www.cenp.com.br
Ano 9 / nº 36 - SETEMBRO / 2013

Liberdade de expressão

piLar da democracia na informação e nos negócios
cannes 2013
brasiL destaca-se outra vez
com agência do ano

cenp apresenta
novo banco de informações
de mídia

pesquisa de mídia
transformando dados
em insights

Editorial

em nome do mercado
Usar o santo nome em vão, de que
fala a religião, pode e deve ser aplicado nos tempos atuais quando se trata
da palavra mercado, que para uns representa a certeza de bons resultados, e para outros, o inferno onde todas as iniquidades são praticadas. É
comum ouvir-se que “o mercado está
nervoso”, “animado”, “perigoso” ou a
ele ser transferido tudo o que não
tem explicação fácil ou foge aos manuais dos tempos da autoajuda tratada como ciência.
Bem, o mercado existe, tem normas e regras, riscos e virtudes, e se
bem praticado apresenta resultados
que podem ser mensurados com facilidade bastando o uso do instrumental de inteligência. Sabe-se, em razão
disso, que ele existe apenas onde viceja a liberdade de iniciativa, filha dileta da liberdade de expressão, que não
tem contornos ou limites, que existe
ou não, sem qualquer possibilidade
de tratamento eufemístico. A liberdade é em si mesma.

É desta liberdade que o CENP em
Revista trata, como matéria principal,
neste número, em especial da liberdade de anunciar o que se tem para oferecer ao mercado, seja bem ou ideias.
Com dados sobre diversidade de
meios e veículos, mostrando um quadro diversificado do País que já foi comandado em matéria publicitária pelos reclames da aurora do tempo da
comunicação, superou-se na era eletrônica e caminha com velocidade
pelo mundo da web, sem quaisquer
fronteiras à vista.
Tratamos também da qualidade da
publicidade brasileira e do trabalho silencioso do pessoal de pesquisa e mídia, uns criando e recebendo o reconhecimento internacional pela criatividade, e os outros ganhando conceito
e respeito do mercado, isto mesmo,
do mercado que existe porque vivemos sob o sistema que assegura a liberdade de expressão e condena a
censura. Seja qual for, exercida a qualquer pretexto, por quem quer que

Caio Barsotti

seja, sob a forma que se apresente.
O CENP tem procurado contribuir
com a evolução deste nosso mercado, livre, democrático, concorrente, e
com regramento ético estabelecido
nobremente por autorregulação, procurando aprimorar tanto a difusão de
informações como a compreensão
sobre os benefícios advindos de práticas eticamente saudáveis. Afinal, a
transparência, um dos fundamentos
da democracia, é também um pilar
para o próprio CENP, como pode atestar o conteúdo de nosso site e o volume de acessos que este tem recebido.
Enfim, trata-se de uma edição para
provocar discussão sobre o que deve
ser a preocupação primeira de quem
exerce atividade em comunicação – o
direito de dizer, saber, expressar, ouvir e transmitir o que entenda ser importante revelar. E saber pra viver com
liberdade, inclusive a de mercado.
Desejo boa leitura.
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Liberdade e democracia
Pilares da expressão dos veículos de comunicação,
da publicidade e da sociedade
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Segundo a Wikipedia, “Liberdade de
expressão” é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. É um conceito basilar nas democracias modernas nas quais a censura não tem respaldo moral.
Nesse sentido, sob diferentes pontos de vista, a imensa diversidade e
quantidade de veículos de comunicação disponíveis no Brasil configura-se
fator relevante tanto para o estímulo à
manifestação da sociedade na democracia, quanto possibilidades estratégicas de negócios para as marcas. “Os
veículos de comunicação são, a um só
tempo, a voz e a consciência da sociedade”, afirma Gilberto Leifert, Presidente do Conar.
Da Grécia antiga, berço da maioria
dos ideais políticos modernos como
justiça, liberdade e o governo constitucional, até os dias atuais, a liberdade
de manifestação e de expressão comercial andam juntas, estimuladas
pela publicidade, que lhe conferem independência. É o que afirma o Presidente da ABAP, Orlando Marques: “A
publicidade promove os bens e serviços lançados pelas empresas. E essa liberdade de empreender se junta à liberdade de expressão comercial e à liberdade de imprensa. E esses três juntos constituem o tripé e a base de uma
sociedade democrática.
Segundo Ricardo Nabhan, Presidente da Fenapro, “as estratégias comerciais só conseguem êxito com a contribuição da publicidade nas suas mais
variadas formas. Através de um meio,
ela funciona como um elo de comunicação entre empresas e sociedade,
dando informações sobre produtos e
serviços, para que os consumidores
possam exercer seu direito de escolha.
Já para Daniel Slaviero, Presidente

voz e consciência
da sociedade
Os veículos de comunicação são, a um
só tempo, a voz e a consciência da sociedade. Todos os seus segmentos criam ou se
Gilberto Leifert, Presidente do Conar
identificam com um ou mais veículos, que e membro do Conselho Executivo
vão projetar e amplificar os pontos de vista, do CENP
interesses e reivindicações dos respectivos
segmentos de público.
É por meio dos veículos que se estabelece e frutifica o diálogo entre a
sociedade contemporânea. As mídias sociais, por relevante que possa ser o
seu papel, a meu ver não substituem nem esgotam a comunicação propiciada pela imprensa profissional.
O papel da publicidade nesse cenário é simples: ela é a principal fonte
de financiamento da existência dos veículos. Sem a publicidade, a atividade
jornalística profissional encontra sérias dificuldades para seu exercício.
A democracia pressupõe liberdades públicas, como direito à informação
(notícia e anúncio), liberdade de expressão e opinião independentemente
de censura, liberdade de iniciativa, concorrência e direito de escolha, dentre outros. A publicidade é, ela própria, expressão do estado democrático. É
de lei: onde há tirania, imprensa e publicidade estão condenadas à morte.
A imensa diversidade de conteúdos e a capilaridade da mídia contribuem para a implementação de estratégias criativas e inusitadas para os
anunciantes. Isso fica por conta da capacidade dos profissionais de propaganda – da criação, em particular –, de captar tendências do mercado e da
sociedade, identificar necessidades e oportunidades, e fazer uso dos instrumentais tecnológicos disponíveis. Os anunciantes estão diante de um sem
número de oportunidades e o desafio que enfrentam, também neste aspecto, é imenso. O Brasil se destaca tanto pela qualidade das agências, de
seus profissionais, quanto pela gestão das contas publicitárias.

da ABERT, a interdependência entre a
propaganda, os veículos de comunicação e a sociedade é fator relevante
para a manutenção dos estados democráticos.
“A pluralidade de veículos, a imensa
quantidade de concessões de emissoras de rádio e televisão abertas que
dão acesso irrestrito à maioria da população, mais uma série infinita de meios
impressos e digitais com conteúdo universal contribuem sobremaneira para a

formação e a informação da sociedade,” afirma.
E os números não mentem. No setor de radiodifusão, por exemplo, existem 521 concessões de TV, sendo 317
comercias (61%) e 204 educativas e
públicas (39%). Há 9.600 outorgas de
rádio, das quais 4.600 operadas por
empresas privadas (48%) e 4.900
(52%) por entidades comunitárias e
educativas.
A pluralidade de conteúdo também
CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2013
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se expressa na TV aberta, onde há 14 tipos diferentes de programação, produzidos por distintas empresas, com cobertura nacional, segundo a Anatel
(Agência Nacional de Telecomunicações). No mercado de mídia impressa,
para o qual não há limitação de qualquer ordem, estão à disposição do leitor 4.800 jornais e 1.800 revistas no
País.
Se comparado com capitais políticas
de outras nações, o telespectador de
Brasília tem acesso a 23 conteúdos diferentes na TV aberta, contra 16 em
Washington, enquanto o de São Paulo
dispõe de 21 canais abertos, somente
um a menos que o de Nova York. Levese em conta que canais abertos são os
mais democráticos e de fácil acesso a
qualquer cidadão.
Assim, acrescenta Slaviero, “falar em
proibir a propriedade cruzada para rádio, televisão e jornal, em pleno século
21, enquanto as empresas de telecomunicação oferecem o chamado "quadruple play" (telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura), é
olhar para o passado”.
Garantida pela Constituição Federal
e por diversos tratados internacionais
de direitos humanos, a liberdade de
expressão é um direito fundamental, e
quanto mais veículos de comunicação,
mais espaço para manifestações, de
qualquer ordem.
O artigo 19 da Declaração Universal
de Direitos Humanos, por exemplo, diz
que "todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse
direito inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de procurar, receber e divulgar informações e
ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras".
Assim, ao permitir o debate de te8
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Liberdade editoriaL
É independência
O que faz um veículo respeitado e com
credibilidade no mercado é a sua independência editorial. Quem garante essa indeOrlando Marques,
Presidente da Abap
pendência é o leitor e o anunciante que financiam esses veículos.
Portanto, um veículo bem programado por vários anunciantes fica menos dependente de um único ou de alguns poucos que poderiam querer
fazer valer seu poder financeiro.
Imagine-se então se esse único anunciante é o governo...
Assim, a sociedade precisa dos veículos independentes e esta independência é tanto maior quanto maior for o número de anunciantes.
Isso acaba constituindo um círculo virtuoso, onde o anunciante programa o veículo porque ele tem credibilidade e não está nas mãos dos governantes e dos poderosos, e o veículo se considera independente porque
tem que ser respeitado pelos seus leitores e pelos seus muitos anunciantes.
A publicidade promove os bens e serviços lançados pelas empresas. E
essa liberdade de empreender se junta à liberdade de expressão comercial
e à liberdade de imprensa. E esses três juntos constituem o tripé e a base
de uma sociedade democrática. A primeira manifestação de um cidadão livre é ele poder escolher suas marcas, seus produtos e seus governantes. A
publicidade ajuda a democracia na medida em que sustenta os veículos e
na medida em que promove a diversidade de produtos e marcas para a escolha do cidadão. Podemos afirmar sem exagero que a publicidade é uma
das maiores manifestações da democracia de uma nação. E não é por acaso que as democracias mais consolidadas são também as que tem uma boa
comunicação publicitária.
O fato de ter muitos e diferentes meios e conteúdos força necessariamente clientes e agências serem criativos na busca de caminhos e melhores
soluções para se comunicarem com os consumidores e com os cidadãos.

mas de interesse público e a construção de ideias e conceitos próprios a
partir da informação recebida, a liberdade de expressão comercial dos veículos também contribui para a formação de uma sociedade melhor e mais
democrática.
Na atual Constituição Federal, por
exemplo, promulgada em 5 de outubro
de 1988, várias inovações foram conferidas em relação à liberdade de mani-

festação do pensamento, dando maior
amplitude ao rol de direitos e garantias
individuais. E, consequentemente, em
suas implicações na sociedade.
Com este cenário, não há razões
para alijar a propaganda de seu compromisso com a democracia e com a
sociedade, justamente porque é a independência financeira dos veículos
de comunicação que garantem isenção nas informações divulgadas.
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Sob o ponto de vista do negócio publicitário e da necessidade de impactar
o maior número possível de consumidores, a diversidade de meios, conteúdos e sua capilaridade nacional facilitam e aumentam as possibilidades táticas de forma infinita. Sem contar as facilidades de segmentação e de nichos
que cada um desses inúmeros veículos
de comunicação, espalhados nos mais
recônditos dos municípios, é capaz de
permitir. Para o Presidente da ABDOH,
Angelo de Sá Jr, “a boa publicidade colabora com as transformações sociais,
viabiliza muitos investimentos produtivos e permite também a manutenção
da imprensa livre.
Da mesma opinião é Carlos Lindenberg Neto, Presidente da ANJ: “Sem o
suporte das receitas publicitárias, o custo da produção jornalística teria que ser
inteiramente coberto por algum patrocinador, eventualmente governos ou
agentes econômicos poderosos, que
cobraria o alinhamento com seus interesses, ou pelos leitores, o que seria
proibitivo para muitos deles. Uma car-

veícuLos de
comunicação
• rádio - 9.741 emissoras
• revista - 5.913 títulos
• Jornal diário - 1.800 títulos
• tV aberta - 521 concessões,
sendo 317 comerciais e
204 educativas ou públicas
• tV por assinatura - 5.226.185
domicílios
• Cinema - 2.562 salas
• mídia ooH – 12.401 locais
Fonte: Entidades dos setores
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variedade midiÁtica
garante escoLhas
A sustentação da imprensa livre é a publicidade. Ela é a fonte de diferentes recursos que permitem à empresa jornalística Frederic Kachar,
expressar livremente seu pensamento, Presidente da ANER
transmitir informação de qualidade, com
credibilidade. A sociedade bem informada, livremente, tem capacidade de
tomar decisões, de exercer a cidadania e adquirir bens culturais e materiais. Trata-se de uma triangulação perfeitamente ligada, interdependente,
com papéis bem definidos em uma sociedade democrática. A liberdade
de expressão comercial, garantida pela Constituição Brasileira, possibilita o
livre acesso ao consumo e à escolha das marcas e produtos, garantindo o
exercício da democracia.
Esse fato estimula e reforça as bases democráticas do País, pois permite
que cada um possa optar, comparar e decidir, sem que haja controle ou monopólio que imponha uma mesma ideia (ou marca) a todos.
O advento das novas tecnologias facilita aos indivíduos o livre acesso à
informação, mais ainda à manifestação, dando-lhe voz, participação e impondo desafios na criatividade da comunicação. São novos parâmetros e
linguagens, de maior acesso e participação em tempo real. Além disso, a
possibilidade de atingir um público cada vez mais específico obriga os profissionais da publicidade a serem cada dia mais criativos em suas estratégias, especialmente diante do fato de que, cada vez mais, é preciso atingir o público, que está disperso entre tantas opções de conteúdo e entretenimento. Essa variedade midiática atual também impulsiona e catalisa a
capacidade criadora dos publicitários, que inovam na forma a fim de atrair
seu público.

