compli-
cado, as afinidades 
e os padrões de relevância são dinâmicos.
No século passado, as informações sobre sexo, classe, 
idade e região de um consumidor eram suficientes para 
que pudéssemos predizer suas escolhas.
O novo critério inclui variáveis complementares que de-
vem aumentar o poder preditivo do modelo em relação 
ao anterior, mas pode padecer do que se convencio-
nou chamar de miopia de marketing.
Se nos perguntarmos para que queremos um critério 
de classificação socioeconômica, é possível que che-
guemos à conclusão de que existem soluções melho-
res para atender às necessidades que esse “produto” 
pretende atender.

Flávio Ferrari, 
Sócio-Diretor da Sevendots

www.abep.org
www.franceschini.com.br

www.sevendots.com
@
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CONTINUIDADE E DEFESA DO 
MODElO bRASIlEIRO
DO NEGÓCIO DA PROPAGANDA
Orlando Marques e nova diretoria
assumem ABAP no biênio 2013/2015

Durante a primeira reunião anual da ABAP, realizada em 
fevereiro, no Rio de Janeiro seu nome foi apontado em cha-
pa única. Agora, segue confirmado, por unanimidade, como 
novo presidente da ABAP – Associação Brasileira das Agên-
cias de Publicidade.

Orlando Marques, 1º vice-presidente do CENP é CEO do 
Grupo Publicis no Brasil, respondendo pelas agências Publicis 
Brasil, Salles Chemistri, Publicis Dialog, AG2 Publicis Modem, 
Publicis Red Lions, Digitas e Razorfish, tomou posse em even-
to no Golden Hall do WTC no último dia 16 de maio.

Prometendo uma gestão de continuidade e de imple-
mentação das decisões do V Congresso da Indústria da Co-
municação, Marques encontra-se sereno e confiante com a 
nova tarefa de agregar profissionais com energia e disposi-
ção renovadas para os muitos desafios propostos pela enti-
dade. Entre eles, o de continuar defendendo o modelo bra-
sileiro do negócio da propaganda, a liberdade de expressão 
e a livre iniciativa. 

Agora que assume a presidência da entidade, em seu lu-
gar, como líder da Comissão de Continuidade das teses pro-
postas pelas comissões no 5º Congresso, entra Márcio Santo-
ro (Sócio e co-presidente da Africa) e serão criadas mais duas 
comissões importantes: Sustentabilidade, dirigida por Landa 
Pinheiro, da DM9, e Digital, sob a batuta de Gal Barradas.

Para Orlando Marques, presidir a ABAP neste momento de 
intensa ebulição econômica e de renovados processos de co-
municação é um desafio que só terá sucesso aliando a expe-

riência com a inovação, tanto de pessoas como de ações.
Neste sentido, questões como mesas de compras, um pro-

duto final com qualidade, autorregulamentação, livre iniciati-
va e a defesa da liberdade de expressão estão na pauta. Mais 
como continuidade do que já vinha sendo conduzido por Luiz 
Lara, que deixou a entidade depois de dois mandatos, do que 
novas preocupações.

Marques, que tem no currículo grande experiência em 
veículos de comunicação como Editora Abril, O Estado de 
S.Paulo, Editora Globo, TV Bandeirantes, Brasil Mídia e TV 
Globo, acredita que deve continuar motivando seus pares 
na defesa de valores empresariais. Na tarefa de convidar 
profissionais para a formação da diretoria e dos comitês 
não houve resistência, houve um entusiasmo por parte 
dos escolhidos, o que demonstra a imensa capacidade do 
novo presidente de agregar talentos em torno de ideias e 
missões. 

Sobre temas espinhosos como restrição da propaganda, o 
novo presidente é enfático em dizer que medidas restritivas 
nunca são boas, nem para os agentes nem para os censura-
dos. Contudo, seu olhar sobre este assunto não está na re-
dução dos investimentos e sim no impacto destas medidas 
na democracia, uma vez que a restrição da propaganda in-
terfere diretamente na livre iniciativa do mercado e na liber-
dade de expressão comercial. “A ABAP é contra qualquer ini-
ciativa contra esta direção e defenderá sempre o modelo ori-
ginal brasileiro de agência de propaganda”, afirmou.



