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Editorial

pensar O que Vai cOmeçar
O ano termina com razoável resultado para a publicidade brasileira, que sofreu, como não poderia deixar de ser,
com as incertezas econômicas de um
mundo ainda no rescaldo da mais grave crise desde aquela que devastou as
finanças no início do século passado.
Com os dados já levantados ficamos
entre o otimismo dos muito crentes e o
pessimismo dos incréus de profissão,
isto é, na posição mediana que é boa
companheira dos que desejam enfrentar o futuro sem muitas surpresas.
Nada melhor que discutir, portanto,
a formação do publicitário, a matériaprima mais importante da nossa atividade, para entender porque tantos jovens
procuram a profissão de publicitário, o
que lhes é oferecido e quais são as suas
perspectivas neste momento de transição tecnológica. A CENP em Revista ouviu quem sabe e faz no dia-a-dia das escolas a formação do novo publicitário,
daquele que vai criar e alimentar o sonho dos consumidores do tempo das
redes sociais.

Três entidades são notícia nesta edição: a Fenapro, de diretoria nova e programas ousados para a qualificação
das agências de todo o país, a APP,
com as comemorações dos 75 anos de
fundação – ainda uma entidade nova
e ativa na troca de experiência de publicitários de agências, veículos e empresas anunciantes – e a ABA com a
generosa repetição de eventos de mídia, nos quais se pensa a eficácia da
comunicação publicitária.
Um tema novo para reflexão indispensável: a boa governança corporativa
está chegando à publicidade brasileira,
o que é sintoma de crescimento e responsabilidade. O CENP vai adotar um
sistema de compliance para balizar as
relações tripartites da publicidade e dá
a palavra a dois especialistas em gestão
– um da área de auditoria e a outra do
direito – para mostrarem como as condutas em compliance são boas para as
empresas e os mercados.
As boas notícias sobre o BUP, o banco depositário das listas de preços de

Caio Barsotti

veículos de comunicação e as normas
para a certificação das agências especializadas também fazem parte desta
edição.
Esta edição, a última de 2013, registra o encontro da publicidade com o direito, na boa experiência proporcionada pelo ForCom na tarde na qual a OAB
nacional, com sua tradição de defesa
do estado democrático de direito, ratificou a luta da publicidade em defesa da
liberdade de expressão, da qual a expressão publicitária é mais que indispensável, por ser parte da garantia de
quem a todos será dado o direito à informação.
É sempre bom registrar o que temos
de melhor quando estamos dispostos a
pensar o que vai começar – um ano,
um período, uma época, uma história,
enfim, o desafio do novo que está sempre presente em comunicação.
Um bom fim de ano, desejamos a
todos.
Caio Barsotti
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cOmpliance
A certeza da boa governança corporativa
Compliance virou palavra da moda
pelo menos em dois continentes depois
que as empresas começaram a ser tratadas como pessoas que devem ser chamadas à responsabilidade por atos ou
omissões que possam prejudicar a terceiros, sejam acionistas minoritários ou
o maior de todos os acionistas majoritários, o povo, quando a relação envolve
o setor público.
Na América e na Europa, a palavra
vem sendo usada junto com atos de governo e de empresas, tudo em nome da
transparência, que está chegando ao
nosso país.
As pessoas jurídicas têm, como o comum dos homens, direitos morais a defender de ataques contra a sua honra,
como direito à privacidade, o segredo
do negócio. E são até objeto de biografias não autorizadas como o foram algumas gigantes do mundo virtual. Nada
mais razoável que tenham preocupação
com o que fazem especialmente quando se trata de suas práticas comerciais
dentro da chamada cadeia de produção
e nas relações com os consumidores finais. Devem contar com uma norma
que pode até ser não escrita, mas que
estabeleça contornos e limites de governança corporativa.
O Código Civil brasileiro tem um capítulo que trata da personalidade, dividindo-a em duas – a física e a jurídica, isto
é, cada um de nós e as empresas e os
entes públicos. Até agora, nos casos de
6
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desvios, especialmente nas relações
com entes públicos, a responsabilização
civil era apenas das pessoas físicas, o
que, a partir do início do próximo ano,
será também, da pessoa jurídica. O Congresso aprovou e foi sancionada pelo
Executivo lei que trata do assunto, o que
era um compromisso do Brasil junto à
OCDE – Organização para a Coordenação e Desenvolvimento Econômico.
No setor privado, há muito, os teóricos da administração chamam esta preocupação de boa governança corporativa, ou seja, a prática de políticas internas nas estruturas empresariais que estimulem a cada empregado – não importa a posição - a atuar respeitando
leis e normas, da boa concorrência até
o cumprimento das exigências relacionadas ao dever de pagar impostos e
cumprir a legislação que trate do trabalho e inclusão social.
A Wikipédia, que é maior e mais atualizável enciclopédia de nosso tempo,
define:
“Nos âmbitos institucional e corporativo, compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio e
para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer descuido ou inconformidade que possa ocorrer. O termo compliance tem origem no verbo inglês to
comply, que significa agir de acordo

com uma regra, uma instrução, um comando ou um pedido”.
O CENP está se amoldando ao tempo da compliance, o que foi assunto no
painel “O modelo brasileiro de negócio”
do último Maximídia, em mesa da qual
participaram o Presidente da ABAP, Orlando Marques; do ForCom, Dalton Pastore, a representante da ABA e diretora
de mídia da Unilever, Maria Luiza Lopes
e o Presidente do CENP, Caio Barsotti.
Foi um debate aberto e franco que concluiu por saudar a boa nova como instrumento qualificador das relações nas
três áreas de atuação da publicidade –
nas Agências, onde nascem as ideias,
nos veículos, que as divulgam, e nas
empresas/entes anunciantes, que as
contratam. E, claro, a quem se destinam
as mensagens: o cidadão consumidor.
A publicidade que reúne Agências,
Veículos de Comunicação e empresas/
entes anunciantes, é campo fértil para a
boa governança, o que pode ser demonstrado pelo entendimento de dois
especialistas na matéria, a Dra. Isabel
Franco, com vasta experiência no aconselhamento empresarial nos Estados
Unidos e no Brasil, e José Francisco
Compagno, com o olhar cioso e atento
de quem audita empresas há longo
tempo, vendo virtudes e pecados, estes, que podem e devem ser evitados.
É deles a palavra:
As agências de publicidade atuam