teira de anunciantes diversificada permite aos veículos de comunicação não
serem reféns de certos interesses políticos e econômicos.”
Durante evento em comemoração
ao 25º aniversário da Constituição Brasileira sob a ótica da liberdade de expressão, realizado em Brasília, em
maio deste ano, o Instituto Palavra
Aberta, através de sua Presidente-Executiva, Patrícia Blanco, afirmou que o
nosso mercado é um exemplo claro: a
publicidade congrega a todos, iniciativa privada e poder público, indepen-

dente de colorações políticas, partidárias ou ideológicas".
Falando em melhores práticas, Daniel Slaviero ressalta o papel do CENP
na manutenção de um mercado pautado por normas de credibilidade e profissionalismo, que regulamentam e oxigenam as relações entre todos os envolvidos na propaganda, os veículos,
os anunciantes e as agências.
Perguntados se os veículos têm noção da imensa influência que exercem
na sociedade e na democracia, os presidentes das entidades fundadoras do

a pubLicidade É indispensÁveL
ao convívio sociaL
Em certos setores sociais existe uma tendência de atribuir à publicidade a fonte de todos os males da sociedade. Isso é um equívoco monumental e reflexo de certos
traços culturais muito arraigados nos brasileiros, entre
eles o de esperar que o Estado aja em nome do cidadão.
O que ocorre, na verdade, é que a todo instante temos
demonstrações de que as pessoas sabem avaliar as mensagens publicitárias que lêem, ouvem, vêem ou com as
quais interagem através dos meios de comunicação. A
sociedade sabe escolher o que lhe convém, sem precisar
de entidades, governamentais ou não, que lhe digam o
que fazer ou o que comprar ou decidam por ela.
É claro que há algo de errado com uma peça publicitária se ela não tornar um produto ou serviço conhecido,
se não transmitir, de forma convincente e atrativa, as
qualidades desse serviço ou produto. Mas a publicidade
é, antes de mais nada, informação - uma forma específica de informação. No caso dos jornais, por exemplo, há
muito se sabe que a publicidade neles veiculada tem um
impacto crucial nas decisões de compra de produtos pelos quais o interesse do consumidor era latente ou havia
sido despertado por anúncios em outras mídias.
A publicidade é tão indispensável para quem produz
ou presta algum serviço que Henry Ford, famoso por suas
tiradas, dizia que parar de anunciar para economizar dinheiro é como parar o relógio para poupar tempo.
A publicidade tem um papel fundamental na democracia. Nem sempre as pessoas se lembram disso, da
mesma forma como não se lembram da importância de
certas coisas que fazem parte do dia a dia. A publicidade
foi indispensável para que os jornais deixassem de ser
pasquins facciosos para se tornarem veículos informativos de qualidade. Sem o suporte das receitas publicitárias, o custo da produção jornalística teria que ser inteira-

CENP afirmam que sim: quem não está
em rota de isenção e de credibilidade
na emissão das informações é repudiado categoricamente pelo próprio mercado, aí incluídos os anunciantes e os
consumidores, concordam.

mente coberto por algum patrocinador, eventualmente governos ou Carlos Lindenberg Neto,
agentes econômicos po- Presidente da ANJ
derosos, que cobraria o
alinhamento com seus interesses, ou pelos leitores, o
que seria proibitivo para muitos deles. Uma carteira de
anunciantes diversificada permite aos veículos de comunicação não serem reféns de certos interesses políticos e
econômicos. Permite também cobrir os custos de produção de conteúdos jornalísticos e de entretenimento de
interesse de amplos setores sociais. Nessas circunstâncias, a publicidade permite que a sociedade seja melhor
informada a um custo aceitável e, assim, exercer a cidadania de forma mais plena do que se a informação não
tivesse o respaldo da publicidade.
Sociedades complexas como as nossas apresentam
uma grande diversidade de interesses que merecem e
devem ser atendidos pelos provedores de conteúdos. A
evolução tecnológica, especialmente nas últimas décadas, permitiu uma multiplicação das mídias e dos veículos de comunicação de tal forma que possam estar disponíveis às pessoas em todas as circunstâncias da vida.
Diferentes segmentos sociais não só tem interesses diversos como preferências por distintos conteúdos e mídias. Ao mesmo tempo, conteúdos diversos, inclusive
publicitários, produzem maior satisfação ou impacto em
mídias que permitam explorar mais intensamente suas
características. A diversidade de conteúdos e a capilaridade de mídia sem precedentes que temos hoje permite implementar estratégias criativas e inusitadas, além
de combinações, como em nenhum outro momento da
História. Para os criativos, este tempo é um sonho de
consumo.

Na comparação sobre o poder que
as mídias sociais está tomando na vida
dos consumidores, o Presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão é enfático em dizer que
os veículos da nova geração digital só

são potencializados porque há uma
saudável simbiose entre as plataformas
on e off-line. “É indiscutível a capacidade de mobilização das mídias sociais,
contudo, elas só ganham amplitude e
eco quando amparadas e multiplicadas
CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2013
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pubLicidade: moLa propuLsora
para aLavancar negócios
A publicidade sem dúvida é a mola propulsora para
alavancar os negócios que se tornam cada vez mais competitivos. As estratégias comerciais só conseguem êxito
com a contribuição da publicidade nas suas mais variadas
formas. Através de um meio, ela funciona como um elo
de comunicação entre empresas e sociedade dando informações sobre produtos e serviços, para que os consumidores possam exercer seu direito de escolha. Além disso, ela viabiliza a existência dos meios de comunicação
para que estes possam ser isentos e imparciais em seu
papel de divulgar notícias. É uma tríade indissociável e salutar para todos os seus integrantes.
Hoje, mais do que nunca, se discute a força da mídia
como fator influenciador da opinião pública e, por consequência, da disputa pelo poder. No nosso país, mídia e
poder político estão muito próximos, se pensarmos em
termos de concessões públicas. Teoricamente falando, a
publicidade é uma das condições para o exercício de um
estado democrático, pois ela é quem viabiliza a atuação
independente dos veículos de comunicação, os quais podem assim expressar opiniões e críticas de forma democrática e isenta, sem a interferência comercial do governo ou de outros segmentos da sociedade. A publicidade
tem sido vital para a liberdade de expressão.
A grande oferta de veículos de comunicação, ao mesmo tempo em que é salutar, torna-se um desafio para
agências e anunciantes. A escolha dos veículos ideais
para determinado produto precisa de decisões racionais
e culturais. Os Institutos de Pesquisas de Audiência e Cir-

pelo rádio e a televisão, o jornal e as revistas, pois as mídias se autoalimentam.
Pensar que uma mídia social vai suplantar os outros meios de comunicação é
uma avaliação primária”, alerta.
Da mesma opinião é o Presidente
do IAB, Rafael Davini: “Existe uma clara
mudança de consumo de mídia trazido
pela tecnologia através da acessibilidade aos aparelhos e custo competitivo
que ela trouxe para consumidores que
12
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culação tornam-se uma
ferramenta indispensável para a tomada de de- Ricardo Nabhan, Presidente da
cisões, bem como as Fenapro e membro do Conselho
pesquisas de opinião de Executivo do CENP
hábitos de mídia dos
consumidores, que variam entre as regiões de um país
continental como o nosso. Isso exige um grande esforço
das agências locais para que a verba seja alocada com o
máximo de eficiência, de modo a atender os públicos
dos mercados específicos. É preciso avaliar e planejar as
estratégias de comunicação considerando não só os milhares de veículos de comunicação, mas também as redes sociais, que são um capítulo à parte. Nesse contexto,
é fundamental estabelecer uma boa parceria entre anunciantes e agências. As agências têm a incumbência de
projetar a empresa, o cliente e solidificar a marca a partir
do melhor planejamento estratégico, do melhor plano de
mídia e de ações criativas, para alocar as verbas com eficiência e aumentar a visibilidade da marca. Já os anunciantes devem perceber a importância de atuar com
quem tem expertise nessa seara e investir nisso.
Salvo raras exceções, não se constrói uma marca de
sucesso sem muito estudo e investimento. Como já disse, pesquisas de mercado são fundamentais para o lançamento e posicionamento de uma marca. Como isso
envolve investimentos consideráveis, o uso de métricas
tem se tornado, nos últimos anos, objeto de estudos incessantes para comprovação de eficiência.

passam a consumir mídia de forma diferente. Neste aspecto, eu vejo claramente que os três pilares estão mais interligados do que nunca. Consumidores passaram a querer participar muito
mais ativamente na construção das
marcas, deixaram de ser coadjuvantes
para serem atores principais na maneira como interagem com as marcas.
Corroborando esta afirmação, temos
o fato de que no ano de 2005 a partici-

pação da TV no bolo publicitário era da
ordem de 59%, e a internet nem se
apresentava com tanta força. Em 2012,
com todas as configurações digitais
possíveis, a TV aumentou sua participação para 67%. “Os veículos não estão
parados, eles estão interagindo e produzindo conteúdos em diferentes plataformas para ampliar a interação com os
diversos públicos. E isso garante a democracia”.
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consumidores deixam anonimato e
tornam-se protagonistas
A publicidade, os veículos de comunicação e a sociedade estão diretamente conectados. Quando uma marca de
produto ou serviço decide investir para se comunicar com
um público com o qual está querendo falar, ela busca os
meios onde conhece e sabe que tem pessoas com potencial de consumir, formar ideia ou ainda compartilhar a experiência. Existe uma clara mudança de consumo de mídia trazido pela tecnologia. Neste aspecto, eu vejo claramente que os três pilares estão mais interligados do que
nunca. Há consumidores que passaram a querer participar
muito mais ativamente na construção das marcas, os consumidores deixaram de ser coadjuvantes para serem atores principais. Os veículos estão se adaptando à essa nova
realidade que ainda passa por transição. Não me lembro
de ter visto na História moderna, tamanha transformação
em tão pouco espaço de tempo, e posso afirmar que muito está por vir.
A sociedade aponta claramente para um movimento
mais e mais participativo em quaisquer situações de um Estado democrático; vimos a participação dela nas manifestações durante o período da Copa das Confederações,
pois a forma como ela se organizou assombrou muita gente, inclusive o próprio Governo, que percebeu o quanto as
pessoas, através desta nova maneira de interagir com os
meios de comunicação, se organizaram e mostraram sua

frustração em relação à
tudo que está acontecendo. Há alguns anos, Rafael Davini,
isso jamais seria possível. Presidente do IAB
Esta nova experiência faz
com este jogo mude rapidamente, pois agora se tem conhecimento da capacidade de mobilização da sociedade
em relação à quaisquer movimentos que sejam contra o
bom senso das maiorias.
Isso não tem volta, somos e nos tornamos mais fortes
como cidadãos, em um nível jamais imaginado.
A criatividade e tecnologia tem assumido um papel mais
importante em toda sua história, e por quê? Consumidores
muito mais ávidos, antenados, participativos, conhecendo
seu potencial e capacidade de formar opinião, além de mudar as coisas, fazem com que os criativos, quando estão trabalhando na elaboração de uma campanha ou conteúdo,
tenham de interpretar, antecipar o tipo de reação que as
pessoas terão quando impactadas pela comunicação.
O que coloco aqui é só uma das vertentes entre várias
que se pode trabalhar em função desta diversidade criada
a partir da evolução estrondosa que nós passamos no momento. Grandes emoções estamos vivendo, ainda maiores
estão por vir, e isso motiva e faz da atividade publicitária
uma das mais dinâmicas entre todas que conheço.

imprensa Livre e democrÁtica
Para uma sociedade livre e democrática, necessitamos de uma imprensa livre
e plural, que nos retrate a realidade mais
próxima possível, e a publicidade é a
base principal para que isso ocorra, pois
seu faturamento possibilita a implantação e o desenvolvimento das mídias.
A boa publicidade colabora com as
transformações sociais, viabiliza muitos
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investimentos produtivos e permite também a manutenção da imprensa livre.
A transformação está na nossa cara,
ela já está ocorrendo numa velocidade
imensa. O cardápio de mídia está cada
vez maior, mas agora vem acompanhado
de melhores e complexas definições de
perfil, o que sem dúvida nos anima a ousar e inventar novas estratégias de venda.