TRECHOS DO DISCURSO
“temos que pregar diariamente  as qualidades 
e vantagens do nosso modelo de operação, 

baseado na agencia integrada e capaz 
de todos os passos no processo 

de comunicação do cliente.“

“nossa batalha conjunta é a luta pela liberdade 
de expressão comercial, que é filha da 

liberdade de expressão e, portanto, um dos 
alicerces da democracia.“

“veículos fracos não ajudam a construir marcas 
fortes nem criam condições 

para o florecimento da criatividade e do 
talento. alguns podem achar que digo isso 

pelo meu passado como veículo, mas posso 
lhes garantir que revistas, jornais, 
rádios e televisão fracos não terão 

musculatura suficiente para nos defender 
dos ataques do autoritarismo e dos 

governantes de plantão.“

“temos que defender com unhas e dentes a 
nossa capacidade de autorregulamentação 
e as normas para o exercício da atividade.“

“eu acho que estamos num momento 
particularmente interessante do nosso 

negócio, pois estamos em plena revolução ou 
em plena crise, por conta da digitalização 
geral do mundo e das facilidades que daí 

surgem.  está havendo um choque de placas 
tectônicas no dia a dia da comunicação e vai 

sobreviver nesse cenário quem melhor se 
adaptar a ele e quem melhor conseguir 

interagir com os consumidores.“

Orlando Marques

@www.abapnacional.com.br

DIRETORIA NACIONAL

Presidente:
Orlando dos Santos Marques (Publicis)
Vice Presidente: 
Armando José Strozenberg (Havas Worldwide Brasi)
Vice Presidente:
João Roberto Vieira da Costa (Nova S/B Comunicação)
Vice Presidente:
Antônio Lino Pinto (Talent Comunicação e Planejamento)
VP Assuntos Regionais:
Severino Cavalcanti Queiroz Filho (Ampla)
Diretor-executivo nacional:
Decio Vomero
Diretor Assuntos Legais: 
Antônio Martins Fadiga
Diretor Relações com o Mercado:
Otto de Barros Vidal Júnior (Grupo PPR)
Diretor Administrativo-Financeiro:
Paulo Zoega (QG)
Diretor Regional sudeste:
Clóvis Speroni (Agência 3)
Diretora Regional nordeste:
Eliziane Colares (Advance) 
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SATISFAÇÃO GARANTIDA
CENP inicia pesquisa de ambiente externo e interno

Como premissa de uma governança corporativa cada vez 
mais transparente e compartilhada com seus stakeholders, 
o CENP há tempos vem adotando métricas em sua gestão e 
aprimorando processos. Desta vez, para manter-se com o 
dedo no pulso do mercado e alinhado com seus propósitos 
de transparência, valor e solidez, a entidade deu início, re-
centemente, a um trabalho de gestão de desempenho e sa-
tisfação no atendimento.

Mais do que a avaliação do seu ambiente interno, a ini-
ciativa visa medir o ambiente externo, ou seja, avaliar a sa-
tisfação e a qualidade do atendimento oferecido ao merca-
do pela entidade.

A colaboradora Adriana Zappalá, da People Connected, 
empresa de gestão e excelência de pessoas com foco em 
resultados, liderou e conduz atualmente esta iniciativa e ex-
plica, detalhadamente, os principais pontos do trabalho que 
está conduzindo.

Qual foi o escopo inicial do trabalho?
adriana Zappalá: Vou te contar um pouco da minha percep-
ção e de como esta história de excelência no atendimento 
começaram. Desde o primeiro contato que tive com os ges-
tores da entidade, notei duas grandes preocupações neles: 
a primeira com a gestão de pessoas internas e, segunda, fa-
zer com que aquilo que é o "negócio" da entidade, fosse 
atender bem os seus associados e parceiros.