no mercado por ordem e conta de
clientes-anunciantes. Atuam criando e comprando serviços em nome
de terceiros. Suas especificidades
aumentam os seus riscos corporativos? E de seus clientes-anunciantes? E dos veículos com os quais se
relaciona comercialmente em nome do anunciante?
Compagno - Existe atualmente uma
tendência global de cerco à corrupção.
Múltiplas jurisdições, incluindo o Brasil,
possuem legislação que objetivam combater o suborno/propina a agentes públicos com o objetivo de assegurar ou
manter vantagem indevida na condução de seus negócios. Legislações
como a Lei americana FCPA – Foreign
Corrupt Practice Act, Legislação do Reino Unido UKBA – United Kingdom Bribery Act e também a Lei anticorrupção
brasileira – Lei nº 12.846 preveem a punição a empresas que cometam atos de
corrupção envolvendo agentes públicos, por seus próprios atos ou por intermédio de terceiro agindo em seu nome.
As agências de publicidade estão diretamente expostas aos riscos de corrupção, na medida em que haja interação com agentes governamentais.
Sabemos que muitas vezes essa interação ocorre quando da venda de serviços publicitários para Órgãos Governamentais por meio de licitações. Com
efeito, controles extras precisam ser implantados pelas agências de modo a assegurar que seus colaboradores não utilizem de meios escusos para ser declarado vencedor de um certame público.
Outro ponto a ser enfatizado é que
as leis também condenam os atos praticados por terceiros que, agindo em
nome da empresa contratante, cometam atos de corrupção para assegurar
uma vantagem indevida – por exemplo

um representante ou um agente. Assim, o fato da propina ou do suborno
ter sido pago por um terceiro sem o
consentimento da empresa favorecida
pelo ato corrupto não a isenta de responsabilidade.
Nesse sentido, as legislações citadas
exigem que as empresas contratantes
de serviços de terceiros conheçam e
avaliem periodicamente seus terceiros.
No caso das agências de publicidade,
entendo que outro impacto trazido pela
nova legislação anticorrupção está relacionada ao maior nível de exigência por
parte das empresas contratantes para
que seus terceiros demonstrem que
possuem ferramentas e controles a postos que mitiguem o risco da ocorrência
de corrupção. Elementos como código
de conduta, treinamento anticorrupção
oferecidos a funcionários bem como canal de reporte a incidentes, dentre ou-

tros elementos de um programa de
compliance, podem ser utilizados como
um diferencial competitivo das agências
em suas negociações com parceiros comerciais e demonstram para a sociedade seu compromisso com a honestidade e conduta corporativa responsável.
Adicionalmente aos controles exigidos no combate à corrupção envolvendo agentes públicos, a legislação do
Reino Unido UKBA exige um controle
ainda maior por parte das empresas,
punindo não só corrupção envolvendo
entes governamentas como também a
propina/suborno entre entidades privadas. Nesse sentido, caberá às agências que possuam parte de seus negócios no Reino Unido estabelecer um
controle ainda mais rigoroso de modo
a mitigar a possibilidade de ocorrência
desta conduta durante a realização de
suas atividades.
Isabel - Sim, qualquer relação de intermediação e de representação de terceiros são consideradas de risco para ambos os lados. Ou seja, a relação comercial de representação é uma via de duas
mãos e a preocupação com os riscos
deve ser mútua.
A agência, por sua vez, deve zelar
para não comprometer seu bom nome
e reputação representando um clienteanunciante que se dispõe a práticas
pouco ortodoxas porque, legalmente, a
representante responde por seus atos
perante terceiros.
O risco da representação, entretanto, atinge primordialmente o representado. De fato, todas as legislações anticorrupção no mundo enfatizam os riscos associados à prática de ações de
terceiros por ordem e conta e a necessidade de o representado de se certificar que seu representante age em seu
nome com ética e integridade.
CENP EM REVISTA - DEZEMBRO / 2013
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O maior risco reside no fato de ser
bem conhecida no mercado a prática
de o representado por si só não pagar
ou praticar o ato ilícito, como por exemplo, pagar a propina a um funcionário
público, mas solicitar que o seu representante o faça. Por isso é que as normas anticorrupção não diferenciam se a
infração foi praticada pelo terceiro ou
pelo representado impondo neste último o dever de diligência de conhecer
seu representante (a famosa prática de
“know your client”) e nunca deixar de
monitorar suas atividades. Ou seja, o representado não pode se eximir de responsabilidade pelos atos de seu representante (esses princípios são conhecidos em Direito como “culpa in elegendo e culpa in vigilando”).

contabilizar tais valores como receita
própria, inclusive quando o repasse do
desconto-padrão à agência de publicidade for efetivado por meio do veículo
de divulgação”. A lei explicita que o
desconto é da agência, a quem cabe
contabilizar tais valores e pagar os tributos devidos sobre o que ingressou
em seu caixa. O desconto, seguindo a
lei 4.680/65, é fixado e não pago pelos
veículos. Quem desembolsa os recursos de pagamento é o anunciante
quando paga a veiculação da publicidade, com o desconto constituindo de
fato, para os veículos, uma renúncia de
receita. É nesta relação tripartite que o
compliance deve tratar esta remuneração: não ser contabilizada pelo veículo,

A prestação de serviços de publicidade tem origem num contrato entre a empresa-anunciante e a Agência de Publicidade. Pela lei e por
convenções de mercado – usos e
costumes – a principal remuneração da Agência, nesta relação contratual, é feita pela fixação de desconto-padrão pelo veículo de comunicação, que não faz parte daquele
contrato, a seu critério. É exigível
compliance de agência/anunciante
em relação ao fruto monetário deste ato comercial praticado pelo veículo de comunicação?
Compagno - Em caráter interpretativo,
o art. 19 da Lei nº 12.232/10 diz que “os
valores correspondentes ao descontopadrão de Agência pela concepção,
execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes
anunciantes, constituem receita da
agência de publicidade e, em consequência, o veículo de divulgação não
pode, para quaisquer fins, faturar e

“As agências de

8
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publicidade estão
diretamente expostas
aos riscos de
corrupção,
na medida em que
haja interação
com agentes
governamentais”
José Francisco Compagno

é paga pelo anunciante e deve ter ingresso no caixa da agência, com transparência, inclusive no que diz respeito
à tributação e à relação contratual existente entre o anunciante que contrata
e a agência que lhe presta serviços