Angelo de Sá Jr. ,
Presidente da ABDOH

não hÁ quaLquer incompatibiLidade
entre pubLicidade e democracia
A convivência é harmônica entre os veículos de comunicação, a publicidade e a sociedade. Creio que a publicidade é a fonte de independência da relação entre
veículos de comunicação e a sociedade. É uma história
muito construtiva que data dos primeiros anos da modernização da imprensa. Na década de 1920, os jornais
norte-americanos que começavam a crescer decidiram
separar opinião e informação. Por quê? Para o leitor o
mais importante era a informação. Havendo informação
coerente, fiel aos fatos e com credibilidade, o público
pode formar seu próprio posicionamento e decidir. Naquele momento, os Estados Unidos consolidavam sua
democracia e a mídia crescia. Na Europa, o fenômeno
aconteceria um pouco mais tarde, mas seguiu o mesmo
caminho. Ter publicidade passou a ser decisivo para a liberdade, pois implicava em independência econômica,
e consequentemente independência política. Foi o que
aconteceu, como processo, no Brasil. Aqui, como em todos os países democráticos, dividiu-se muito bem o que
é assunto publicitário e o que é assunto jornalístico. E a
convivência passou a ser parte da rotina. Hoje, essa divisão ganha formas ainda mais concretas graças às novas
tecnologia.
A informação ganhou nova amplitude e todos, a rigor, podem ser produtores de informação. Podem divulgar suas ideias e vontades com independência e facilidade. A mídia, certamente, é o único integrante da sociedade que tem a sua credibilidade testada todos os
dias, inclusive a credibilidade publicitária. Diariamente
os noticiários se repetem e são testados. Cada vez mais
bem informado e formado, o leitor sabe julgar, sabe escolher, sabe o que merece credibilidade.
Acredito que a publicidade colabora para a manutenção dos Estados democráticos na forma de geração
e circulação de riquezas. Se há riqueza circulando, há

www.conar.org.br
www.abapnacional.com.br
www.aner.org.br

@

progresso e liberdade.
A publicidade torna visível características de Patricia Blanco, Presidente do
produtos, serviços, pes- Instituto Palavra Aberta
soas, iniciativas, inovações, enfim, ressalta informações que geram riquezas
e fazem a economia crescer. Havendo crescimento,
mais pessoas passam a fazer parte do mercado, mais
pessoas passam a exercer a sua cidadania. Como desdobramento, os veículos se multiplicam e a comunicação se aperfeiçoa. Não há qualquer incompatibilidade
entre publicidade e democracia. Pelo contrário, a integração é total, é uma relação de vasos comunicantes
onde um elo da corrente fortalece o outro. E não precisa ir longe. O nosso mercado é um exemplo claro: a
publicidade congrega a todos, iniciativa privada e poder público, independente de colorações políticas, partidárias ou ideológicas. A publicidade é indispensável
ao Estado democrático. Está na base da liberdade de
iniciativa, na liberdade de escolha, na liberdade democrática, na fiscalização e aperfeiçoamento do exercício
do poder.
A imensa diversidade de conteúdos e a capilaridade
da mídia contribuem para a implementação de estratégias criativas e inusitadas para os anunciantes. Também
contribui oferecendo oportunidades cada vez maiores
que podem ser encontradas tanto nas mídias tradicionais, como nas novas mídias. Essa diversidade de conteúdo, de meios e de veículos propicia uma infinidade
de canais para implementação de estratégias criativas,
onde o maior beneficiado é o cidadão, que passa a ter
mais informação e com isso, mais poder para exercer a
sua liberdade de escolha, participando ativamente do
processo democrático.

www.anj.org.br
www.fenapro.org.br
www.iabbrasil.net
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www.abdoh.com.br
www.palavraaberta.org.br
www.abert.org.br
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EvEntos

propósito e transformação
ENA 2013 analisa evolução do marketing e da comunicação
Com vistas a analisar e debater os
propósitos das empresas e marcas,
bem como a evolução e os resultados
em termos de competitividade gerados
por projetos de transformação realizados pelas marcas, a ABA – Associação
Brasileira de Anunciantes - promoveu
mais uma edição do ENA (Encontro Nacional de Anunciantes)
Durante dois dias o mercado anunciante e publicitário refletiu sobre a necessidade de mudanças na propaganda
amparadas pela evolução da comunicação humana e que não dá para repensar o marketing sem compreender o
que está se alterando nos negócios das
organizações.
Seguindo modelo de apresentação
de cases, o encontro presidido por João
Ciaco, reuniu mais de duas centenas de
líderes do mercado publicitário que vislumbraram como vem sendo construído o futuro das marcas.
Desde a abertura dos trabalhos até a
entrega do prêmio Libertae, encerrando o evento, a edição do ENA em 2013
foi surpreendente em informação e
conteúdo, sugerindo formas novas
para o fortalecimentos de marcas, ativação de negócios e construção de
reputação.
Eduardo Sirotsky Melzer, por exemplo, apresentou palestra sobre os desafios da indústria da comunicação, com
o tema “A indústria passa por grande
momento de inflexão e as empresas
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precisam quebrar paradigmas para atuar na mesma velocidade das mudanças
do consumidor”.
Para o principal executivo do Grupo
RBS, para entender as questões digitais
é necessário um reposicionamento empresarial que gere valor para o mercado.
Prêmio Libertae
Criado em 1990 com o objetivo de
reconhecer pessoas que tenham contribuído de modo excepcional com o conjunto de sua obra para a elevação da
qualidade da comunicação brasileira,
além de defender seu atributo de maior
valor, a liberdade, o Libertae foi entregue no segundo dia do ENA.
Por suas contribuições na preservação da liberdade de expressão da propaganda, os empresários Cledorvino Belini,
da Fiat; Luiz Lara, da Lew'Lara\TBWA, e
Nelson Sirotsky, Presidente do Conselho
de Administração do Grupo RBS, eleitos
este ano, se somam a outros 33 executivos de destaque no mercado, entre eles
Abílio Diniz, Silvio Santos, Assis Chateubriand, João Carlos Saad, Ruy Mequita,
Roberto Civita e Washington Olivetto.
Representando o Presidente da Fiat,
Cledorvino Belini, que não pode comparecer ao evento, João Ciaco, Diretor
de Publicidade e Marketing de Relacionamento da Fiat, mencionou as estratégias vencedoras da montadora, que segue líder há 11 anos na categoria dos
mais vendidos, com os modelos Siena,

Mille, Novo Uno, Palio Fire, Novo Palio,
Punto e Fiat Strada, e um share da ordem de 22,5%, segundo dados da Anfavea – Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores.
“O trabalho de marketing é absolutamente relevante para o caminho perseguido pela marca”, disse Ciaco, lembrando da história icônica da montadora no Brasil, com campanhas memoráveis para o Mile, Palio e Novo Uno, e
mais recentemente, o sucesso da campanha “vem pra rua”.
O outro premiado, o ex-Presidente
da ABAP e 1º Vice-Presidente do CENP,
Luiz Lara, aproveitou para reforçar seu
entusiasmo com os movimentos emuladores de consumo, liberdade de expressão comercial e cidadania proporcionados pela propaganda. Seus destaques foram para os momentos determinantes vividos pelo mercado publicitário nos últimos anos, como a criação da
Lei 12.232, que rege a escolha de agências nas licitações públicas, a criação do
Guia das Melhores Práticas nas concorrências privadas, a campanha “Propaganda Faz Diferença”, o debate sobre a
publicidade infantil com a plataforma
“Somos Todos Responsáveis”, e a realização do V Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação.

www.aba.com.br
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domando Leões para
ganhar negócios
Brasil destaca-se com prêmio inédito e Cannes segue como
vitrine para criatividade, ousadia e cada vez mais resultados
No panteão da criatividade, o Festival de Cannes dura bem mais do que
os sete dias em que acontece na Riviera Francesa, reunindo o mercado publicitário do mundo inteiro.
Não só porque reverbera nos quatro cantos do mundo os Leões distribuídos como também porque ecoa nos
mercados locais as tendências de comunicação para os novos tempos, em
que a propaganda está intimamente
atrelada aos resultados financeiros e
de imagem das marcas.
Nós, aqui na CENP em Revista, mesmo três meses após o Festival, entendemos que ainda falta registrar uma
reflexão sobre a forma como o Festival
e seus resultados podem ser encarados pelo mercado publicitário, visando
dar-lhe um propósito ainda mais nobre
de construção de negócios amparados
pelos mais consistentes valores éticos
e de melhores práticas.
De seara trilhada exclusivamente
por criativos e profissionais de produtoras de áudio e vídeo, o Festival foi
crescendo na medida da diversificação
das plataformas de comunicação,
agregando ferramentas como o
marketing direto, a promoção, relações públicas e também o digital, até
que tudo convergiu para exemplos de
resultados comprovados.
18
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Tanta abrangência, em 2010, levou
o evento à mudança de nome para
Festival Internacional de Criatividade,
como uma celebração à excelência de
todas as formas de comunicação.
Os anunciantes, que antes assistiam
de longe, torcendo também para que
suas agências abocanhassem um Leãozinho e isso representasse mídia espontânea para suas marcas, agora acorrem
ao Festival em busca de novos horizontes para a comunicação, inspirados por
mais de 4 mil trabalhos concorrentes
em 20 categorias e 17 workshops.
Juan Carlos Ortiz, Presidente da
DDB Latina, sediada em Miami, este
ano foi um dos jurados de Outdoor, e
leva na bagagem também a experiência de ter sido jurado em Titanium & Integrated Lions, a categoria "menina
dos olhos" da nova era do Festival, justamente porque traduz em prêmio a
melhor ideia - com resultados -, independente de segmento anunciado, da
verba ou da plataforma.
Vencedor do primeiro filme Leão de
Ouro no Festival para a Colômbia, e
presidente do júri de outras importantes premiações como Fiap e El Ojo de
Iberoamerica, Ortiz acredita que Cannes já entrou na agenda dos executivos de marketing e dos CEO's dos
anunciantes justamente porque eles

conseguem ter uma visão abrangente
sobre o que está sendo feito no mundo em suas categorias de produtos.
“As companhias mundiais estão vindo massivamente a Cannes para inspirarem-se, para aprenderem e para reunirem-se com suas agências do mesmo grupo”, afirma.
Ortiz acredita que o “festival mais
importante do mundo” seguirá reunindo cada vez menos criativos e muito
mais homens de negócio e de marketing, atraídos pelas categorias de Film
e Titanium, mesmo com imprensa em
Outdoor sendo a de maior quantidade
de inscrições até agora.
Embora País em desenvolvimento

Juan Carlos Ortiz, Presidente da DDB Latina

cannes em
nÚmeros
• Países participantes: 94
• Categorias: 16
• Seminários: 52
• Workshops: 17
• Fóruns: 30
• Jurados: 300
• delegados: 10 mil
• inscrições do mundo: 35.765
• inscrições americanas: 6.078
• inscrições brasileiras: 3.476
(4% a mais que 2012)
• Quantidades de peças
brasileiras por categoria:
Outdoor (820), Press (797),
Promo (312), Direct (290), Media
(251), Design (247) e Innovation
Lions (17).

nas questões econômicas e sociais, o
Brasil há tempos vem fazendo bonito na
peleja internacional, resultado da genialidade de seus criativos e das oportunidades de negócios geradas pelos anunciantes mais destemidos e corajosos.
Se em outros carnavais as potências
criativas eram os EUA e a Inglaterra,
hoje o País segue forte, abocanhando
mais e mais Leões e trazendo até um
inédito Grand Prix na categoria mais
importante do Festival na atualidade.
reSULtadoS CriatiVoS e de
NeGÓCioS
A experiência de quem participa de
Cannes há muitos anos, tendo sido jurado de Press & Poster em 98 e de Films
em 2005, garante ao criativo Atila Francucci a segurança de atribuir à forma
como as inscrições são feitas, grande
parte de seu sucesso.
“Inscrever peças com sabedoria e estratégia faz parte do jogo e pode ser
uma vantagem interessante para quem
se debruça algumas horas sobre o regulamento de Cannes e de qualquer
outro festival. Creio que estudar e saber

em quais categorias e quantas peças
inscrever pode fazer a diferença entre
ganhar um, dois ou dez Leões”, afirma.
Para Luiz Fernando Musa, CEO da
Ogilvy & Mather Brasil, eleita Agência do
Ano no Cannes Lions 2013, a parceria
com o cliente foi um decisor do sucesso
desta participação.
Da mesma opinião é o criativo Roberto Fernandez, que conta que para
chegar ao destaque deste ano, e ser
escolhida pela Dove juntamente com
as agências da China e de Londres
para criar a próxima campanha da marca, a agência teve em seu favor o fato
de ter ganhado no ano passado um
Grand Prix com campanha para maionese Hellmann´s, da mesma Unilever.
Donde se conclui que ganhar prêmio
também faz bem aos negócios.
“Os clientes querem trabalhos criativos. É inegável a relação entre boa criatividade e bons resultados de negócios. Então os prêmios que ganhamos
abrem portas para oportunidades com
novos clientes ou para novos projetos
com clientes que já são nossos”, afirma Fernandez.
Já Musa é enfático em dizer que “receber o título de Agência do Ano e
conquistar 35 Leões em Cannes é um
marco para qualquer empresa de publicidade no mundo. Trabalhamos muito para chegar até aqui, prova disso é
que entre 2010 e 2013 ganhamos 72
Leões no mais importante festival. Ou
seja, fomos, ano a ano, superando
nossas metas, com novas conquistas
não apenas em prêmios, mas em resultados para os clientes. Parte disso
vem da própria cultura da agência,
apoiada nos ensinamentos de David
Ogilvy. Através do Divine Discontent que mostra que podemos melhorar
sempre - trabalhamos para ser uma
agência cada vez mais moderna, ágil,