Frente a isso iniciei dois grandes projetos: um projeto de 
Gestão de Desempenho que é uma avaliação de desempe-
nho baseada nas competências essenciais do CENP, e defi-
nições de métricas para 2013.

 
Quais são estas competências essenciais da entidade?
adriana Zappalá: Estas competências surgiram a partir de 
um diagnóstico feito com a equipe de Gestão do CENP. De-
talhadamente, quando falamos em competências do CENP, 
estamos falando sobre o que esperamos das pessoas que 
trabalham no CENP, por meio destas premissas:

•  Visão da atividade - Capacidade de entender o propósito 
da entidade, o contexto que está inserida e fatores inter-
nos e externos que podem influenciá-la.

•  influência - Capacidade de articular e comunicar a visão 
da entidade e da área de atuação, envolvendo as pesso-
as para focarem na mesma direção.

•  Foco no cliente interno e nos associados - Dedicação 
para satisfazer as expectativas e necessidades dos clien-
tes sejam eles internos ou associados.

•  ética e Valores - Compromisso com as normas e regras 
da entidade, bem como a adesão aos valores da entidade 
- valor, solidez e transparência.

•  desenvolvimento de pessoas - Capacidade de orientar e 
estimular o aprendizado, desenvolvendo a equipe e a si 
mesmo.

•  Gerenciamento para alavancar desempenho - Capacida-
de de planejar, monitorar o desempenho das pessoas, 
acompanhando as metas e oferecendo feedback contínuo.
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•  trabalho em equipe - Cooperação e apoio à equipe, sen-
so de grupo. Participação em projetos para atingir objeti-
vos em comum (metas das áreas). 

•  Habilidade técnica - Capacidade para desempenhar as 
tarefas designadas à função, bem como capacidade ana-
lítica para tomada de decisão. 

•  Comunicação escrita - Capacidade de se expressar atra-
vés da escrita de forma clara e objetiva. Atinge o resulta-
do que é esperado e transita entre diversos estilos de co-
municação.

O que estas competências indicam?
adriana Zappalá: Analisando estas competências, ficou 
cada vez mais claro para a Gestão do CENP a necessidade 
de se pensar e estruturar uma meta global que se relacio-
nasse ao atender bem, atender com excelência, pois isto é 
exigido do time de colaboradores internos. Os colaborado-
res precisam ter esta visão da entidade, precisam conhecer 
profundamente os seus valores e transmitir isso ao merca-
do. Precisam também estar preparados tecnicamente para 
atender as demandas externas.

 
E como colocar isso em prática?
adriana Zappalá: Definimos conjuntamente com a equipe 
de colaboradores que o CENP trabalharia ao longo de 2013 
com 2 grandes metas: 1) Meta orçamentária : Cumprir com 
o orçamento proposto  e 2) Atender com excelência a to-
dos os associados e parceiros do CENP, transmitindo a eles 
a cultura interna, responsabilidades e valores. Esta meta es-
tará em vigor ao longo de todo ano e está sendo mensura-
da por pesquisa de satisfação que indica se o atendimento 
foi cortês, se o colaborador soube solucionar dúvidas e de 
fato resolver questões, se o colaborador conseguiu trans-
mitir as informações sobre o CENP, dentre outros pontos. 
Esta pesquisa de satisfação é enviada semanalmente para 
todas as pessoas que mantiveram contato com o CENP. 

Uma pesquisa muito rápida de ser respondida e que tem 
sido um excelente instrumento de Gestão.

 
Qual foi a metodologia utilizada para este trabalho?
adriana Zappalá: A metodologia utilizada para a definição 
das métricas é o critério Smart, ou seja através desta meto-
dologia é possível desenvolver um raciocínio que determine 
uma meta sendo ela S (Specific – Específica), M (Mesurable 
- mensurável), A (Attainable - viável), R (Relevant - focada em 
resultados) e T (Time-bound - cronologicamente orientada), 
sendo que os gestores definem metas de áreas a partir da 
meta da entidade e os colaboradores definem metas indivi-
duais que pretendem atingir a partir das metas da área. Um 
dado interessante é que para o atingimento das metas glo-
bais da empresa, é necessário o comprometimento de sua 
equipe de colaboradores com metas individuais que este-
jam alinhadas com as da entidade.