José Francisco Compagno

Há também uma outra fonte de receita que ocorre por meio dos planos
de incentivo (também conhecido como
BV-Bonificação por Volume), que são
oferecidos por veículos a algumas agências. Trata-se de sistema pelo qual os veículos de comunicação repassam às
agências recursos financeiros proporcionais ao investimento total feito pelos
seus clientes em um determinado veículo de comunicação e deve ser tratado
como qualquer fonte de receita das
agências.
Para evitar-se aparência de impropriedade, tal receita deve estar devidamente suportada por documento que
comprove a sua origem, a exemplo do
contrato firmado entre agência e veículo de comunicação. O pagamento deve
ser acompanhado do recibo ou nota fiscal e deverá ser devidamente registrado
nos livros fiscais de ambos os envolvidos na negociação, ou seja, tanto nos livros das agências quanto dos veículos.
Isabel - Sim. De acordo com a Lei
4.680/65, os veículos pagam às agências
de publicidade o desconto-padrão calculado sobre os preços dos espaços de
mídia, que devem ser determinados em
uma tabela de preço divulgada pelos veículos e aplicáveis a todos os anunciantes. Os valores cobrados pelos veículos
para distribuição da publicidade devem

ser públicos e iguais para todos anunciantes e/ou compradores de espaço de
mídia, havendo ou não a intermediação
de uma agência de publicidade.
É importante mencionar que, assim
como os veículos são proibidos de conceder o Desconto-Padrão aos anunciantes, as agências de publicidade são proibidas de omitir do anunciante qualquer
proposta feita por um veículo ao anunciante e que tenha sido recebida pela
agência de publicidade.
Há fato negocial sujeito a compliance previsto em lei, normas comerciais ou de autorregulação praticados no negócio da publicidade –
oferta de bens e serviços, criação
e/ou veiculação de publicidade?
Compagno - O Compliance pode
abranger qualquer espécie de lei, regulamento, códigos específicos da indústrias ou setor. Assim, cabe à empresa
identificar quais riscos são mais prováveis de acontecer e qual o impacto em
sua ocorrência de modo a identificar
quais deles deverão estar acobertados
em seu programa de compliance.
Isabel - Sim. De fato, as agências devem atentar em agir absolutamente em
conformidade não só com as leis e normas oficiais, mas também com aquelas
normas conhecidas como “boas práticas” de mercado, de ética, conduta e de
integridade nos negócios. Assim, as
agências devem atentar às regras de
propriedade intelectual, por exemplo,
de uso de imagem de terceiros para a
sua própria proteção e de seus clientes.
As agências, a nosso ver, ao exercer
suas atividades, têm o dever de fiscalizar o cumprimento, ou seja, o compliance, com as normas, regulamentos e leis
em geral para que todos os direitos de
terceiros sejam sempre respeitados.

Vocês teriam sugestões de cuidados corporativos que devem ser
adotados diante da nova realidade
mundial em termos de compliance?
Compagno - A primeira recomendação
para toda e qualquer empresa é a realização de um avaliação de risco – risk assessment. O primeiro elemento de um
programa de compliance é a avaliação
de risco, a ser executada de acordo com
a indústria, localização, tipo de clientes,
estrutura de marketing, controles financeiros, ramo de atividade e assuntos relacionados de modo a identificar sua exposição a determinado risco.
Uma vez identificado o estágio atual
de exposição ao risco, identificar as lacunas existentes entre o estágio atual e
as melhores práticas de seu setor e tra-

“Os valores cobrados
pelos veículos para
distribuição da
publicidade devem ser
públicos e iguais para
todos os anunciantes
ou compradores de
espaço de mídia”
Isabel Franco

çar um plano de um cenário futuro com
base no resultado obtido.
É fundamental o envolvimento da
alta gestão em todo o processo de implantação do programa de compliance
bem como em seu desenvolvimento,
monitoramento.

Isabel Franco

Não basta a existência de um programa de compliance estabelecido com
base códigos de condutas, políticas e
procedimentos. É necessário que se crie
uma cultura de compliance. Uma cultura de “fazer o éticamente correto”, agir
conforme o esperado pela companhia.
Essa cultura se cria com bons exemplos
emanados da liderança e exigidos por
parte de seus liderados.
Assim, o desafio dos programas de
compliance é criar essa “cultura de conformidade”.
Uma vez ultrapassadas as etapas iniciais de avaliação de risco e desenvolvimento do cenário futuro conforme melhores práticas de mercado, caberá às
empresas estabelecer plano de monitoramento de forma a identificar situações de não conformidade, responder
de forma eficaz a essa situação de desconformidade e identificar a causa da
ocorrência desta não conformidade de
modo a aprimorar seu programa de
compliance. O programa de compliance
tem em sua essência a natureza de um
ciclo constante, ou seja, é um programa
que nunca se esgota, deve ser periodicamente avaliado para assegurar que os
riscos sejam eficazmente mitigados.
Isabel - Sem dúvida. Recomendamos a
implementação de um bom programa
de compliance a todas as empresas do
CENP EM REVISTA - DEZEMBRO / 2013
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setor, abordando temas como conduta
de funcionários, ações relativas à prevenção de atos de corrupção, mecanismos de “know your client” ou due diligence de terceiros, entre outros.
O que significa, em termos práticos, a expressão compliance e qual
sua extensão para a governança
corporativa?
Compagno - Compliance Corporativo
nada mais é do que conformidade com
um padrão de conduta exigido em lei,
regulamentos, ou normas, políticas e
procedimentos internos da empresa estabelecidos com o objetivo de mitigar
algum risco identificado.
Nesse sentido, o universo de compliance pode ser muito mais amplo do
que o arcabouço legal a que está sujeita a corporação. Pode abranger, por
exemplo, sua missão, visão, valores que
busquem assegurar um melhor ambiente de trabalho para atingir seus resultados de forma mais eficiente e efetiva.
Cada empresa, com base no impacto
da não conformidade e probabilidadede sua incidência, irá identificar o(s)
risco(s) que será(ão) o foco do seu programa de compliance.
A recente legislação brasileira – Lei
nº 12.846 – instituiu um padrão: a intolerância a atos de corrupção e suborno
bem como fraudes em processos licitatórios envolvendo agentes públicos.
Com efeito, um programa de Compliance anticorrupção e suborno deverá
estabelecer mecanismos que assegurem que estas condutas não sejam praticadas por seus colaboradores no âmbito de suas operações sob pena de aplicação de severas sanções que podem
chegar até 20% do faturamento bruto
anual do exercício anterior ao da instauração do processo administrativo.
10
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Os programas de Compliance anticorrupção são bastante populares em
empresas americanas, justamente em
função do papel exercido pelos orgão
responsáveis pela aplicação do FCPA (legislação americana em vigor desde
1977 que visa combater atos de corrupção relacionados ao pagamento de suborno/propina a agentes públicos não
americanos). Os órgão reguladores
americanos DOJ e SEC deixam claro ano
a ano sua ânsia em punir empresas que
se utilizem de atos corruptos para obter
vantagens para o seu negócio. Sanções
aplicadas pelo SEC e DOJ já ultrapassam