Chiara Martini, Diretora de Marketing
da Heineken

criativa e com portfólio de clientes extremamente desejado”.
Modéstia à parte, ambos concordam que mais do que uma ideia criativa, os anunciantes foram cúmplices de
um movimento que impactou a sociedade, tanto na comunicação de Dove
quanto na de doação de órgãos batizada pelo Sport Club Recife, e premiada
também com destaque no Festival.
Pelo lado do anunciante, a visão de
que inovar não é só necessário como
imperativo para diferenciar-se da concorrência e criar relacionamentos duradouros com os consumidores, também ganha força.
Thiago Silva, do Itaú, acredita que
participar de Cannes é como estabelecer contato com o futuro no presente.
E é justamente desta observação do
que vem sendo produzido e defendido como valores, que os profissionais
devem se alimentar para saber contar
boas histórias sobre suas marcas.
“Os aprendizados de Cannes para
os anunciantes se resumem a assimilar
como as novas tecnologias estão interferindo no conteúdo, mantendo-se os
propósitos autênticos das marcas”, diz.
Sobre a tecnologia influenciando os
conteúdos não há dúvida. O badalado
storytelling ainda precisa partir de casos inerentes à marca e não ser apenas criativo.
CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2013
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você É mais bonita do que imagina
Marca preocupada com as necessidades de seus consumidores e que vai renovando este apelo de acordo com a
própria evolução das clientes, Dove ganhou a mídia durante o Festival de Cannes ao conquistar jurados com seus rascunhos da beleza real.
Tal conceito vem desde 2004, quando uma campanha
publicitária propunha uma reflexão da sociedade sobre os
padrões de beleza.
“Há quase uma década a nossa pesquisa já indicava que
as mulheres não estavam satisfeitas com os padrões de beleza estabelecidos pela mídia e que elas não se encaixavam
nele”, afirma. Contudo, os dados de pesquisa viriam a ser
primordiais na busca de soluções para que a marca correspondesse à angústia das consumidoras.
Os números da pesquisa impressionam: apenas 4% das
mulheres entrevistadas se achavam bonitas, e 80% conseguiam enxergar beleza em outras mulheres, apesar de não
se identificarem com os mesmos padrões. Além disso, 54%
ainda tinham uma percepção negativa sobre si mesmas
sendo que apenas 13% estavam satisfeitas com seu corpo
ou com seu peso e 70% de mulheres no Brasil ainda se sentem pressionadas pelos amigos, pela família e pela sociedade neste quesito.Assim foi que Dove reforçou sua missão
de mostrar a real beleza feminina.
Dove hoje é a marca mais lembrada entre os produtos de
beleza, é Top of Mind e marca com awareness e pirâmide de
equity mais forte, tem quatro milhões de fãs no perfil do Fa-

O veterano participante de Cannes,
jurado este ano de Promo & Activation,
Mário D’Andrea insiste que uma boa
ideia não é uma sacada criativa e nem
joguinho de palavras. Para ele, fazer
propaganda que ganhe prêmios lá fora
e funcione bem no próprio país, deve,
antes de tudo, focar-se no consumidor.
“Quando a campanha é feita para
fazer parte da vida do consumidor, fazendo diferença no seu dia a dia,
acrescentando algo de relevante (seja
ele brasileiro, chinês ou inglês), essa
campanha tem grandes chances de se
dar bem em qualquer festival”.
20
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cebook brasileiro, a maior base de Dove no mundo.
A jornada da campanha premiada este ano começou em
setembro de 2012, com o briefing. Na ocasião, o cliente já
pretendia que o case Real Beauty fosse um hit mundial, porque deveria suplantar a campanha anterior, vídeo que mostrava uma mulher comum sendo produzida, maqueada e
“fotoshopada” para virar a imagem de um imenso outdoor
e que já havia arrebatado vários prêmios em festivais e inaugurado o conceito de viral.
A partir do comentário de um dos criativos da agência,
de que a esposa foi ao banheiro e voltou falando que estava com uma espinha horrível no rosto e o marido não a tinha alertado, a equipe começou a considerar a situação de
que as mulheres são seres especiais que enxergam coisas
que ninguém mais está vendo.
Daí para o conceito de “você é mais bonita do que pensa” não foi difícil.
A chancela de credibilidade a quem fosse retratar a mulher veio com a contratação do desenhista do FBI que é experiente em retratos falados.
Além do comercial, 8 curtas-metragens individuais, uma
exposição virtual dos 20 anos de Dove com os retratos,
anúncios, mídia out of home e releases que trabalharam a
notícia na mídia de forma espontânea, a campanha veiculada em 34 países já conta com 17 milhões de views na
versão original e mais de 30 milhões em versões e paródias feitas e postadas nas mídias sociais.

Contudo, é a demonstração clara de
quanto o cliente e agência querem investir juntos na procura de novas formas de comunicação com os consumidores que determina o resultado glorioso de uma campanha premiada.
Apesar do modelo brasileiro de
agência fullservice, facilitar sobremaneira a criação de campanhas integradas, pois são fruto do trabalho conjunto entre planejamento, mídia e criação, D’Andrea afirma que a categoria
Titanium em Cannes está mais para
premiar a tentativa do que a certeza.
“Entendo que esta categoria hoje

está mais em busca do exercício do
experimento, que implica o risco do
erro, do que a disseminação de verdades absolutas das marcas”, afirma,
chamando a atenção para o fato de
que poucos anunciantes brasileiros
destinam budgets das marcas para
novas técnicas e abordagens.
Perguntado se os clientes estão preparados para apostar em soluções criativas e inovadoras, o criativo responde
que muito poucos. “O imediatismo e a
falta de planejamento a médio e longo
prazo são as características do nosso
mercado”.

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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cannes aponta para o futuro
Você poderia comparar o Festival deste ano com outros
em que tenha participado?
Estive no júri de Filmes em 2010 e o que vejo é que, desde então, o marketing vem se tornando mais interessante, de
um jeito amado pelos consumidores. Hoje as pessoas pagam
pelo conteúdo e selecionam a propaganda, então tudo tem
de ter um alto nível de excelência e utilidade.
Que importância tem o Festival para a ddb estocolmo?
Todos os publicitários valorizam o Festival e ganhar leões
significa mídia gratuita para todos. Os clientes ficam impressionados pelo bom trabalho.
Qual sua opinião sobre o GP titanium deste ano?
Sketches Dove é tão bom que eu quase desmaiei pela primeira vez que vi. Ele coloca um dedo sobre o que hoje há de
errado com o mundo, de uma forma que envolve e inspira.
O fato de que ele é do Brasil não é surpreendente, já que o
Brasil é um dos maiores países do mundo quando se trata de
trabalho verdadeiramente inspirador.
Como foi seu trabalho como jurado este ano?
A organização pensa em todos os detalhes para facilitar a
vida dos jurados, embora a quantidade de trabalhos exija
muito do nosso tempo no Festival. Mas vejo que não há política, nem egoísmo ou idiotas. Todos que estão lá são grandes pessoas e amam a publicidade tanto quanto eu.
Ganhar Leões traz retorno financeiro ou de imagem?
Mídia é o principal. Depois vem o orgulho de ter feito
algo reconhecido mundialmente. Mas o que realmente importa, na minha opinião, é que Cannes é sempre uma boa

CriatiVidade e reSULtadoS
CamiNHam JUNtoS
Moacyr Netto, Diretor de Criação da
NBS, debutou como um dos jurados
de Promo & Activation este ano. Em
sua opinião, para fazer propaganda
que ganhe prêmios é preciso trabalhar
com ideias revestidas de emoções fundamentais do ser humano. “Quanto
mais humana for a sua ideia, mais
chances ela tem de atravessar barreiras culturais e comportamentais e ser
efetiva em qualquer lugar, afirma.
22

CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2013

medida de temperatura quando
se trata da criatividade no mundo de hoje. O
que se vê em
Magnus Jakobsson, diretor de criação
Cannes, muitas da DDB Estocolmo
vezes, aponta
para o futuro. O
truque é não repeti-lo, mas evoluir nessas ideias.
Qual é a receita para fazer publicidade que ganhe
prêmios e impulsione vendas e imagem?
Acho que tudo isso anda junto. Grandes anúncios geram
grandes vendas. Se não for assim é melhor que nos candidatemos a novos empregos.
agências brasileiras foram reconhecidas como agência
do ano em Cannes algumas vezes. o que os
anunciantes de outros países pensam sobre isso?
Eu amo o Brasil. Penso que sua publicidade é brilhante e
os anunciantes sabem disso. Se eu soubesse português gostaria de mudar para o Brasil e trabalhar lá.
os anunciantes reconhecem no Festival uma
oportunidade de negócio?
Depende. Se for muito premiado será reconhecido pelos
clientes também. Acredito que seria uma coisa boa se ainda
mais clientes fossem a Cannes para se inspirar. Porque vendo e experimentando grande publicidade é um princípio
para fazer grande publicidade.

Já Chiara Martini, Diretora de Marketing da Heineken, a propaganda que
ganha prêmio e funciona estrategicamente envolve riscos. ”Sabemos que o
uso da inovação em nossas campanhas é uma decisão que envolve riscos, mas a Heineken tem a inovação
como um de seus valores, e por isso
sempre foi vanguardista no que diz
respeito à campanhas criativas e inusitadas. Nós notamos o retorno positivo
que toda essa inovação traz para a
nossa marca quando observamos a

preferência dos consumidores por
nossas cervejas nas mais diversas oportunidades de consumo.”
Nesse sentido, o GP de Creative
Effectiviness é um exemplo. A categoria é a que premia a união da criatividade que traz resultado pro negócio. É o
que a empresa como um todo, e as
áreas de marketing buscam.
“Acredito que o mercado está passando por uma transformação. Temos
um cenário onde poucas marcas apostam em ser pioneiras e arriscar, e mui-

criatividade com resuLtados
Qual o maior mérito deste prêmio?
Titanium é a categoria mais premium e difícil do festival.
Ela existe para apontar o novo, inesperado, algo que possa
virar tendência ou ditar novas diretrizes para a comunicação.
O Brasil nunca antes havia ganhado um Titanium, muito menos o Grand Prix da categoria. O que mais impressionou os
jurados de Titanium foi a simplicidade da ideia aliada à amplitude de seu alcance.
Qual o impacto deste prêmio para a agência brasileira?
Esse foi um ano atípico, não só para a Ogilvy, mas acredito que para a propaganda brasileira. Desde o primeiro dia do
festival todo o mercado publicitário mundial repercutia o impacto e importância de nossas ideias nesta campanha. Vencemos de forma importante em todas as categorias. O assunto mais comentado nos bastidores de Cannes foi que a propaganda brasileira amadureceu e vai ser mais respeitada a
partir de agora como um país capaz de produzir ideias de forte impacto, não apenas nas áreas onde era reconhecidamente forte, como Print, Outdoor e Filme.
o cliente contribuiu para que a campanha fosse
vencedora?
Nossos clientes são parceiros que acreditam no poder das
grandes ideias e trabalham junto conosco para que tenham
sua devida escala. É impensável imaginar ideias como a de
Dove implementadas somente pela agência. Toda a gestação

tas preferem primeiro observar para
depois por em prática. Não acho melhor nem pior, acho que cada empresa tem que encontrar seu modelo na
nova dinâmica de comunicação“, diz.
Da mesma opinião é Netto. Para o
criativo, a vantagem do modelo brasileiro de agência fullservice que cria
condições favoráveis de investimento
no talento, deve ser usado para embasar projetos mais ambiciosos, completamente apoiados em planejamento.
Já quando a questão é se os anunciantes estão preparados para apostar
em soluções criativas e inovadoras, a
resposta é: “Muitos já apostam em

e implementação
do projeto em 30
países, assim como
a estratégia de PR e
de mídia digital
construída dia a dia
Roberto Fernandez, diretor de criação
baseada nos resul- da Ogilvy Brasil
tados do projeto foram feitas graças a
uma parceria incansável com o cliente.
existe alguma consultoria para ajudar agências na
inscrição em Cannes?
Infelizmente não. Inscrever peças no festival é cada dia
mais complexo. E descuidar disso pode influenciar negativamente nos resultados que um trabalho pode ter lá.
Como o planejamento atuou, juntamente com a mídia?
A Ogilvy é uma agência que trabalha sempre de forma integrada. Mídia e Planejamento são parte fundamental do sucesso de nossos cases. O resultado é importante em Titanium, mas ele também é importante em várias outras categorias, como Direct, Media ou Promo. O valor de uma ideia
deve cada vez mais ser avaliado pelo que ele gera de resultados, mantendo o valor da ideia criativa como grande ferramenta para que os resultados sejam efetivamente medidos
pelo mercado e pelo anunciante.

inovação mas, poucas vezes, destinam recursos em projetos de pouca
abrangência, por acreditarem ainda
que uma ideia inovadora se propagará
espontaneamente na internet, ou simplesmente por não priorizarem essas
ações em seus planos estratégicos“.
Para Netto, a propagação orgânica,
sem investimento, é uma visão romântica que deixou de ser realidade há
muito tempo. E Dove é um bom exemplo, pois boa parte da audiência da
campanha foi sua veiculação paga em
TV e cinema, o que é fundamental
para uma massa crítica de consumidores conhecerem e, aí sim, iniciarem a

onda de compartilhamento espontâneo, igualmente poderosa.
E suspira: “Espero que esse GP de Titanium acelere esse processo no Brasil,
e que outras marcas passem a apostar
massivamente em formatos inovadores, sem medo de serem felizes”.