 
Como é avaliada a opinião do público externo?
adriana Zappalá: Bom, estamos muito contentes com os re-
tornos que temos recebido desde que iniciamos a Pesquisa 
de Satisfação. Os indicadores têm sido altos e estamos con-
seguindo manter o que foi proposto na meta. Em breve, na 
próxima edição da revista creio que já será possível apresen-
tar alguns resultados. Os colaboradores, por sua vez, estão 
muito alinhados e afinados com a estratégia do CENP. Bus-
cam refletir diariamente sobre como estão atuando e sa-
bem que podem encontrar apoio na Gestão.

Desta história toda, um ponto que valorizo muito é a 
abertura do CENP para ouvir, ouvir seus associados e par-
ceiros. Ouvir sobre aquilo que fazem bem e também o que 
podem melhorar.
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Colaboradores defi nem

as metas individuais que

pretendem atingir a

partir das metas da área

Gestores defi nem metas

de áreas a partir das

metas da entidade

Entidade defi ne as

metas norteadoras

@www.cenp.com.br
www.peopleconnected.com.br
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A lINHA DE FRENTE. 
VISTA DE PERTO

Você se interessa em saber o que 
está sendo feito de mais inovador no 
mundo das comunicações?

Vamos dar uma olhada.
Em recente visita ao país, Marta Kau-

ffmann, co-roteirista do mega-sucesso 
“Friends” informou que não repetirá 
mais a fórmula desse seriado. 

Porque o mundo mudou. Então, o 
que por no lugar?

“Não há fórmulas, evidentemente, 
mas o foco deve estar naquilo que é 
bom, diz. “As pessoas querem ver o 
que é bom. Acredito que subestima-
mos nossas audiências. Pensamos que 
as pessoas não querem ver coisas de 
qualidade, mas elas realmente que-
rem. Pessoas querem ver coisas engra-
çadas, bem escritas, querem sentir, ser 
entretidas e tiradas da chatice da sua 
rotina. Pessoas querem que os perso-
nagens entrem em suas casas e os ele-
vem”, acredita.”

Recente artigo publicado no Har-
vard Business Review defende a tese 
de que “product placement” está com 
os dias contados.

“Colocar um produto ou serviço em 
uma história que fosse uma obra-pri-
ma já parecia ser uma vitória natural – 
especialmente quando a suposição é 
que as próprias histórias das marcas 
nunca serão capazes de competir com 
as histórias criadas pelos reais “storytel-
lers” de Hollywood.

Mas esses pressupostos, afirma Jo-
nah Sachs, autor do artigo, estão se 
tornando obsoletos rapidamente. (…)

Assim em vez de “product place-
ment”, em que o anunciante paga 
para anexar um produto na história de 
outra pessoa, Sachs acredita que esta-
mos entrando na era de “story place-
ment”, em que a criatividade intensa 
será aplicada a cada passo da experi-
ência do cliente para transformar a 
marca em si em uma história envolven-
te e que sempre se desdobre.”

Se você concorda com essas teses 
ficará feliz em saber que o Brasil já as 
estava pondo em prática e bem antes 
de serem publicadas.

Foi ao ar na Globo News – e conti-
nua podendo ser vista integralmente 
no portal da emissora – a série Por 
Exemplo.

Antes de acessar o portal, observe a 
home dos principais canais de conteú-
do. Provavelmente o campeão de cita-
ções será o Neymar, seguido por inú-
meras outras pessoas ligadas ao fute-
bol, seguido por artistas-celebridades 
nacionais e internacionais e assim por 
diante. Para quem não tem talento 
para os campos nem para as câmeras, 
onde estão os exemplos para balizar 
outros caminhos?