“As leis condenam
os atos praticados por
terceiros que agindo
em nome da empresa
contratante cometa atos
de corrupção para
assegurar vantagem
indevida”
José Francisco Compagno

as casas dos milhões de dólares.
Diante da visibilidade das sanções
milionárias impostas – que geralmente
acabam estampando capas de jornais e
revistas de grande circulação – o compliance é muitas vezes confundido
como sinônimo de lei de combate a corrupção. Todavia, o compliance não é lei.
A lei pode gerar a necessidade de se estabalecer um programa de compliance

que mitigue o risco da incidência de
sanção por descumprimento dos comandos legais.
O conceito de Corporate Governance, por sua vez, estabelece um conjunto de mecanismos e regras que visam
definir a maneira como uma empresa
será dirigida, administrada, possibilitando a adequada monitorização pelos
gestores da companhia das decisões
que estão sendo tomadas no âmbito da
operação.
Nesse sentido o Compliance pode
ser entendido como uma das ferramentas da governança corporativa à medida
que possibilita a identificação de riscos
que possam resultar em prejuízos materiais e reputacionais para a companhia.
Isabel - Compliance é o conjunto de
práticas e políticas para fazer cumprir as
normas legais e regulamentares, as normas internas e as diretrizes estabelecidas para uma determinada atividade ou
negócio analisados conjuntamente com
uma instituição ou empresa bem como
práticas que levem em consideração a
ética, integridade e transparência e as
boas práticas nos negócios. O compliance deve também levar em consideração
a visão, missão e princípios da empresa.
Uma vez implementado um bom
programa de compliance, qualquer
possível desvio em relação à política interna pode ser identificado, evitado e
sanado. Com isso, pretende-se que sócios e investidores tenham mais segurança com relação à empresa e seus
executivos. Com um sólido programa
os executivos dirigentes da empresa
devem seguir à risca suas regras, práticas e políticas possibilitando uma boa
governança corporativa, não podendo
se excusar de cumprir com o programa
alegando desconhecimento das diretrizes e da cultura ética da empresa.

CaPa

Como as estruturas internas de
compliance ajudam na gestão da
governança corporativa? Já é prática
no Brasil?
Compagno - As estruturas internas de
compliance são mais comuns de serem observadas em subsidiárias de
empresas americanas no Brasil, multinacionais com papéis negociados em
bolsas americanas ou possuam negócios nos Estados Unidos bem como
em alguns setores específicos como o
farmacêutico e energia.
Como reforçado acima, estruturas
de compliance são mais comuns nessas categorias em função do forte papel desempenhado pelas agências reguladoras americanas na aplicação do
FCPA que acabam por exigir que se estabeleçam mecanismos de controles
para mitigar a exposição ao risco de
corrupção.
Diretrizes emitidas por órgãos reguladores americanos reforçam que a existência de um programa de compliance
robusto pode ser usado como causa de
redução da sanção caso a empresa infratora seja capaz de comprovar a existência de programa de compliance eficiente. Empresas já se beneficiaram
com a isenção de penalidades ao comprovar a existência de estrutura de compliance eficiente.
Com o advento da legislação brasileira - Lei nº 12.846 - as empresas brasileira também serão incentivadas a instituir programas de compliance hábeis a
previnir a ocorrência de práticas de suborno e corrupção. A existência de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica são expressamente citados como fatores a
12
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serem levados em conta no momento
do cálculo da pena.
Mesmo antes da publicação da Lei, o
interesse das empresas em serviços de
consultoria relacionados à compliance
já era bastante crescente, em função do
FCPA. Com o advento da lei brasileira, já
sentimos um sensível aumento nessa
demanda, e a tendência é que nos próximos anos esse número aumente consideravelmente.

“As agências têm o

dever de fiscalizar o
cumprimento do
compliance com as
normas, regulamentos
e leis em geral para
que todos os direitos
de terceiros sejam
respeitados ”
Isabel Franco

Isabel - Uma vez definidas as estruturas do compliance maior transparência
haverá dentro da empresa sobre a responsabilidade de cada um dos seus
gestores. O fator mais importante de
qualquer programa é o compromisso, a
dedicação e empenho sincero do alto
escalão da empresa ao compliance – o
famoso “tone at the top” sem o qual
não se dá a credibilidade do programa
de compliance. Diversas empresas brasileiras de diversos setores já adotam
programas de compliance.

As preocupações com higidez corporativa são necessárias apenas
para empresas de capital aberto
que tenham ações nas bolsas e
cujos acionistas minoritários devem
ser defendidos?
Compagno - Não, as preocupações relacionadas ao risco de corrupção devem
abranger toda e qualquer empresa indistintamente. Adicionalmente às empresas americanas, empresas estrangeiras de capital aberto que negociam seus
papéis em bolsas norte americanas também estão sujeitas ao FCPA.
Por tal razão, é mais comum identificar a existência de programas de compliance anticorrupção em empresas
americanas e empresas não americanas
listadas em bolsas americanas.
Mas isso não significa dizer que somente as empresas sujeitas ao FCPA devam se preocupar com sua higidez.
Mesmo porque, a exemplo do Brasil,
outras jurisdições estão se movimentando no sentido de colocar em vigor
legislações que combatam a corrupção.
Entidades como OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico)1; União Européia2; OAS3;
Transparency International4 e United
Nations5 estão exigindo que algo seja
feito pelos nações para combater a corrupção. A legislação brasileira, muito
embora tenha sido publicada recentemente como forma de resposta aos
propotestos populares, nasceu da assinatura pelo Brasil da Convenção de
Combate à corrupção da OCDE que
obriga os países signatários a publicar
legislações punindo atos de corrupção
praticados pela entidade jurídica. Tudo
isso leva a crer que não há mais como
fugir. O cenário atual exige um comportamento ativo por parte das empresas
em não tolerar atos de corrupção e criar
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mecanismos de controle que mitiguem
sua exposição a este risco.
Isabel - Não. No atual mundo corporativo, todas as empresas devem atentar
às melhores práticas independentemente de seu tamanho, seu capital, seu
número de empregados, seu faturamento, etc.
De fato, o mundo de negócios – e
mesmo os consumidores – estão cada
vez mais preocupados em se relacionar
apenas com empresas que se preocupam com a higidez corporativa, de forma a evitar aquelas que não tenham
boa reputação no mercado.
Assim, a tendência é que as empresas em geral adotem programas de
compliance, que é justamente a ferramenta citada expressamente na nova
lei Nº 12.846 como medida atenuante
no caso de punição por infração dessa
ordem.
Para quem também tem negócios
nos Estados Unidos e na Europa
que preocupações extras devem
ser adotadas como compliance?
Compagno - As empresas têm que
atentar para as legislações existentes
nas juridições em que possuem operações. Por exemplo, nos Estados Unidos
sabemos que empresas estrangeiras
que possuem negócios nos EUA ou tenham seus papeis negociados em Bolsas de Valores Americanas estão sob o
alcance do FCPA. Em relação ao Reino
Unido, em 2011 entrou em vigor o UK
Bribery Act (UKBA) que também possue
alcance extraterritorial, ou seja, pode
atingir empresas brasileiras que tenham
negócio ou parte de seu negócio no
Reino Unido, como exemplo, os escritórios de representacao.
Isabel - Essas empresas devem naturalmente atentar à legislação local em to14
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quadro comparativo da legislação
Corrupção de funcionários
públicos estrangeiros
Corrupção de funcionários
públicos nacionais
alcance Extraterritorial
dispositivos Contábeis e
de controles internos