www.canneslions.com.br
www.ogilvy.com.br
www.ddb.se
www.itau.com.br
www.heineken.com
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cresce importÂncia dos
mercados regionais
Um Pib de 2.4 trilhões de reais das cidades do interior contra 1.1 das capitais, ou seja, o índice do Produto Interno Bruto no interior do país é maior do
que o do Chile, além do que, 64% do
poder de consumo está fora das capitais demonstram que olhar para dentro,
no caso, o interior do país, pode ser um
bom negócio para as marcas.
A importância e o crescimento dos
mercados regionais foi tema recentemente de vários encontros do mercado
publicitário, desde um seminário da
ABA e Fenapro até evento da Rede Globo com participação dos economistas
Sergio Vale, Olavo Cunha e Mailson da
Nóbrega, debatendo com grande participação dos convidados sobre as oportunidades de investimento e lucratividade da regionalização.
O Fórum de Debates da APP também colocou luz sobre o tema, reunindo no auditório da ESPM mais de uma
centena de profissionais que debateram com João Ciaco, presidente da ABA
e diretor de marketing e relacionamento da Fiat; Orlando Marques, presidente
da ABAP e da Publicis; Enio Vergeiro,
presidente da APP e moderação de Renato Pereira, vice-presidente.
Tanto a plateia como os internautas
que enviaram perguntas através do
twitter foram participativos e interessados em aproveitar os conhecimentos
dos debatedores.
João Ciaco, por exemplo, fez mais do
que uma reflexão sobre a importância
de um olhar regional para os negócios
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da comunicação, ele mostrou que tanto as agências como os anunciantes devem se empenhar em contribuir para
que o eixo de atenção das marcas contemple novas praças.
Mais do que o benefício de incentivos regionais para montar fábricas e migrarem para o interior, ainda é necessário estimular o uso da propaganda regionalmente justamente por conta do
desenvolvimento econômico que emprega 27 milhões de pessoas no interior, contra 19 milhões das metrópoles.
Apesar dos enormes desafios ainda
encontrados na infraestrutura de produção e na qualidade da mão-de-obra
fora dos grandes centros, de que é trabalhoso regionalizar, portanto é preciso
fazer sentido estratégico para um anunciante seguir nesta direção, Ciaco lembrou entusiasmado que algumas iniciativas já superaram as dificuldades mostraram-se vitoriosas. Para ilustrar este
pensamento mostrou alguns números
da montadora que representa mas frisou que o investimento em mídia de
forma regional é maior então deve ser
bem planejado.
Para Ciaco, a cadeia produtiva do
marketing e da comunicação terá que
se adaptar a um novo modelo de negociação e utilização regional dos fornecedores e estrutura locais. Nesse sentido, o presidente da ABA enalteceu a
atuação das diversas entidades que
como o CENP vem incentivando e fortalecendo o desenvolvimento regional
através de credenciamento de fornece-

dores de informações de mídia e de verificação de circulação de veículos, além
da certificação das agências. (Veja matéria da página 34)
Em nome das agências de propaganda, Orlando Marques, iniciou sua apresentação dando uma prova evidente de
seu entusiasmo com os mercados regionais. Em sua gestão à frente da
ABAP também foi enfático em montar
diretorias regionais que deem a atenção devida a mercados como o Nordeste e o interior de São Paulo e Rio Grande do Sul.
Considerada uma entidade nacional
de abrangência regional, a Abap defende a livre iniciativa apoiada na atuação
de seus presidentes regionais, promovendo uma consolidação das melhores
práticas comerciais como base para negócios mais éticos e duradouros.
Ressalte-se que os dois executivos
concordam com a importância do fortalecimento das agências regionais e que
este tema e incentivo faz parte da atuação de suas empresas. Em muitos casos
citados, as soluções superam as deficiências e ambos atestam que iniciativas
como o Banco Único de Listas de Preços ou a verificação de circulação e o
Banco de Informações de Mídia, desenvolvidos pelo CENP, são ferramentas
úteis e imprescindíveis para a qualificação do mercado pautado em conhecimento técnico e em melhores práticas.
www.appbrasil.net
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THIS IS
Se você quer falar com o mundo:
Estamos presentes em 200 países, em mais de 266 milhões
de residências.*

Se você quer falar com o público europeu:
Somos o canal número 1 de notícias, atingindo 18 milhões
telespectadores mensalmente.**

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.

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.

Mídia

a pesquisa de mídia e os
profissionais de insights
Como transformar dados quantitativos e qualitativos em
informações imprescindíveis para o sucesso dos negócios
reunir em uma mesma conversa profissionais de agências e anunciantes nem sempre é tarefa fácil.
Contudo, a convite do CeNP, cinco executivos de primeira linha dedicaram um pouco do seu tempo
a conversar sobre pesquisa de mídia, sua aplicação nas campanhas de sucesso, a situação do mercado
e como dominar as informações que podem fazer diferença para o sucesso dos negócios.
mais do que saber suas impressões, nossa proposta é levantar questões fundamentais para o
enriquecimento do repertório profissional de quem trabalha no mercado publicitário em todos
os cantos do País, promovendo um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios
pautados pelas melhores práticas. Na edição número 35 da revista do CeNP, que você encontra no site
da entidade (www.cenp.com.br), há um vídeo e matéria sobre o tema da Pesquisa de mídia,
comentada sobre o ponto de vista dos institutos de pesquisa.
Nesta edição, a conversa é com profissionais que demandam esse serviço no mercado, como
anunciantes ou como agências. ressalte-se, todos membros do Comitê técnico de mídia do CeNP.
Sônia Leme, gerente de pesquisa de mídia da Unilever; adriana Favaro, diretora geral de mídia da
Loducca; Patrícia Garrido, gerente de pesquisa de mercado e analytics da microsoft; thiago rodrigues,
diretor de pesquisa de mídia da Loducca, e adriana Scalabrin, diretora de informações de marketing da
rede Globo, dão as cartas nesta matéria, onde mais do que profissionais de mídia, o jogo pede sábios
profissionais de insights.
Membro do Grupo de Mídia e contratada pela Loducca depois de 17
anos na DPZ, Adriana Favaro é a primeira a dizer que pesquisa de mídia é
quase sinônimo de comportamento
do consumidor. Cobrindo aí desde seu
perfil como consumidor de produtos
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até de utilização dos meios.
“Com a tecnologia interferindo em
todas as áreas da comunicação, só temos a nos beneficiar com o aumento
de dados gerados pelos institutos,
mesmo que ainda tenhamos uma infraestrutura de banda larga mediana e

que as multiplataformas ainda não estejam completamente dominadas em
seu potencial”, afirma.
Quem concorda com esta visão macro sobre o mercado é Sonia Leme. Em
sua opinião, as ferramentas tecnológicas aumentarão muito a fundamenta-

Fotos: Eduardo Carvalho

“Com a tecnologia
interferindo em
todas as áreas da
comunicação, só temos
a nos beneficiar com o
aumento de dados
gerados pelos institutos”
Adriana Favaro, diretora geral de
mídia da Loducca e diretora técnica do
Grupo de Mídia São Paulo

ção da pesquisa; contudo, para este
desenvolvimento será necessário investigar mais como isso está permeando o relacionamento entre as marcas e
os consumidores.
Hoje a Unilever é uma das grandes
incentivadoras da mensuração das experiências dos consumidores com os
diversos canais de comunicação e
como as mensagens publicitárias podem ser inseridas neles. “Sou apaixonada pela pesquisa de mídia e pelo conhecimento do consumidor”, atesta.
A visão de outro anunciante, no
caso, da Microsoft, através de Patrícia
Garrido, é de que a imensa abrangência de estudo e ferramental deve ser
aplicada aos negócios. Ou seja, como
entender este novo consumidor através de seu consumo de mídia e elevar
a discussão para como utilizar estas informações na gestão dos negócios, e
não somente na propaganda.
Para isso, não dá para usar novos
mapas e seguir por velhos caminhos. É
preciso aproveitar a qualidade das métricas e aperfeiçoar o briefing, operar a

comunicação a partir dos objetivos de
business e discutir multimídia ou multitelas não por modismo, mas por adequação de mensagem.
Representando um dos maiores
grupos de comunicação do País, a
Rede Globo, Adriana Scalabrin fala que
em termos de pesquisa, o Brasil tem

uma sofisticação enorme de mensuração. Contudo, ela é muito verticalizada, é ainda muito desenvolvida nos
principais mercados e ignorada ou passa longe de expandir o ponto de vista
para o interior ou para outros mercados importantes de outros Estados da
federação.
Apesar do imenso ferramental e do
requinte de estudos disponível sobre
TV, Scalabrin afirma que é preciso melhorar tanto a qualidade do que se
mede hoje em “meter” quanto em “caderno”. “Sob o ponto de vista de televisão eu acho que existem dois mundos,
um mundo sofisticado, um mundo
muito em linha com os principais mercados internacionais, e um outro mundo ainda a explorar, que a gente precisa olhar com mais atenção, com mais
carinho”, afirmou.
Entrando na seara dos institutos,
dos investimentos a serem feitos em
outros mercados e também sobre novas métricas, o grupo foi unânime em
dizer que no futuro será imprescindível

“a tecnologia aumentará
muito a fundamentação da
pesquisa; contudo, para
este desenvolvimento será
necessário investigar mais
como isso permeará o
relacionamento entre as
marcas e os consumidores”
Sonia Leme, gerente de
pesquisa de mídia da Unilever
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“Há uma sofisticação enorme
de mensuração. Contudo, ela
é muito verticalizada, é
desenvolvida nos principais
mercados e ignorada ou
passa longe de expandir o
ponto de vista para o interior
ou para outros mercados”
Adriana Scalabrin, dir. de informações
de marketing da Rede Globo

medir o alcance crossmidia.
Rádio, outdoor e mobile foram enfatizados pelos convidados como
meios que sofrem por falta de investimento em estudos mais abrangentes,
inclusive de cobertura. Entretanto,
bons planejamentos de mídia podem
se destacar por aproveitar as informações dos próprios veículos, combinadas com outros estudos sobre consumidores e sua exposição à mídia out of
home.
De quem é a culpa pela falta de estudos regionais? Atribuir culpa apenas
aos institutos é fácil. Para Thiago, há
um ciclo vicioso, ou seja, os institutos
não investem em pesquisa de mercados distantes ou menos badalados
porque não há retorno das agências e
anunciantes; por outro lado, estes não
demandam por falta de anunciantes
que paguem a conta. Resultado, menos informação.
Entretanto, segundo Garrido, saber
como utilizar os dados também é fator
preponderante para o sucesso de uma
iniciativa de comunicação.
28
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Tentando colocar um pouco de lenha na fogueira que envolve a área,
Adriana Favaro provocou os colegas
com a sugestão de mudança de nome
para os profissionais de pesquisa de
mídia, justamente porque só não basta
ler os dados, é preciso combiná-los de
forma inteligente, associando informa-

“os institutos não investem
em mercados distantes
porque não há retorno das
agências e anunciantes;
por outro lado, estes não
demandam pesquisa por
falta de anunciantes que
paguem a conta”
Thiago Rodrigues, diretor de
pesquisa de mídia da Loducca

ções completamente diferentes, oriundas de várias fontes.
“Defendo que não dá para planejar
exclusivamente com uma métrica, é
preciso considerar todo um relacionamento do consumidor com aquele
produto, daí a necessidade de sermos
vistos na pesquisa de mídia como profissionais estratégicos e de negócios”.
Eu já diria que somos profissionais
de insights, afirma Sonia Leme, argumentando que pesquisa de mídia envolve um serviço de inteligência que
combina dados do consumidor, do
mercado e dos produtos e serviços.
E para potencializar esta inteligência
é preciso que o briefing vindo do
anunciante seja o mais abrangente e
claro possível, acrescenta Garrido.
Sobre a qualificação técnica e profissional de quem trabalha na área, a opinião é unânime de que o perfil mudou. Se antes bons profissionais de
pesquisa eram oriundos do departamento financeiro, pois consideravam
mais números e estatísticas do que

Mídia

“Com o encolhimento
das áreas de
pesquisa de mídia
nos clientes,
aumentou a
responsabilidade das
agências em gerar e gerir
este conhecimento”
Patrícia Garrido, gerente de pesquisa
de mercado e analytics da Microsoft

comportamentos, hoje eles precisam
entender de tecnologia também, além
de mídia.
Nesse sentido, iniciativas como as
do Grupo de Mídia São Paulo, de aperfeiçoar o conhecimento técnico através de cursos e reciclagens e da certificação, garantem níveis mais elevados
de performance aos profissionais.
E ainda não podem ficar restritos ao
departamento de mídia. É preciso que
estejam circulando e em contato com
o planejamento, a criação e o financeiro, conhecendo todas as áreas internas e o mercado externo, do anunciante e de seus concorrentes.
O ponto de vista de Adriana Scalabrin é que o mercado evoluiu muito, e
se antes o bom mídia era o que conseguia uma boa negociação e cuidava
bem da verba do cliente, hoje ele precisa ser multifacetado e digital, trabalhando na agência ou no anunciante.
Mas nem tudo é um mar de rosas.
Patrícia Garrido acredita que o cenário
acima, de profissionalização e valoriza-
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ção do pesquisador se dá apenas em
estruturas robustas de agências e
anunciantes como Unilever, Coca Cola
e P&G. Para ela, da Microsoft, a tendência do mercado é de uma certa retração. E afirma: as informações antes
vinham muito das empresas, dos anunciantes, era uma informação de dentro
para fora. Agora, com o encolhimento
destas áreas nos clientes, aumentou a
responsabilidade das agências em gerar e gerir este conhecimento.
Quem compartilha deste pensamento é Sonia Leme. Para ela é quase
impossível manter-se conectado e conhecedor de tantos dados multiplataforma. Assim, é preciso saber acionar
os experts em cada área para potencializar as ações a serem implementadas.
Nesse sentido, a pergunta é: toda
campanha premiada ou com resultados comprovados saíram de estruturas
assim? Não, respondem em coro.
Adriana Scalabrin acredita que a
nova forma colaborativa de união de
talentos pode facilitar, sem dúvida, o

encontro de boas ideias e diferenciais.
Contudo, não é raro que a grande
ideia surja de apenas um dos departamentos e daí todos os outros envolvidos a compartilham.
Mas, ressalte-se, mais do que prêmios, campanha boa e eficaz é a que
gera venda, engajamento, interação e
intenção de compra ou lealdade, enfim, todos os atributos que uma marca
busca. Daí, torna-se muito relevante investir em pesquisas de teste de comerciais antes deles irem ao ar.
“Pouquíssimos são os anunciantes
que investem em desenvolver metas
de atributos da marca, subsídios e insights que depois se transformem em
resultados. Esquecem-se de determinar objetivos de marketing, objetivos
de comunicação e objetivos de mídia,
e depois recaem apenas sobre as medições de audiência. Há que se preparar objetivos conectados com outras
medições”, sugere.
Neste sentido, tanto Sonia Leme
como Adriana Favaro e Thiago Rodrigues concordam que pré-testar campanha é mais uma segurança para
quem vai investir um caminhão de dinheiro em mídia; contudo, enfatizam
que selecionar meios com resposta
compatível aos objetivos da marca facilita muito este trabalho. De novo, adequação e resultados andam juntos e
sempre serão inseparáveis.