Propusemos para a Globo News 
buscar preencher essa lacuna, mos-
trando que existem brasileiros que ob-

tiveram reconhecimento internacional 
por seu trabalho intelectual e que me-
recem ser mais conhecidos/lembra-
dos. 

O projeto inclui diversas inovações, 
entre elas a fusão de suspense com 
documentário, mas não oferece a mí-
nima possibilidade de “product place-
ment”.

Como satisfazer o patrocinador?
Invertendo a mão. Colamos as prin-

cipais características dos exemplos 
mostrados na série ao produto. Ele é 
brasileiro, foi elaborado com grande 
conhecimento e cuidado, tem qualida-
de extra premium internacional, por-
tanto representa adequadamente o 
país em sua categoria. Conclusão: é 
mais um motivo de orgulho para nos-
sas cores.

Quer saber se funcionou? Os resul-
tados foram muito acima do média.

Os elogios idem. Mas também hou-
ve crítica: “tem gosto de quero mais.”

O que o leitor pode obter de prático 
disto? 

Que experimentar novas fórmulas, 
combinando conteúdo com mensa-
gens relativas a marcas, já deixou de 
ser futuro. E que o Brasil está na linha 
de frente desse movimento.

Carlos Chiesa, 
Diretor da 440 V+
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CUrtas

O Estadão, representante oficial do 
Cannes Lions no Brasil, anuncia que 
o Brasil bateu novo recorde no total 
de peças inscritas no evento. Foram 
3.476 trabalhos, em um total de 
35.765 inscrições do festival deste 
ano, um acréscimo de 4% com 
relação a 2012. Com isso, o País fica 
em segundo lugar, atrás somente 

dos Estados Unidos (6.078). No total, 
Cannes recebeu trabalhos de 92 
países nas 16 categorias. As 
inscrições brasileiras cresceram com 
relação a 2012 (3.419), que havia 
sido até então nosso melhor 
resultado. A categoria com maior 
número de peças brasileiras foi a 
Outdoor (820), seguida por Press 

(797), Promo (312), Direct (290), 
Media (251) e Design (247). A 
categoria Innovation Lions, que 
estreia este ano, teve 17 peças.

BRASIL BATE NOVO RECORDE DE INSCRIÇÕES EM CANNES

A Associação Brasileira de Mídia Digital Out of 
Home (ABDOH) elegeu um novo presidente. 
Angelo Sá Júnior – conhecido como Jr. – foi 
escolhido para o mandato, que termina no final 
de 2014. Jr., que é presidente da Indoormídia, 
substitui Arnold Correia, da Atmo, que,  a partir de 
agora, assume a função de quarto vice-presidente.
Segundo Jr., sua principal missão será dar 
continuidade ao desenvolvimento da entidade 
em prol da captação de novos negócios. Com a 
nova eleição, a diretoria da ABDOH terá cinco 
vices-presidentes: Daniel Farhat (YMIDIA), 
Marcos Amazonas (Band Outernet), Eduardo 
Alvarenga (Elemídia), Rodrigo Martins 
(Loocklindoor) e Arnold Correia (Atmo).

Dias 19 e 20 de junho o Ibope Educação promove 
curso sobre KPIs: Indicadores-Chave de 
Desempenho, com o objetivo do desenvolvimento 
de competências técnicas em conceitos 
relacionados às melhores práticas do mercado, 
estimulando discussão sobre indicadores 
operacionais versus estratégicos e fornecendo 
bases para construção do pensamento alinhado 
entre indicadores e objetivos da organização. 
Informações: (11) 3066-7944