outros atos lesivos

Exceção para pagamentos
de facilitação
responsabilidade penal
da pessoa jurídica
responsabilidade objetiva

Multas

fcpa

uK Bribery

lei nº 12.846/13

sim

sim

sim

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

não

não

sim. inclui outros
atos contra a
administração
pública
(e.g. fraude em
licitações, frustrar
competitividade
em licitação)

sim

não

não

sim

sim

não

não

sim
Por “failure to
prevent bribery”

sim

ilimitada

Multa de até 20% do
faturamento bruto
da pessoa jurídica
ou de até
r$ 60 milhões
(se não for possível
utilizar o critério do
faturamento bruto)

Violação aos
dispositivos contábeis:
multa de até Us$ 2
milhões por violação.
Violaçao aos
dispositivos de
controles internos:
multa de até Us$ 25
milhoes por violação.
duas vezes o benefício
obtido ou almejado.

outras “sanções”

declaração
de inidoneidade,
monitores, etc

declaração de
idoneidade

Crédito pela existência de
programas de compliance

sim
(U.s. sentencing
guidelines)

sim (pode ser
defesa absoluta para
crime de "failure to
prevent bribery")

sim

sim, mas limitado

Crédito por reporte voluntário
e cooperação

dos os seus aspectos e principalmente
no caso dos EUA, à Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) e no Reino Unido,
ao UK Bribery Act.
Em que medida a lei nº 12.846/13
– dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas
jurídicas por atos contra a adminis-

Publicação
extraordinária
da decisão
condenatória,
suspensão ou
interdição das
atividades, etc
sim
(montante do
crédito não
determinado)
sim (redução de 2/3
do valor da multa
e exclusão das
demais sanções)

tração pública do país ou estrangeiro – que entra em vigor no dia
1º de fevereiro do próximo ano,
pode ser comparada às suas similares de outros países?
Compagno - Parcialmente. A lei brasileira nº 12.846/13 faz um paralelo com
as leis FCPA (Foreign Corrupt Practices
Act) e a UK Bribery Act, sendo a lei ame-

CaPa

ricana um dos principais benchmarks
para a elaboração da lei brasileira.
As três leis abrangem:
Punição da corrupção de funcionários públicos estrangeiros; Alcance extraterritorial; Multas; Outras sanções;
Crédito pela existência de Programas de
Compliance; e Crédito por reporte voluntário e cooperação.
O quadro comparativo das 3 leis,
mostra claramente seus pontos divergentes e similares.
Isabel - Esclareça-se que esta lei visa a
honrar o compromisso internacional assumido pelo Brasil.
Lembrando a história das leis de anticorrupção no mundo todo, os EUA foram os pioneiros quando, nos idos do
escândalo de Watergate, os EUA descobriram que muitas empresas sistematicamente corrompiam outros governos
fora de seu país para obter contratos
milionários. À época, os EUA constataram que os empresários americanos,
mesmo que respeitassem a ética nos
EUA, pagavam propinas a governos estrangeiros para fechar negócios no
mundo inteiro.
Por conta dessa constatação, os EUA
promulgaram em 1977 a acima referida
Lei FCPA (que pune propinas a governos estrangeiros). Porém, as empresas
norte-americanas logo se deram conta
que somente elas estavam obrigadas a
se comportar bem fora de seu território, enquanto suas concorrentes estrangeiras, principalmente as alemãs,
japonesas e francesas, continuavam
ganhando contratos mundo afora à
custa de gordas propinas.
Assim, iniciaram as norte-americanas
uma cruzada para convencer outras nações na OCDE - Organização de Cooperação ao Desenvolvimento Econômico a
coibir a corrupção internacional. Conse16
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guiram: trinta e nove países assinaram a
“Convenção de Combate à Corrupção
de Autoridades Estrangeiras” entre eles
o Brasil, em 2000.
Ao ratificar a Convenção, o Brasil
obrigou-se a promulgar lei específica
para punir as empresas corruptoras (a
Lei 12.846/13), pois, antes dela, a nossa legislação só previa a punição a indivíduos.
A nossa Lei 12.846/13 é bastante similar às leis de outros países – não tão
abrangente como o UK Bribery Act que

“O primeiro elemento
de um programa de
compliance é a
avaliação de risco.
Depois identificar
melhores práticas no
setor e traçar um plano
de resultados”
José Francisco Compagno

já pune a corrupção particular, ou seja,
aquela entre empresas privadas, mas
bastante severa ao estabelecer a responsabilidade objetiva da empresa
que violar a lei.
Esta lei representa o ingresso do
Brasil na era da equiparação das
pessoas jurídicas de direito privado
às da esfera pública no mesmo sistema de controle de seus atos?
Compagno - Anteriormente à publicação da Lei Anticorrupção brasileira, já