www.cenp.com.br
www.loducca.com.br
www.microsoft.com.br
www.unilever.com.br
www.gm.org.br
www.redeglobo.com
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cenp Lança novo banco de
informações de mídia
Novos institutos, novos estudos e vídeos tutoriais
beneficiam 1.600 agências com acesso gratuito ao serviço
Um planejamento de mídia apoiado em pesquisa e outros
estudos de informação de mídia aumenta as chances de acerto na tomada de decisões, amplia a qualidade do trabalho e
dá credibilidade e embasamento técnico à recomendação de
meios e veículos de comunicação.
Para contribuir com o desenvolvimento técnico-profissional
do mercado e facilitar o acesso das agências dos grupos 6 e 7
(com receita operacional bruta anual entre R$ 200.000,00 e
R$ 500.000,00) aos diversos estudos de mídia disponíveis no
mercado, o CENP ampliou a oferta de credenciamento destes
estudos por meio do Comitê Técnico de Mídia, o CTM.
Os estudos e serviços credenciados pelo CENP estão alicerçados nos princípios básicos previstos no Anexo “A” das Normas-Padrão da Atividade Publicitária e fundamentados nos pilares de Audiência, Investimento e Hábitos. Assim, o CENP,
em parceria com os fornecedores, disponibiliza e oferece
sem qualquer ônus, as pesquisas e elementos tidos como essenciais para assegurar condições qualitativas concorrenciais
de desempenho e possibilidade de ascensão econômica.
Quando os estudos passam pelo crivo técnico do Comitê
e recebem o credenciamento do Conselho Executivo do
CENP, os fornecedores se comprometem a praticar tabela
especial de preços, com desconto para as agências certificadas, além de oferecer seus estudos, ou parte essencial das
informações, para as agências que não possuem capacidade de investimento em informações de mídia. Aproximadamente 1.600 agências são beneficiadas com estes estudos
de alto valor agregado.
O atual Banco de Informações de Mídia tem acesso gratuito através do site da entidade, www.cenp.com.br, e para
ampliar ainda mais a utilização dele pelas agências, acaba
de ganhar uma sequência de vídeos demonstrativos sobre
32

CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2013

os recursos disponíveis e a forma de utilização.
Ao todo são três vídeos independentes que mostram desde a definição dos principais fundamentos de mídia até
como utilizar as informações na defesa de um planejamento de mídia, tanto na fase de construção da estratégia, como
na de recomendação dos veículos de comunicação para a
veiculação das peças publicitárias.
Estão disponíveis informações de dados de audiência para
TV aberta, rádio e internet; hábito dos meios, investimento e
circulação de publicações de mídia impressa. Os institutos
com estudos credenciados são IBOPE, IVC, Ipsos Marplan,
ComScore, Tendência, PointLogic, Spot, Metamidia e Controle da Concorrência, resultando aproximadamente em mais
de doze estudos, alcançando vários mercados, que valem
entre R$ 2 e 4 mil reais cada um, aproximadamente.
Em TV aberta, por exemplo, o resultado de audiência é
para o total da população e também em mais 17 targets em
várias combinações demográficas, além do resultado de audiência domiciliar, pesquisado em 135 mercados.
O índice de audiência vem acompanhado de outros índices, como participação de audiência e índice de afinidade,
além de construção de rankings selecionados por custo por
ponto, custo por mil e outras tantas variáveis.
Já para o Rádio, a informação de audiência é para população total, por gênero e idade, classe socioeconômica, grau de
instrução e zona geográfica, em 13 grandes mercados.
Sobre Internet, o banco disponibiliza dados para audiência total, por gênero e por região, em 20 “top properties”,
com informações sobre visitantes únicos e alcance, média
diária de visitantes, visitas por visitante e minutos por visita.
Quando o assunto é Hábito de Consumo, estão disponíveis informações da população e de outros 25 targets em re-

quem usa sabe mais
A experiência de utilização e aplicação dos dados do Banco de Informações de Mídia tem sido excelente. Pelo menos
é o que aponta os profissionais de diferentes agências brasileiras, dos grupos 6 e 7, que tem acesso ao serviço.
Luis Camargo, da Sinttonia Comunicação, de Caxias do
Sul, é rápido em afirmar que a navegação é excelente e que
mesmo tendo acesso à informações locais, o Banco apresentou uma abrangência que abre o leque de alcance de
novas estratégias para o atendimento dos clientes.
Já Rodrigo Mendonça, da Darup Comunicação Integrada,
também do Rio Grande do Sul, só que na cidade de Frederico, distante 400 quilômetros da capital, também afirma
que embora não tenha acessado, foi informado pelo CENP
sobre a novidade. Para Mendonça, como sua agência fica
longe da capital, é importante ter acesso à informações

lação a 09 meios: TV aberta e fechada, Rádio AM e FM, revista e jornal, cinema, teatro, internet, out of home e ponto de
venda. Tudo em 13 mercados consolidados, sendo 12 capitais e uma grande região do interior, ou mercado a mercado.
Ainda falando em Hábito, o banco tem dados de influência
e alcance de canais de comunicação em categorias de produto para 09 targets, por região, nacional e mercados isolados.
O banco oferece, ainda, para um mercado da região Centro-Oeste, um estudo de audiência individual de televisão
por emissora e share de audiência por gênero, faixa etária,
classe socioeconômica e escolaridade, por emissora.
Para mídia impressa o banco apresenta dados de circulação auditada de 102 jornais, distribuída por dias úteis e domingo, circulação total e cidade sede, e ainda, circulação por
venda avulsa e assinatura.
No quesito investimento em mídia, o Banco de Informações de Mídia dispõe de alguns indicadores para televisão
aberta, como por exemplo, o investimento total e por emissora em várias categorias de produto e em vários mercados.
Em alguns mercados também apresenta o investimento traduzido em número de inserções e total de minutos.
É FÁCiL e Sem CUSto obter o CredeNCiameNto
Para ter acesso ao Banco de Informações de Mídia, antes
de tudo, a agência tem de ser certificada pelo CENP e estar
classificada nos grupos 6 e 7. Depois de fazer um cadastramento no site, concordando com os termos de uso, é gerada uma senha e, pronto, o acesso gratuito aos estudos é garantido e facilitado através da plataforma digital, diretamen-

mais abrangentes e que possam justificar inclusive alguns
investimentos de mídia a serem feitos junto aos clientes.
Do Sul para o Norte, Rodolfo Ramos, da Ramos Publicidade, em Paraupebas, no Pará, achou o acesso bem fácil e intuitivo e recomenda que o Banco de Informações de Mídia
seja estudado pelos profissionais de mídia das agências, justamente para aproveitar todo o seu potencial. Em sua opinião, o acesso a estes dados é importante parâmetro de
como aplicar a verba do anunciante em diferentes meios,
inclusive propondo alternativas diferenciadas apoiadas em
novos olhares sobre o mesmo mercado.
Em Fortaleza, na Loa Publicidade, Carolina Xavier afirma
que teve dificuldades no primeiro acesso, contudo, foi um
procedimento próprio de quem toma contato inédito com
a ferramenta. Para ela, a utilidade das informações compensa a dedicação que se deve ter na pesquisa dos meios ofertada pelo Banco.

te da sede da agência, na hora e dia preferidos.
A periodicidade de atualização dos estudos depende exclusivamente dos fornecedores e cabe ressaltar que as
agências tem acesso às informações referentes à sua cidade
sede, além de mais um mercado dentro do seu Estado.
Para o credenciamento de serviços de fornecedores de
informações de mídia e verificação de circulação, os institutos interessados devem primeiramente solicitar o seu credenciamento junto ao CENP, preenchendo um formulário
no site da entidade, atendendo às disposições descritas no
Roteiro para Avaliação que fazem parte do formulário.
Neste roteiro, devem constar quais informações e dados
serão disponibilizados, limitando-se aos veículos que tenha
periodicidade regular e que não tenham sua circulação verificada por outro fornecedor. O processo e o credenciamento é gratuito e não implica em nenhum custo ao instituto.
A solicitação encaminhada ao CENP é submetida à análise do CTM e ao Departamento Jurídico da entidade.
Para que o Banco de Informações de Mídia cumpra seu
objetivo e mostre-se cada vez mais eficiente e eficaz para o
mercado, é necessário que as agências, os veículos e os
anunciantes incentivem fortemente os fornecedores locais
de estudos de mídia a procurarem obter o credenciamento
do CENP.

www.cenp.com.br
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45 anos em defesa da
mídia brasiLeira
Grupo de Mídia São Paulo homenageia ex-presidentes
e lança Mídia Dados 2013
Uma data com vários motivos para
comemorar. Foi assim o encontro que
reuniu o mercado publicitário em torno dos 45 anos do Grupo de Mídia São
Paulo, entidade pioneira em reunir os
profissionais que trabalham em agências de publicidade com a missão de
promover a evolução técnica da mídia
no Brasil.
Na ocasião também foi apresentada
a versão 2013 do Mídia Dados, principal
publicação da entidade sobre o mercado e os veículos de comunicação, que
alinhado aos novos tempos, em sua
26ª edição, apresenta agora versão
para diferentes dispositivos digitais e
linguagem HTML5, disponível para tablets, iPad, Android e smartphones.
Réplica do anuário impresso, que
conta com mais de 800 páginas, a versão digital traz inúmeras facilidades de
acesso, como ferramenta de busca por
palavra-chave e compartilhamento, ampliando a leitura do usuário e transformando em uma intuitiva experiência
de conteúdo de informações de mídia.
O evento, que marcou as mais de
quatro décadas de atuação do GM, teve
momentos emocionantes, como quando homenageou 10 ex-presidentes da
entidade, entre eles, o fundador, Octavio Florisbal, hoje membro do Conselho
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de Administração das Organizações Globo e agora Presidente Honorário do Grupo de Mídia São Paulo. Foram
homenageados também Claudio Venancio (gestão de 1987 a 1988), Paulo
Chueiri Gabriel (1988 a 1990), Claudio
Pereira (1990 a 1992), Ivan Marques
(1992 a 1994), Daniel Barbará (1994 a
1996, 1998 a 2002), Paulo Gregoraci
(1996 a 1998), Paulo Stephan (2002 a
2006) e Angelo Franzão (2006 a 2010).
Segundo Luiz Fernando Vieira, atual
Presidente da entidade, com mandato
que vai até 2014, o momento é de celebração pela longevidade de um grupo de empreendedores, que desde os

idos de 68, acreditaram num futuro
promissor para a mídia e a publicidade
no Brasil.
“Quem poderia imaginar que num
cenário internacional de fragmentação
e isolamento de cada uma das atividades publicitárias, o Brasil defenderia e
manteria, com pleno sucesso, a ideia e
o modelo da agência fullservice, em
benefício dos anunciantes, da pluralidade e da independência dos veículos
de comunicação e, consequentemente, do próprio País?”, afirmou.
O modelo de publicidade, que nasceu e se consolidou naqueles mesmos
anos 60, quando da fundação do Grupo de Mídia São Paulo, é agora uma
sólida referência internacional para líderes estrangeiros, que reconhecem
no modelo brasileiro do negócio da
propaganda, auto regulamentado e
pautado em melhores práticas comerciais e técnicas, o melhor modelo, mais
adequado e produtivo, não importa
quão competitivo seja o mercado consumidor.
No mercado interno, o GMSP também é farol para outras categorias profissionais que visam integrar em uma
associação a defesa de seus interesses.
Na área de mídia, também outros Estados da federação se inspiram no lega-

do e nas atividades do grupo, como os
cursos de formação profissional, as viagens internacionais de intercâmbio, a
biblioteca e a certificação profissional,
além dos eventos de relacionamento,
que sempre atraem novas gerações.
oLHar o mUNdo Para aGir
LoCaLmeNte
A tradicional viagem internacional
de atualização realizada pelo Grupo de
Mídia também é um de seus pontos
fortes na aglutinação de profissionais
da área em torno de aperfeiçoamento
e busca pelo que há de mais moderno
sendo feito no mundo.
Este ano, quase como comemoração também pelos 45 anos da entidade, os viajantes abandonaram a visão
americana e oriental (já estiveram em
Portugal e no Japão) da mídia para

mergulhar na Europa e elegeram a cidade de Londres, berço de veículos tradicionais de mídia, como The Economist, BBC e Financial Times.
Para Geraldo Leite, da Singular, foi o
momento mais especial de todos que
já organizou. E os números refletem
isso: 90 viajantes, sendo 53 mídias, 18
executivos de veículos, 7 de produção,
25 sessões de conteúdo, 49 palestrantes e 10 patrocinadores, sem contar os
sete surpreendentes dias ensolarados
na tão esfumaçada capital da Inglaterra.
De todas as apresentações, talvez o
resumo da ópera seja que caíram por
terra as posições extremadas e de disputa entre on e off-line. O raciocínio da
convergência impera e sugere ainda
mais compartilhamento de informações, de plataformas e de conteúdo.
Entre os destaques do que vem sendo

feito por veículos locais, Geraldo Leite
aponta a riqueza de detalhes do registro de assinantes da SKY, que consegue
mudar a grade de comerciais da residência de acordo com o perfil e hábitos
de consumo de seus moradores. Notese que este tipo de sintonia fina só era
possível de ser feita através da internet.
Paulo Stephan, Diretor Geral de Mídia da Talent, um dos entusiastas dessa
viagem do Grupo de Mídia, mandou
postagens diárias para o Facebook da
agência, contando da experiência e
destacando o brilhantismo de alguns
palestrantes. Foi o caso do comentário
sobre Richard Quest, correspondente
internacional e apresentador da CNN,
que mostrou sua visão do mundo da
mídia: “Foi quase um show, pois ele
sabe como segurar a audiência. E o
que mais chamou a minha atenção foi
CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2013