NOVA DIRETORIA ABDOH

INDICADORES DE DESEMPENHO

LICITAÇÕES PÚBLICAS DE 
AGÊNCIAS DE PROPAGANDA

Com o objetivo de 
esclarecer os principais 
aspectos da lei 
12.232/2010 e sua correta 
aplicação nas licitações 
públicas, o Sindicato das 
Agências de Propaganda 
de São Paulo lançou o 
guia ‘Licitações Públicas 
de Agências de 
Propaganda’.
Juntamente com um workshop que visa o aprimoramento 
dos processos licitatórios, o volume foi lançado em quatro 
grandes cidades do interior paulista: São José dos 
Campos, Campinas, Ribeirão Preto e Bauru.
“Após mais de dois anos de vigência desta lei, e com uma 
gama bastante grande de licitações ocorridas, já temos 
como avaliar as dificuldades encontradas pelas 
administrações públicas e agências na elaboração e 
execução de licitações de serviços publicitários”, destaca 
Paulo Gomes de Oliveira Filho, consultor jurídico do 
SINAPRO-SP.
“A Lei 12.232 promoveu um grande avanço nos processos 
licitatórios do setor público. Porém, muitos órgãos 
públicos e agências ainda têm dúvidas em relação aos 
procedimentos a serem seguidos para evitar erros que 
acarretem em contestações e impugnações”, observa 
Geraldo de Brito, presidente do SINAPRO-SP.





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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CrÔNiCa

VElHOS TEMPOS, 
bElOS DIAS

A Rose, editora desta revista, me pede para re-
latar um “causo”. Para quem está em atividade no 
mundo da publicidade e do marketing há quase 
cinquenta anos, histórias é que não faltam.

Puxei pela memória e em uma conversa nesta 
semana com o amigo Efraim Kapulski, hoje Presi-
dente da ABEMD, resolvi registrar dois episódios 
vividos com ele, há exatos 30 anos: Abril/83.

Duas razões para lembrar o ocorrido: vivemos 
uma experiência fantástica, graças a uma perfeita 
sintonia entre cliente, veículo e agência, realizan-
do projetos inovadores, de impacto. Sempre de-
fendi a tese de que, em ações de mídia, pode-se 
provocar maior atenção a uma peça publicitária 
pelo espaço inusitado que ocupa, independente 
do valor e qualidade criativa da mensagem. Foi o 
que aconteceu.

O Efraim era o Diretor das Revistas Infantis da 
Editora Abril, que tinha muitos títulos, excelentes 
circulações e resultados brilhantes. Entre as publi-
cações, a Abril fazia uma mudança estratégica, 
substituindo a revista Recreio pela Alegria. Veículo 
voltado à diversão e entretenimento para o públi-
co infantil. A Norton tinha a conta dos Chocolates 
Nestlé e, um deles era o Lollo, depois transforma-
do em Milkbar. A publicidade de Lollo era feita por 
um boneco, o produto animado, e um símbolo 
que constava de sua embalagem, uma vaquinha.

Alegria teria em sua primeira edição um forte 
lançamento. Aproveitamos para desenvolver en-
tão uma “sessão” de quatro páginas, fazendo a 
vaquinha Lollo em narrador  “vivendo uma aven-
tura”. Durante oito edições Lollo foi só alegria...

A vontade em fazer publicidade de maneira im-
pactante era uma constante no Efraim e, para nós, 
frequente desafio. Deste “atrito” nasceu outra 
ideia, para outro cliente da Norton: Labra, fabri-
cante paranaense de lápis, começando sua distri-
buição em caráter nacional. Uma cooperativa de 
pouquíssimos recursos de investimentos diante 
de tão ampla intenção. Apesar de preços baixos, 
não dava para se pensar em uma campanha de 
anúncios convencionais, com um mínimo de fre-
quência necessária.

Com exemplares das infantis (base revista Dis-
ney) nas mãos, achamos um espaço diferente: as 
margens dos quadrinhos. Um espaço de um cen-
tímetro ocupando toda a área vertical de cada pá-
gina, onde caberia exatamente um lápis amarelo 
da Labra. Em várias páginas sequenciais. Nascia ali 
o espaço que o Efraim batizou de “Tira Vertical”, 
com um preço baixíssimo, que passou a fazer par-
te das tabelas de preço da Editora Abril. O Cliente 
aderiu à ideia e foram vários lápis, várias edições, 
vários meses, o que fez conhecido no país inteiro, 
o Lápis Amarelo da Labra.