haviam dispositivos legais que responsabilizavam os indivíduos envolvidos no
malfeito, mas a empresa, a qual muitas
vezes beneficiava-se economicamente
do ato ilegal do qual era conivente, nenhuma sanção sofria.
A corrupção, tal como um “produto”,
depende de oferta e demanda, de
modo que não basta ter mecanismos de
controle apenas de um lado da negociata. É nesse sentido que a nova lei 12846
inova, ao trazer sanções também para as
entidades jurídicas que são também beneficiárias dos atos de corrupção.
A lei não faz distinção quanto à forma
de constituição da sociedade empresária, tanto sociedades empresárias ou
simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário, bem como a
quaisquer fundações, associações de
entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro,
constituídas de fato ou de direito, ainda
que temporariamente estão sujeitas ao
alcance da lei e às mesmas penalidades.
Isabel - Sim – e finalmente. Anteriormente a essa lei, os nossos diplomas legais somente contemplavam os indivíduos, ou seja, as pessoas físicas, como
o caso do Código Penal, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Lavagem
de Dinheiro, e outras. Ou seja, a lei previa a punição do corrompido, aquele
que recebia a propina ou a vantagem ilícita, mas não o corruptor. De fato, no
Brasil, as empresas somente poderiam
ser punidas criminalmente por violações na esfera ambiental. Agora, com
essa lei, a empresa poderá ser civil e administrativamente punida pelas infrações previstas na lei.
A lei dá condições a que quem oferece e quem recebe vantagem ile-

gal tenham o mesmo tratamento
na apuração e condenação por
desvios comprovados no trato da
coisa pública?
Isabel - O indivíduo que aufere vantagem ilegal viola o artigo 333 do Código
Penal e por isso ficará sujeito a multa e
detenção de até 12 anos. O funcionário
público envolvido no ato ficará sujeito
às penalidades dispostas no Código Penal, Lei de Improbidade Administrativa,
e outras leis aplicáveis.
A empresa, por sua vez, fica sujeita à
multa de 0,1 a 20% do faturamento bruto do último exercício, e, caso não seja
possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto, a multa será de R$
6.000,00 a R$ 60.000.000,00.
Além disso, a empresa fica sujeita ao
perdimento dos bens, direitos ou valores que representem a vantagem ou
proveito direta ou indiretamente obtidos da infração e até a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos públicos
pelo prazo de 1 a 5 anos, entre outras
penalidades.
Em todos os setores, ficaremos
mais limpos corporativamente no
próximo ano?
Compagno - O advento da lei brasileira é um marco importante no combate
a corrupção no Brasil. Mas a sanção da
lei por si só não é suficiente para assegurar sua efetividade.
Sua efetividade está relacionada a
forma de sua aplicação pelos orgãos reguladores.
Um bom exemplo a ser citado é a lei
anticorrupção americana. Muito embora esta lei tenha quase 40 anos de vigência, os últimos dez anos representaram um forte aumento no número de
investigações por parte dos órgão regu-

ladores. Essa postura mais ativa envia
um sinal de que este tipo de conduta
não será tolerada e os infratores serão
devidamente punidos.
Com efeito, as empresas, temerosas
da possibilidade de sanção e riscos reputacionais, passaram a investir em programas de compliance como forma de
mitigar sua exposição.
O alcance deste novo instrumento
regulatório somente poderá ser mensurado à medida em que investigações e
punições forem ocorrendo e as empresas se mobilizem para evitar que essas

“A lei previa a punição
do corrompido, aquele
que recebia a propina
ou a vantagem ilícita,
mas não o corruptor.
Agora, a empresa
poderá ser civil e
administrativamente
punida pelas infrações”
Isabel Franco

condutas ocorram no âmbito de suas
operações.
Isabel - Esperamos que sim. A nova lei,
mesmo que possa ser ignorada por algumas empresas e negócios, com certeza já está trazendo bastante conscientização sobre o assunto ao mundo de
negócios brasileiro.
Internamente nas empresas, a fun-

ção de controle deve ser de uma
pessoa apenas ou de um grupo selecionado?
Compagno - Exitem várias tipos de estruturas de compliance. As diferentes
estruturas dependem do tamanho da
organização, dos recursos existentes
para criação de um departamento de
compliance, sua exposição ao risco que
pretende mitigar com sua estrutura.
As melhores práticas recomendam a
existência de uma estrutura de Compliance independente, que não esteja
relacionada a nenhum outro departamento da companhia e que tenha um
reporte diretamente ao board da companhia.
Na prática, todavia, a estrutura mais
comum é a formação de um Comitê,
composto por membros de diversos departamentos, a exemplo de Recursos
Humanos, Jurídico, Auditoria Interna, Financeiro. Este Comitê se reúne periodicamente para tratar de assuntos relacionados a compliance e se reporta ao board da Companhia.
Outra estrutura bastante comum é
acumular a função de compliance e jurídica em um único departamento.
O foco principal da estrutura de compliance deve ser a implantação, administração, supervisão e monitoramento
do programa de compliance e ética.
Importante destacar que independentemente da estrutura, a responsabilidade pelo Programa de Compliance
não é exclusivo da estrutura de compliance. O Departamento de Compliance é responsável por monitorar o cumprimento das políticas e procedimentos
da companhia bem como a eficácia dos
controles implantados, efetuando as devidas modificações quando da detecção
de possíveis falhas e tomando as devidas medidas corretivas quando forem
CENP EM REVISTA - DEZEMBRO / 2013
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encontrados red flags que possam colocar em risco a imagem da companhia,
bem como possam resultar no pagamento de multas e em penalidades,
mas cabe à alta gestão exigir de seus
colaboradores um compromisso com a
ética e a conformidades com as diretrizes traçadas por meio de políticas e procedimentos da companhia.
A responsabilidade de manter a integridade da companhia perante o mercado é de todos os funcionários, incluindo
e especialmente da alta gestão.
Isabel - Isso depende muito de cada
empresa – não há um sistema melhor
que o outro. A escolha sobre como se
dará o controle depende de diversos fatores entre eles primordialmente o tamanho da empresa e a complexidade
de suas atividades. Mas, o mais importante é que essa pessoa ou esse grupo
selecionado faça parte do alto escalão
da empresa e seja por ele respeitado.
Isso possibilita o “tone at the top” mencionado acima.

Qual deve ser o perfil do homem/
grupo de compliance?
Compagno - Compliance é um campo
relativamente novo e carente de profissionais com experiência anterior na
área. Não obstante, esta posição pode
ser ocupada por um indivíduo que compreenda a natureza do negócio e da indústria, seja capaz de entender e questionar relatórios financeiros e contábeis, tenha conhecimento das legislações aplicáveis e possíveis sanções; tenha habilidades escritas e de comunica-

O homem/grupo de compliance
tem imunidade trabalhista?
Compagno - Diferente da CIPA, que
possui suporte legal através do artigo
163 da Consolidação das Leis do Trabalho e da Norma Regulamentadora nº 5
(NR 5), aprovada pela Portaria nº 08/99,
as leis que incentivam a criação de um
Departamento de Compliance não preveem quaisquer tipo de imunidade para
os funcionários que integrem este departamento, uma vez que estes funcionários também podem cometer algum
tipo de improbidade ou ato ilícito.
Sendo assim, o único objetivo das
leis anticorrupção referem-se a punição
para os atos ilícitos e corruptos por partes das pessoas físicas e jurídicas.
Isabel - Não.