35

Geraldo Leite

binando eventos, sites, apps, mobile,
conferências...e até revista."
Outro reconhecido profissional de
mídia que é assíduo viajante, Paulo Camossa reitera que mais do que o conteúdo visto lá fora e a experiência de
conhecer o que vem sendo feito acima do Equador, as viagens do Grupo
de Mídia são integradoras de gente.
“Creio que mais do que ter acesso
à mercados fullservice como o Japão,
à tecnologia do Vale do Silício, ao entretenimento de Los Angeles ou a
como as empresas clássicas de mídia
estão se readaptando à nova ordem
mundial dos meios, como Nova Ior-

Foto: João Caldas

Mídia

Paulo Camossa

“Caíram por terra
as posições extremadas
e de disputa entre
on e off-line”

“Conhecer in loco novas
possibilidades de mídia
provoca insights
interessantes”

Geraldo Leite, Singular

Paulo Camossa, Editora Abril

o que ele deixou como mensagem:
existe muita tecnologia chegando, mas
nada substitui as pessoas, principalmente as que tem talento. Acredito
bastante nisso."
Já sobre a apresentação da Condé
Nast, empresa que tem Vogue, GQ, Vanity Fair e Wired entre seus inúmeros títulos, Stephan afirma que foi interessante ver como o grupo utiliza a força
de suas marcas para se destacar. “Para
dar uma ideia, eles vendem 11 revistas
por segundo, no mundo. Combinam
todas as plataformas de maneira integrada, e a revista Wired é um exemplo
especial, pois é a maneira mais analógica de se tratar do que é digital, com-

que e Londres, a viagem do Grupo de
Mídia integra profissionais em torno
de objetivos comuns, apesar da concorrência e da competitividade do
mercado”, aposta.
Para Camossa, apesar do imenso
acesso à informação que os profissionais brasileiros possuem, a viagem, as
palestras e conhecer in loco as possibilidades de mídia permitem insights interessantes e uma maior segurança na
defesa de novos formatos e estratégias.
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Paulo Stephan

“interessante ver
como os clássicos da
mídia se adaptam a
nova ordem mundial”
Paulo Stephan, Talent

www.gm.org.br
www.singularmidia.com.br
www.facebook.com/talentprop
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o desafio de atender bem
Pesquisa é ferramenta para melhorar atendimento do CENP

Ilustração: Andrea Ebert

Da navegação rápida em um site
que pretende reunir tudo sobre autorregulação comercial publicitária ao
contato mais personalizado através de
uma ligação telefônica ou reunião presencial, o CENP vem melhorando seu
relacionamento com o mercado e fazendo desse atendimento uma rica
fonte para seu aprimoramento, e também uma oportunidade.
Acreditando em uma Governança
Corporativa cada vez mais transparente
e compartilhada com seus stakeholders, o CENP vem sistematicamente
aperfeiçoando suas ferramentas de relacionamento com vistas não só a gerar
conteúdo relevante como também dirimir dúvidas, as mais diversas, sobre
certificação de agências, credenciamento de serviços de informações de
mídia e sobre o Banco Único de Listas
de Preços - BUP, entre outras iniciativas.
Dado que o volume de contatos é
grande e intenso, o CENP decidiu ouvir
a opinião de quem interage com a entidade e passou a realizar uma pesquisa para medir o nível de satisfação com
o atendimento prestado por seus colaboradores à agências, veículos, anunciantes e às mais diversas entidades
que compõem o mercado.
Esta ferramenta tem permitido muita
atenção e uma análise mais acurada do
atendimento, indicando pontos de melhoria contínua, e criando condições de
alinhar os propósitos de transparência,
valor e solidez, pilares do planejamento
do CENP (veja matéria sobre esta inicia38
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HÁ MAIS DE 20 ANOS ATUANDO NO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA,
A ATMO OFERECE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GARANTIR A MELHOR

COMUNICAÇÃO E O MELHOR AMBIENTE PARA QUE ELA ACONTEÇA.

SERVICES
TV CORPORATIVA VIA SATÉLITE
SOLUÇÃO AUDIOVISUAL
DIGITAL SIGNAGE
MURAL DIGITAL
VÍDEO PRODUÇÃO
CAPACITAÇÃO DE EQUIPE

www.atmodigital.com.br

MÍDIA DIGITAL OUT OF HOME
HIPERMERCADOS
MAGAZINES
UNIVERSIDADES
ESTACIONAMENTOS
AEROPORTOS
MATERNIDADES

Tel: +55 11 2990-1200 / 2361-0921
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tiva na última edição, número 35).
Em sua primeira fase, referente ao
primeiro semestre de 2013, o resultado não poderia ter sido mais expressivo, sendo traduzido pela frase de um
dos entrevistados, que mesmo não
tendo sido atendido em sua solicitação de certificação para a agência,
avaliou o atendimento e a atenção
dispensadas pela entidade ao seu
caso como “excelente”.
Outros indicadores importantes
apontados por Adriana Zappala, da
People Connected, que conduz a pesquisa, diz respeito ao retorno dos
questionários enviados, da ordem de
15%, ou seja, 442 pessoas diferentes
responderam a pesquisa. Entre os itens
apurados, destaque para a avaliação
sobre “se o atendimento foi cortês, se
esclareceu as dúvidas, se o colaborador do CENP demonstrou conhecimento e segurança sobre o assunto,
se soube resolver questões técnicas e
se a comunicação foi clara e efetiva”.
Dos respondentes da pesquisa,
73% consideram que o atendimento
foi acima do esperado em termos de
satisfação, 25% dentro do esperado e
1% abaixo do esperado.

Assim, segundo a especialista, a
avaliação geral do levantamento é de
que os colaboradores do CENP tem
cumprido as suas metas individuais,
que resultam em um bom desempenho para as metas das áreas e sequencialmente, às metas da entidade:
atender com excelência a todos os associados e parceiros do CENP, transmitindo a eles a nossa cultura, responsabilidade e valores.

Wanda Sanchez, colaboradora
da Alto Contato

CaPaCitaÇÃo do PÚbLiCo
iNterNo
Para aperfeiçoar o que já vem sendo reconhecido como fator de excelência pelo mercado, a capacidade de
entendimento das dúvidas de quem
busca a entidade e a excelência e
qualidade das informações prestadas,
a equipe de colaboradores internos
vem sendo estimulada através de palestras com expressivos executivos do
mercado, visando justamente ampliar
a capacitação técnica para atender as
demandas externas.
Além de conhecimento específico
sobre diversas atividades do mercado,
o CENP também promoveu um treinamento sobre Excelência no Atendi-

mento com a colaboradora Wanda
Sanchez, da Alto Contato.
Em sua apresentação, além da disseminação de conceitos de bem servir
e boas práticas de atendimento e cordialidade, chamaram a atenção as dinâmicas de grupo realizadas, que promoveram a integração de colaboradores de áreas diversas. Segundo Sanchez, o perfil de serviços do CENP é
construir uma cultura de valores com
foco no cliente; assim, foram trabalhadas abordagens quanto aos aspectos
técnicos e comportamentais, por
exemplo, como conduzir um contato,
o que evitar, como aperfeiçoar a comunicação, como atender as expectativas e necessidades do cliente.

TECNOLOGIA APRIMORA ATENDIMENTO FINANCEIRO

Não há dúvidas de que a internet e os recursos tecnológicos facilitam em muito a vida moderna e tão repleta de
compromissos do mundo corporativo.
Visando aproveitar os benefícios do acesso digital, o
CENP aprimorou seus serviços de cobrança também através desta plataforma.
Segundo Vagner Quiles, Gerente Contábil, Administrativo
e Financeiro da entidade, para facilitar o relacionamento
com os associados e agências certificadas, foi implantada
a emissão de boleto através do site www.cenp.com.br.
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Tal iniciativa visa minimizar problemas ocorridos com o
envio de boleto de cobrança através dos correios e contratempos, como erro de endereço, inadimplência motivada por não recebimento do documento para pagamento, erros de cadastro, alteração de endereço do associado, entre outros ocorridos ao longo do tempo.
Os gestores financeiros que preferem a forma de relacionamento digital, em vez da física de pagamento nas
agências bancárias, também podem realizar outras operações, como a emissão de 2ª via do boleto, por exemplo.

sErviÇo

A VOZ DO POVO

O foco em uma gestão de transparência e o estímulo à
melhores práticas de atendimento no CENP parecem estar frutificando no mercado de todo o Brasil. Haja vista os
depoimentos recebidos na primeira fase da Pesquisa de
Satisfação, realizada no primeiro semestre deste ano.
Com os colaboradores alinhados e afinados com a estratégia de gestão do CENP, buscando refletir diariamente
sobre como estão atuando e como se expressam junto
aos stakeholders, a entidade vem sendo estimulada também pela opinião de quem tem contato com ela.
Listamos abaixo alguns breves relatos aferidos nos questionários de satisfação preenchidos por profissionais de
todo o País. Para manter a privacidade das declarações as
identificamos como agências, veículos, anunciantes ou
entidades.
• Sou consultada à respeito da operação de algumas
agências da região e o contato sempre foi muito educado. (Veículo)
• Só achamos que alguns entendimentos do CENP não
tem coerência! (Agência)
• Entendemos como de extrema importância para a validação e seleção no mercado de empresas sérias e profissionais no ramo da publicidade e propaganda.
(Anunciante)
• O atendimento foi muito bom. Resolveu nosso problema em tempo hábil. (Agência)
• Gostaria que houvesse uma comunicação para as empresas novas, de como está o andamento do processo de certificação, pois é difícil ficar no aguardo sem
saber se vai conseguir trabalhar ou não. (Agência)
• Parabéns ao CENP pela conduta sempre profissional e
competente em suas atividades! (Anunciante)
• Senti falta do CENP comunicar à agência com pelo menos um mês de antecedência o vencimento do certifi-

Foram elaborados, em conjunto
com a equipe interna, os "10 Mandamentos para Excelência do Relacionamento com o Cliente do CENP", para
que os participantes construíssem um
plano de ação colocando em prática
no dia a dia as técnicas e estratégias
42
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cado para evitar transtornos como o que ocorreu comigo. Como temos muitas atividades no dia a dia não
lembramos que o certificado está para vencer e perdemos o prazo. Com isso tivemos problemas nas autorizações de mídia dos nossos clientes. (Agência)
• O colaborador que me atendeu tirou minhas dúvidas,
se colocou à disposição caso eu quisesse mais informações. Meu grau de satisfação foi positivo. (Entidade)
• Obrigado pelo apoio em esclarecer minhas dúvidas,
graças a Deus e muito esforço, a nossa empresa foi
CERTIFICADA. Buscaremos a todo custo fazer com que
essa empresa faça jus à certificação! (Agência)
• A minha certificação infelizmente foi indeferida, mas o
atendimento foi excelente. Não tenho o que reclamar.
(Agência)
• Entendemos como de extrema importância para a validação e seleção no mercado de empresas sérias e profissionais no ramo da publicidade e propaganda.
(Anunciante)
• Ultimamente minha impressão do CENP melhorou 100
vezes. Seria interessante o CENP ter representantes em
cada região, e que esse pessoal seja simples e preocupado em melhorar e até ajudar as agências. (Agência)
• Estar certificada pelo CENP nos traz segurança, e compromisso em nos aprimorar dia a dia. (Veículo)
• Que o CENP se faça mais presente, apesar da distância.
Para a profissionalização do Mercado de Mídia brasileiro e, principalmente nas regiões fora do eixo RJ - SP - DF
- PR - RS - SC - MG, é de suma importância o papel e
atuação do CENP. (Veículo)
• Espero que a empresa que nos presta serviços de propaganda e publicidade seja re-certificada, pois prestam serviços de qualidade e primam sempre a ética.
(Anunciante)

aprendidas de cada item, que são:
Solução das demandas no Primeiro
Contato, Pró-atividade, Busca do Conhecimento, Foco no cliente/Empatia,
Cordialidade, Resistência à Pressão/
Resiliência, Comunicação, Senso de
Urgência, Personalização do Contato

e Garantia da Satisfação do Cliente.
Para Ernesto Morita, do Departamento Jurídico do CENP, ter acesso a
treinamentos com este nível de conteúdo e prática é excelente para o aprimoramento profissional e um incentivo a uma performance de maior quali-

Fonte: Meio&Mensagem - Especial Profissional de Mídia - 18 de junho de 2012.