Também a exatos 30 anos o Meio e Mensagem 
lançava o Prêmio Internacional de Criatividade em 
Mídia, que durante muito tempo fez parte do ca-
lendário publicitário. Foram doze os “cases” esco-
lhidos. A Norton e seus clientes ganharam quatro. 
Dois foram estes aqui recordados.

José Francisco Queiroz,
Diretor Nacional de Marketing da ESPM
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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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2.506

201220112008

11.790
agÊNCias 
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771
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até 27/05/2013

3.623 3.753 3.800
3.532
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 Escreva para nós (inclusive para questões técnicas): cenp@cenp.com.br
 Para questões sobre ética comercial: alerta@cenp.com.br
 Para questões de cadastro e certificação: cadastro@cenp.com.br
 Siga no Twitter @o _CENP

FAÇA DOwNlOAD DESTA REVISTA E DAS EDIÇõES ANTERIORES EM NOSSO SITE

3.110

1367
relações comerciais 
vistoriadas

608
procedimentos 
instaurados

366
adequações

148
Novas
vistorias
por  
mudanças 
de 
agência 16

advertências já  
arquivadas

78
procedimentos  
arquivados *

*  em conformidade ao  
artigo 10º, ítem 20 do  
riCe - regimento interno 
do Conselho de ética

0
procedimentos a 
serem julgados 

AGêNCIAS CERTIFICADAS 

Fonte: CENP

Reuniões com o Mercado para debater sobre  
as melhores práticas:

São Paulo SP: 01 reunião-apresentação sobre o 
CeNp para agência / 01 palestra-apresentação 
sobre o CeNp na semana da comunicação – 
Universidade são Judas tadeu (por volta de 250 
pessoas contempladas)

Fortaleza CE: 02 reuniões com dirigentes de 
veículos e representantes de entidades  
(agências) – projeto: definição e planejamento  
de ações de desenvolvimento.

Florianópolis SC: 03 reuniões com dirigentes 
de veículos / 03 reuniões com representantes de 
entidades (agências / veículos).

Inserção da Marca CENP / Distribuição de 
conteúdo impresso (Revistas/Folhetos):

Eventos da AbA - Associação brasileira de 
Anunciantes: 
iX Fórum aBa de Comunicação integrada /  
Xiv Fórum aBa de relações com o Consumidor / 
Workshop internacional de Merchandising / 
Workshop gerência de produtos / Xv Fórum aBa 
de inteligência de Mercado

SINAPRO SP:
palestra gestão Financeira em agências  
de propaganda

auxilio no processo de cadastramento de 
Fornecedores de verificação de Circulação.

RElAÇõES INSTITUCIONAIS

2.544
2.191

3.909

atualizado em 29/05/2013

bAlANÇO DOS PROCEDIMENTOS DO CONSElHO DE ÉTICA 2002 / 2013

a Missão do CeNp

2013
27/05/2013

2310
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 É muito bom ver as lideranças e as entidades do merca-
do da comunicação debatendo e se aprofundando no tema 
BRANDING. Infelizmente o Brasil ainda está engatinhando no 
assunto e uma matéria com a qualidade e seriedade que a 
CENP EM REVISTA fez é uma luz no fim do túnel.

Luis Grottera, Sócio e CEO da BRANDIA CENTRAL BRASIL

 A revista do CENP pra mim é um veículo que faz toda a di-
ferença na minha tomada de decisões. Gostaria de parabenizar 
o corpo editorial pelo conteúdo de alto nível e credibilidade. 

O veículo é uma referência para profissionais que sempre pre-
cisam de boas referências e atualizações. Sucesso para vocês!

Erika Digon - Tudo em Pauta Comunicação Integrada

 Parabéns à equipe do CENP em Revista pelo conteúdo 
editorial de primeiríssima linha, com reportagens interessan-
tes e inovadoras ao mercado. Quero cumprimentar também 
pela arrojo da diagramação, leve e atraente. Sucesso!