José Francisco Compagno
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“As agências de
publicidade deveriam
ser as instituições
mais preocupadas
com o compliance
em geral”

ção e de personalidade firme e ao mesmo tempo acessível.
Na prática, grande parte dos profissionais do compliance possuem um backgroung jurídico. Mas também se verifica pessoas com experiência em auditoria interna exercendo o papel de compliance officer.
Isabel - Novamente, não há um perfil
específico. Em algumas empresas essa
pessoa é um engenheiro, em outras
um advogado. É importante que seja
uma pessoa com credibilidade dentro
da empresa e abertura para os funcionários a procurarem e conversarem
abertamente.

Compliance alcança também o
cumprimento de outras leis, como
a trabalhista e de proteção ao trabalho de mulheres, minorias e
crianças?
Isabel - Sim, idealmente deveria abranger uma grande gama de normas e regulamentos internos, contemplando
também os grupos minoritários, trabalho infantil, e até outras práticas entituladas como “politicamente corretas”
como diversidade, inclusão de pessoas
menos privilegiadas, respeito ao idoso,
etc. As agências de publicidade, a nosso ver, pela grande responsabilidade
social que possuem, deveriam ser as
instituições mais preocupadas com o
compliance em geral.
Não corremos o risco do compliance ser menos praticado que exibido como instrumento de marketing?
Isabel - Isso pode acontecer – como já
acontece com os programas de sustentabilidade. Mesmo que assim seja, a
existência do compliance em qualquer
empresa já é um grande avanço e benefício à comunidade por incentivar a
conscientização pelo ético, íntegro e
transparente.

1 - Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions
2 - 1988 Joint Action on Corruption in private sector
3 - 1996 Inter-American Convention Against Corruption
4 - ONG que estuda os impactos da corrupção no mundo. Divulga anualmente o CPI – Corruption Perception Index – que avalia o grau de corrupção no
setor público de diversos países
5 - 1966 United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions

www.justice.gov
www.ukba.gov.uk
www.planalto.gov.br
www.klalaw.com.br
www.br.ey.com
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a uniãO que faz a fOrça
ForCom reúne lideranças de 40 entidades para refletir sobre
o mercado da comunicação
Em uma demonstração de grande
mobilização política e de defesa de interesses comuns, o Fórum da Comunicação, ForCom, presidido por Dalton
Pastore, realizou no mês de outubro
sua primeira reunião depois da realização do V Congresso em 2012.
Com a presença maciça de dezenas
de líderes do negócio da propaganda,
a reunião contou com duas visitas ilustres: o Presidente da Frente Parlamentar da Comunicação Social, Deputado
Federal Milton Monti e também de
Marcus Vinícius Furtado, Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil que fizeram discursos consistentes em defesa da livre expressão e das
melhores práticas comerciais, além de
defenderem a relevância da propaganda para a economia.
“Não há dúvida de que a indústria da
comunicação, ao movimentar 85 bilhões de reais neste ano é parte importantíssima da economia e só estamos
computando nesta cifra a ação direta
dos agentes ligados a agências e anunciantes, quando incluímos outros fornecedores desta indústria o número se
torna ainda mais expressivo”, afirmou
Milton Monti.
E é alicerçado nesta premissa de geração de emprego e renda que o deputado mostrou-se contrário às diversas
iniciativas recorrentes no Congresso de
amordaçar e impedir a publicidade no

País. "O Estado não
pode tutelar a sociedade e a comunicação”,
afirmou, dizendo-se um
vigilante permanente
dos assuntos afeitos à
propaganda.
Estreante no ambiente do ForCom, o Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil também ensaiou Furtado, Pastore e Monti: diálogo do governo com a sociedade e a
um discurso de apoio à propaganda é fundamental para a garantia do Estado democrático
liberdade de expressão
comercial e à propaganda, afirmando
Já Fábio Mortara, presidente da Assoque o diálogo do governo com este im- ciação Brasileira da Indústria Gráfica
portante segmento da sociedade é fun- (Abigraf), falando em nome das entidadamental para garantia do estado de- des de produção (Apro, Aprosom, Abramocrático de direito de um País livre.
foto e Abep, de pesquisa), enumerou
Para Furtado, o ponto fundamental diversos temas que deveriam ser incluíde todos que atuam no setor da propa- dos na agenda do ForCom como a dilaganda deve ser a auto-regulamentação tação dos prazos de pagamento pelos
para que não sejam desviados os cami- anunciantes, a questão dos direitos aunhos para a falta de ética e com isso torais e o uso de obras de terceiros.
manterem-se distante da intervenção
Dalton Pastore, Presidente do Fóestatal nos negócios.
rum, alertou para temas que deveriam
Após as ilustres visitas a reunião re- ser tratados em grupos específicos pois
tomou a pauta original onde cada re- não são afeitos à maioria das entidapresentante de entidade fez apresenta- des, como é o caso de assuntos que dições sobre seu segmento. Frederic Ka- zem respeito à área de produção, ou
char, Presidente da ANER e da Editora dos Correios para quem é do segmenGlobo, por exemplo, foi um dos que to de marketing direto e promoção.
mencionou, citando Monti e Furtado, a
questão da censura pelo governo e
www.forcom.org.br
também pela sociedade.
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Bup em ritmO de crescimentO
Banco Único de Listas de Preços já tem dezenas de
veículos com listas depositadas
Em linha com a legislação federal e valorizando os veículos
ao assegurar transparência nas informações oferecidas às
agências e anunciantes, o BUP – Banco Único de Listas de
Preços lançado pelo CENP em junho deste ano comemora o
primeiro semestre com algumas dezenas de veículos com listas de preços já depositadas.
Antonio Carlos de Moura, Diretor Executivo Comercial do
Grupo Folha, foi o primeiro a depositar as Listas de Preços de
seus veículos no BUP.
Segundo ele, “o CENP é um paradigma de profissionalização do mercado e a publicação das listas de preços dos veículos no BUP, visando mais transparência nas relações com os
anunciantes e as agências não só demonstra o quanto os
veículos estão comprometidos com as diretrizes do CENP,
como também acreditam num mercado pautado pelas melhores práticas”.
Já o Diretor da Editora Manchete, Marcos Dvoskin, que depositou a lista da Revista Pais & Filhos, afirma que o CENP é
uma referência de credibilidade e seriedade e “quem quiser trabalhar assim, com ética, competência e transparência
tem de atender e participar das iniciativas da entidade”.
Fora do mercado publicitário, a opinião do governo corrobora estas declarações.
Para Márcio Aith, Subsecretário de Comunicação do Gover-