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

sErviÇo

dade, tanto individual como do grupo.
Segundo Morita, o aprofundamento dos conceitos e a vivência das dinâmicas de grupo, realizadas a partir da
combinação de pessoas de diferentes
departamentos, foi valiosa para a integração e a aproximação de todos os
colaboradores.
Na opinião da Supervisora de Certificação, Juliana Souza de Andrade, o
curso foi muito proveitoso, o conteúdo
foi abordado de forma clara, simples e
objetiva, com exercícios dinâmicos,
que possibilitaram refletir sobre a execução do trabalho. “Reciclar alguns conhecimentos e agregar novos, bem
como aperfeiçoar e aprimorar as práticas para atendimento e relacionamen-

to com os clientes internos e externos,
é imprescindível”.
Areta Martins, responsável por cadastros na área de certificação, afirma que suas expectativas foram superadas com a Oficina de Atendimento, principalmente porque não
foram tratados assuntos de forma teórica. As dinâmicas promoveram integração das equipes do CENP e estimularam a defesa de opiniões e mudança de comportamento frente à situações de conflito, promovendo
maior jogo de cintura no trato com
temas sérios e importantes. “Nosso
relacionamento com o mercado se
dá com base em temas técnicos, normas e padrões que não tem exce-

ções, assim, fazer-se compreender
requer paciência e sensatez no trato
com o interlocutor”.
Nesse sentido, reforça Adriana
Zappala, as grandes metas desenvolvidas em conjunto com a equipe de
colaboradores e os gestores do CENP,
a serem trabalhadas ao longo de
2013, ficam ainda mais integradas,
uma vez que uma delas é atender
com excelência a todos os associados
e parceiros do CENP, transmitindo a
eles a cultura interna, responsabilidades e valores da entidade, e principalmente uma compreensão cada vez
maior à respeito das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária.

vídeos mostram o caminho da informação
O acervo de vídeos disponíveis no site também é bem informativo. Há, por exemplo, vídeos de treinamento preparados pelo CENP exclusivamente para as agências dos
grupos 6 e 7, didáticos, sobre o funcionamento do Banco
de Informações de Pesquisa de Mídia e noções de utilização das informações disponíveis. Estes vídeos são muito
interessantes para as agências ampliarem seus conhecimentos sobre como utilizar em toda sua potencialidade
as informações oferecidas gratuitamente pelo CENP, por
meio de acordo de cessão de uso com os fornecedores.
Outra série de vídeos é informativa, como por exemplo
os oferecidos pelo IBOPE ensinando como usar os estudos disponibilizados pelo instituto. Os demais fornecedores também estão convidados a oferecer sua contribuição, e o CENP aguarda para breve a inclusão de novos videos.
Alguns videos são dedicados ao aprimoramento das técnicas publicitárias por meio da generosidade de alguns
profissionais em compartilhar conhecimento. É o caso
dos vídeos do Paulo Stephan, diretor de Negócios e Mídia da Talent, Renato Meirelles, Presidente do Data Popular, Octávio Florisbal, um ícone do mercado publicitário e
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membro do Conselho da Rede Globo, e alguns outros já
estão agendados para os próximos meses que se somarão a este acervo.
Há ainda uma série de pequenos vídeos mostrando alguns eventos apoiados pelo CENP, entrevistas de seu presidente Caio Barsotti, e palestras ou depoimentos sobre
temas relevantes como pesquisa de mídia, planejamento, a importância da mídia e dos mídias, enfocados por
reconhecidos profissionais.
Algumas matérias de capa da CENP em Revista de 2012 e
2013 também nasceram de mesas redondas com profissionais do mercado e a íntegra da gravação também está
disponível em vídeo no site da entidade, mostrando profissionais de veículos, agências e anunciantes refletindo
sobre melhores práticas e questões inerentes ao negócio
da propaganda.
A publicação trimestral da entidade, a CENP em Revista,
também exibe sua versão digital no site, com conteúdo
integral desde o primeiro número, em 2004, permitindo
que o internauta faça uma viagem pelo conteúdo da publicação. Como estão em format PDF podem ser baixadas
para leitura nos tablets, pcs, etc.

tudo que você precisa
saber tem no site do cenp
www.cenp.com.br responde dúvidas do mercado
Para que o atendimento oferecido
pelo CENP ao mercado seja ainda mais
completo e esclarecedor uma ferramenta tecnológica tem contribuído
muito. Trata-se do site da entidade,
www.cenp.com.br, onde é possível encontrar informações detalhadas sobre
todas as atividades, bem como a íntegra de documentos importantes como
as Normas-Padrão, as principais leis regentes da atividade, as Comunicações
Normativas, os Regimentos do Comitê
Técnico, do Conselho de Ética e da Diretoria Executiva.
Com centenas de páginas com conteúdo de extrema relevância para os
agentes do mercado publicitário, o
CENP estimula o relacionamento de
seus stakeholders com seu portal na
internet, disponibilizando formulários,
textos e íntegras de materiais. Aos navegantes iniciantes, logo na aba Sobre
o CENP é possível conhecer mais sobre a entidade, inteirar-se de sua missão, conhecer as entidades fundadoras e associadas, os membros e atividades dos Conselhos Executivo, Fiscal
e de Ética, a diretoria Executiva, o Comitê Técnico de Mídia e as ações de
governança.

O Banco Único de Listas de Preços e
a Consulta ao Banco de Agências também têm páginas exclusivas para ampliar a informação a respeito desses
dois serviços.
Na aba sobre Certificação, por exemplo, é possível conhecer as Normas de
Habilitação e Certificação. Nesta página também são encontradas as orientações para as agências solicitarem sua
certificação a partir do próprio site, ou
ainda, para os anunciantes e veículos,
conhecerem o Banco de Agências e tomarem conhecimento sobre quais são
as agências certificadas, divididas por
grupos ou por localidade.
Já na seção sobre Fornecedores de
Mídia, o site apresenta uma lista de fornecedores com serviços credenciados,
informações gerais de mídia, o gabarito do Anexo A e também podem ser
feitas solicitações de credenciamento
por parte de interessados em oferecer
informação de mídia ou verificação de
circulação.
O número de acessos que o site
vem apresentando comprova a estratégia acertada de oferecer conteúdo
digital e de fácil compreensão. Somente no segundo trimestre de 2013,

foram registradas 25.538 visitas, sendo 14.645 visitantes únicos. O número
de visualizações por página atingiu a
marca de 72.271, com média de 3,41
minutos.
Curioso é o percentual de novos visitantes, da ordem de 51,89%, sendo
91% de visitantes de língua portuguesa, e 7,95% de outras áreas demográficas; basicamente com acesso por terminal fixo e navegador e 0,6% através
de mobile.
Através do www.cenp.com.br, além
de todo conteúdo geral, há acesso específico para associados emitirem boleto para pagamento de mensalidades
e outros relacionamentos como preenchimento de formulários para outros
serviços de relacionamento com a entidade das Normas-Padrão.
Se você ainda não navegou pelo
site da entidade, fica a dica para não
só saber mais sobre as iniciativas do
Conselho das Normas-Padrão como
também aprofundar-se e tornar-se um
expert neste assunto.
www.cenp.com.br
www.altocontato.com.br
www.peopleconnected.com.br
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crônica

É dificiL ser diferente
A Rose me pede o relato de algum fato ou passagem alegre de meus contatos comerciais.
E isso me leva imediatamente à antiga sede da RBS na
Avenida Matarazzo, onde montamos uma churrascaria para
receber convidados e estreitar relacionamento.
Tudo de bom acontecia por lá, onde a descontração era
fator preponderante para permitir acesso.
Trago hoje para vocês um fato que já relatei numa das
edições do livro Causos da Propaganda.
Para comemorar o Dia do Mídia, fizemos um churrasco
para o grupo que compareceu em grande número.
Por coincidência, estava nos visitando em São Paulo a Carmem Ferrão, Superintendente das Lojas Pompéia, uma rede
de 68 lojas de vestuário em todo o Rio Grande do Sul.
Lá pelas tantas apresentei-a ao Paulo Gregoraci, enalte-

cendo a atuação e importância da sua rede de lojas no comércio do Estado.
O Paulo ouvia tudo muito atento e interessado.
E com aparente seriedade, perguntou à Carmem se as Lojas Pompéia tinham seção para anões.
Ela, surpresa, disse que não.
Paulo preocupou-se com a resposta e fingiu-se agressivo:
– Não vá me dizer que anões não podem comprar em
suas lojas...
– Claro que podem, retrucou a Carmem, mais espantada
ainda.
– E como eles compram? Será que na seção infantil? Roupas de criança?
– Não, não, repetia a Carmem, atônita.
Os demais convidados participavam do debate, atraídos
pelas dúvidas do Paulo:
– Vocês têm balcões à altura dos anões ou eles são obrigados a ficar na ponta dos pés?
E, daí, o Paulo passou a noite a divagar sobre os problemas que poderiam ocorrer pela imprevidência das lojas.
Eram tantos que, por mais imaginação que você tenha, não
conseguirá alcançar todas as situações que o Paulo inventou.
É claro que o papo terminou em sorrisos e abraços e não
sei se a Carmem implantou mudanças em suas lojas para
atender as minorias.
Mas sei que se vocês quiserem ter atenção e alegrias,
convivam com o Paulo Gregoraci e desfrutem de seus conhecimentos, sua competência e seu sempre presente bom
humor.
Ave Paulo.

José maurício Pires alves, Consultor de Empresas e Diretor Executivo da
APP Brasil - Associação dos Profissionais de Propaganda
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cUrtas

R REVISTA DO CENP CONQUISTA PRêMIO ANATEC
Em sua IX edição, o Prêmio Anatec –
Os melhores da Comunicação
Segmentada, realizado pela Anatec –
Associação Nacional dos Editores de
Publicações – e a Garrido Marketing,
homenageou seus premiados em
evento nos salões da Fecomércio.
Com 91 cases inscritos de 53
empresas, a edição de 2013 da
premiação conferiu destaques
especiais para Marcello Queiroz,
Diretor de Redação do PropMark,
como Jornalista do Ano; Paulo
Camossa como Profissional de Mídia;

José Carlos de Salles Gomes Neto,
do Grupo M&M, como Personalidade
do Ano; e à DM9DDB, como Agência
do Ano.

A CENP em Revista também foi
contemplada na premiação, na
categoria Capas, home page e
vinhetas de abertura, para veículos
impressos. A edição premiada com
medalha de Bronze foi criada por
Ronaldo Marques, então na ADAG, e
chama a atenção para o prêmio de
Cannes, onde um cofre-forte guarda
diversos Leões de ouro. A editora da
revista, Rose de Almeida, e o
Publisher, Paulo Chueiri, receberam o
troféu das mãos de Pedro Renato
Eckersdorff, Presidente da Anatec.

a Missão do cEnP
O Conselho Executivo das Normas-Padrão – CENP tem
como objetivo promover o modelo brasileiro da atividade de publicidade e propaganda, fomentando as melhores práticas comerciais, incentivando a concorrência
por melhor eficiência e qualidade, com base nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária que estabelecem
condições para melhor e mais adequada prestação de

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

baLanço dos procedimentos do conseLho de Ética 2002 / 2013

reLações institucionais

atualizado em 29/08/2013

1367

608

366

148

relações comerciais
vistoriadas

Procedimentos
instaurados

adequações

novas
vistorias
por
mudanças
de
agência

16

78

advertências já
arquivadas

Procedimentos
arquivados *

* Em conformidade ao artigo 10º,
ítem 20 do ricE - regimento
interno do conselho de ética

são paulo sp: 03 reuniões - entidades Fundadoras/
associadas do cEnP / 01 reunião - aBaP Paraíba /
01 reunião - representantes do mercado publicitário
de Uberlândia MG
brasília df: 02 reuniões - entidades Fundadoras
dos cEnP

agências certificadas
Fonte: CENP
3.623 3.753

3.909

3.800

3.532

3.110
2.728

2.506 2.544

2.358
1.904

2.191 2336

934

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
29/08/2013

11.926 aGÊncias
1.169 ProcEssos
cadastradas
avaliados

1.931 vistorias
técnicas E
coMErciais

dE 01/01/2013 a 29/08/2013

reuniões com o mercado para debater sobre
as melhores práticas:

dE 01/01/2013 a 29/08/2013

até 09/09/2013

fortaleza ce: 01 reunião - dirigentes de veículos e
representantes de Entidades (agências) – Projeto:
definição e Planejamento de ações de
desenvolvimento
inserção da marca cenp / distribuição de
conteúdo impresso (revistas/folhetos):
aba - associação brasileira de anunciantes:
Ena 2013 – Xiv Encontro nacional de anunciantes /
Workshop Branding Marcas Fortes / Workshop
Métrica e roi em Marketing / vii Fórum aBa de
relações Governamentais / viii Fórum aBa
Branding
app brasil: o controle ético da Publicidade /
Mercados regionais
sinapro to e abap go: Workshop - Palmas to

O CENP Na iNtErNEt w w w . c e n p . c o m . b r

@

escreva para nós (inclusive para questões técnicas): cenp@cenp.com.br
para questões sobre ética comercial: alerta@cenp.com.br
para questões de cadastro e certificação: cadastro@cenp.com.br
siga no twitter @o_cenp

faça downLoad desta revista e das edições anteriores em nosso site
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sinapro go e abap go: intermídias 2013
sinapro sp: a convergência das Mídias
auxílio no cadastramento de Fornecedores de
verificação de circulação e na divulgação do
BUP – Banco Único de listas de Preços.

cartas
Registramos o recebimento da Edição Especial da Revista
do CENP: "Entidades Associativas - a união que aprimora o mercado". A ABA - Associação Brasileira dos Anunciantes - se sente
honrada em estar presente dentre as 12 entidades enfocadas.
Também consideramos um veículo muito útil para mostrar aos
associados e visitantes em nossa sede. Parabéns!
Sandra Zanetti - Diretora de assuntos Técnicos e Institucionais

de CENP. Mil gracias por tu generoso recibimiento.
Espero verte pronto en Colombia.
Nora Sanín - Directora Ejecutiva da Andiarios

Tomei conhecimento da Edição Especial da CENP em Revista. Ficou ótima! Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo destaque, uma verdadeira homenagem ao CONAR.

Fue muy grato y valioso para Andiarios, para los periódicos
colombianos y para mí, conocer la organización y actividades

Edney Narchi - Conar

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
declarações 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
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site: www.cenp.com.br
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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, 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, Cícero J. de Azevedo Neto
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,
Carlos Rubens do Santos Doné, Cícero J. de Azevedo Neto, Henrique
Cassiato, Hilton Madeira, João Santos, José Ernesto Freitas de Camargo,
Luiz Fernando Constantino, Luiz Nicolaewsky, Luiz Ricardo Montenegro

Marciano, Renato Thomaz 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 Binder, Juarez Beltrão, Luiz Gonzaga
Rodrigues Jr., Renato Tourinho.
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Presidente: Caio barsotti; 1º vice-presidente: Luiz Lara;
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ênio Vergeiro.
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