Irineu Ramos, editor das revistas ViaG e Melhor Viagem

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

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

Av Paulista, 2073 – 6º andar
Conjunto Nacional – Edifício Horsa II
CEP 01311-940 – São Paulo – SP
tel. (11) 2172.2367
site: www.cenp.com.br
e-mail: cenp@cenp.com.br
Tiragem 13.500 exemplares

ConseLHo eXeCUtiVo
aba – Afonso Champi Jr., Eduardo Bernstein, Luiz Antônio de 
Carvalho Vargas, Marcello D´Angelo, Marco Simões, Rafael Sampaio; 
abap – Geraldo Alonso Filho, Luiz Lara, Otto de Barros Vidal Jr., 
Roberto Mesquita, Paulo Zoega, Júlio Anguita; abert – Bruno Thys, 
Gilberto Leifert, Carlos Rubens do Santos Doné, Paulo Saad Jafet, Júlio 
Cesar Casares, Luiz Roberto Antonik, Rodrigo Neves, Renato Thomaz 
Pereira; abta – Fred Müller, Gilberto Corazza, Herbert Zeizer, 
Marcello Zeni; aner – Alexandre Barsotti, Arnaldo Rosa, Ênio 
Vergeiro, Thais Chede Soares; anJ – Antonio Carlos de Moura, Mário 
Rigon, Oscar Mattos, Rogério Gabriel Comprido; CentraL de 
oUtdoor – Raul Nogueira Filho, Luiz Roberto F. Valente Filho, Luiz 
Fernando Rodovalho, Marcelo Marcondes de Moura; Fenapro – 
Antonio Lino Pinto, César Augusto Ferreira Paim, Vera Rocha, 
Saint’Clair de Vasconcelos, Ricardo Nabhan de Barros, José Antonio 
Calazans Rodrigues.

ConseLHo de étiCa - CoLéGio de presidentes
anunciantes: Edson Shinohara, Newman de Faria Debs; 
agências: Hiran Castello Branco, Renato Lóes; 
Veículos: Herbert Zeizer, Oscar Mattos

ConseLHo de étiCa - ConseLHeiros
aba – Afonso Champi Jr., Carlos Sganzerla, Edson Shinohara, Frank 
Alcântara, Newman de Faria Debs, Rodrigo Lacerda; abap – Antônio 
Luiz de Freitas, Celso Luis Loducca, Geraldo Alonso Filho, Hiran Castello 
Branco, Ivan Marques, João Augusto M. Valente, José Henrique Borghi, 
Júlio Cosi Jr., Luiz Celso de Piratininga Jr., Luiz Sales, Paulo César 
Queiroz, Renato Arantes Loes, Roberto Hilton; abta – Cecília Moraes, 
Gilberto Corazza, Herbert Zeizer, Marcello Zeni, Marcelo Pacheco, 
Maurício Jacob, Renata Policicio, Robert Mills; abert – Acácio Costa, 
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Pereira, Rodolfo Machado Moura, Sérgio Sitchin; aner – Adrian 
Lualdi, Arines Garbin, Ethel Santaella, Jacques Ricardo, Márcio Maffei, 
Maria Luiza Zacarias, Mel Floriano, Paulo D'Andrea, Ricardo Kowarick, 
Silvino Brasolotto Jr.; anJ – Eduardo da Silva Porto Filho, Enrico 
Ginanelli, José Eduardo Santini, Marcelo Benez, Mário Rigon, Oscar 
Mattos, Paulo Tonet Camargo, Ricardo Visconde, Ronie Miranda Pires, 
Ruy Mendonça, Selma Souto; CentraL de oUtdoor – Luiz 
Fernando Rodovalho, Luiz Roberto Ferreira Valente Filho, Marcelo 
Santos, Regina Pacheco; Fenapro – Antônio Carlos Vieira, Antônio 
Lino Pinto, César Augusto F. Paim, Domingos Logullo, Eduardo 
Crivellente Neto, Fernando Brettas, Fernando Manhães, Glaucio 
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