cOmO funciOna
• O BUP é um sistema on line utilizado por Veículos de Comunicação associados do CENP. Todos os cuidados foram tomados para garantir que o responsável que faz o cadastramento da Lista de Preços de um veículo seja identificado e
confirmado como seu representante.
• Cada Veículo de Comunicação tem acesso exclusivamente
ao seu espaço para realizar o depósito e atualizações; ou seja,
não tem acesso às Listas de Preços dos demais veículos que
utilizem o sistema.
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no do Estado de São Paulo, esta e outras iniciativas que visem
a transparência e o aperfeiçoamento do processo de compra
de mídia por agentes públicos conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo.
Na esfera federal, quando de seu lançamento, Ana Carolina Castro, Diretora de Mídia da Secom/PR afirmou que
“apoiamos e valorizamos todo trabalho que possa contribuir com o que já vem sendo realizado pela Secom em seu
cadastro, que hoje conta com dados completos de cerca de
9000 veículos, e que pratica a negociação referenciada em
suas tabelas, que são públicas e utilizadas por todos os anunciantes do Governo Federal”.
O Decreto 57.690/66, em seu Artigo 14, determina que “O
preço dos serviços prestados pelo veículo de Divulgação
será por este fixado em Tabela Pública, aplicável a todos os
compradores, em igualdade de condições, incumbindo ao
Veículo respeitá-la e fazer com que seja respeitada por seus
representantes”.
O sistema de Depósito de Lista de Preços nasceu como
um estímulo às melhores práticas comerciais, visando inclusive colaborar para a correta atuação de Representantes Comerciais, que devem praticar os mesmos valores expressos na
Lista de Preços pública de cada veículo que representa. A medida, além de contribuir sobremaneira com a credibilidade

• A validade das Listas de Preços será definida pelos próprios
veículos de comunicação, que a depositarão no sistema sempre no formato PDF, sendo os responsáveis únicos para que
a lista de preços de publicidade em vigor seja sempre a que
está depositada para consulta.
• As agências de publicidade certificadas, os anunciantes públicos cadastrados e os anunciantes privados associados do
CENP poderão consultar as Listas de Preços dos Veículos de
Comunicação individualmente, por meio de senha, no site da
entidade.

quem e cOmO participar
dos veículos com listas depositadas, ainda favorece as instâncias de controle das Agências de Publicidade e dos Anunciantes públicos e privados, de todo o Brasil.
Vale lembrar que o BUP mostra-se mais eficiente quanto
mais os veículos associados ao CENP depositem no sistema
suas listas de preços individuais e autônomas. Lembrando
que a entidade não tem ingerência alguma sobre valores, políticas comerciais ou informações das Listas de Preços depositadas no sistema, e que um Veículo não tem acesso por meio
do BUP a quaisquer dados de outros Veículos.
A iniciativa do CENP dá forma também a uma das resoluções aprovadas no 5º Congresso da Indústria da Comunicação, realizado em maio de 2012 em São Paulo, e que reuniu
o mercado em torno de reflexões sobre os negócios, a liberdade de expressão e de informação comercial. E o BUP foi
eleito como uma das cinco prioridades do Comitê de Continuidade e Implantação, criado pela ABAP – Associação Brasileira das Agências de Publicidade, para empreender as propostas aprovadas no 5º Congresso.

• Podem participar todos os veículos de comunicação associados ao CENP.
• Quem ainda não for associado pode solicitar associação
entrando no site www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/bup/ e
acessando o Formulário Cadastral e a Solicitação de Ingresso
ao Quadro Associativo. Este documento deve ser preenchido e assinado por seu representante legal e encaminhado
ao CENP juntamente com os seguintes documentos:
1) Cópia do Contrato ou Estatuto Social contendo a constituição da empresa e eventuais alterações contratuais;
2) Comprovante de registro do CNPJ;
3) Cópia de documento delegando poderes ao seu Representante Legal.
• Os veículos poderão informar o número BUP-CENP em
suas Listas de Preços impressas e digitalizadas, o que facilitará o acesso e a garantia de validade da lista publicada.

www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/bup/
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Grandes Nomes da

Propaganda
Um programa feito por comunicadores para comunicadores com entrevistas exclusivas; e tudo
sobre os principais eventos que estão rolando no setor; em um clima agradável e descontraído.

Domingos ao meio-dia. Reprise SEG, QUA e SEX às 8h.
No canal MGM 68 da NET e 67 da SKY.

Apoio

Raul Nogueira Filho
Vencedor do

Prêmio

Contribuição Profissional 2013

Profissional de Imprensa Especializada

P&D Comunicação

/programa.gnp

Só o melhor da propaganda
@ProgramaGNP

www.grandesnomesdapropaganda.com.br

EVEntos

eVOluçãO Ou transfOrmaçãO
Evento ABA Mídia debate os mais recentes conceitos
e práticas de planejamento
Com o objetivo de debater os mais
recentes conceitos e práticas de planejamento para que os anunciantes possam obter melhor retorno de suas verbas de comunicação, a Associação Brasileira dos Anunciantes – ABA realizou
em novembro o IX Fórum Internacional ABA Mídia.
Reunindo durante dois dias profissionais como João Ciaco, Presidente da
ABA e Diretor de Publicidade e Marketing de Relacionamento América Latina
da FIAT, Ezra Geld, CEO da JWT Brasil;
Alessandro Godinho, Gerente Executivo de Planejamento e Mídia do Banco
do Brasil; Pedro Porto, Diretor de Estratégias de Marcas do Twitter; Fabio Coelho, Presidente do Google, entre outros, o encontro refletiu sobre como os
anunciantes podem obter melhor retorno em suas verbas de comunicação.
Abrindo o evento, Rafael Sampaio,
Vice Presidente Executivo da ABA fez
um panorama geral sobre a comunicação atual, destacando as mudanças
mais significativas que estão ocorrendo no mundo todo, tanto nas funções
como nas práticas de mídia, resultando
em novos desafios para os profissionais da área.
Apesar de palestrantes com temas e
perfis tão diferentes como Geraldo Leite, da Singular, Ezra Geld da JWT, Orlando Lopes do Ibope, Fabio Coelho do
Google ou Gustavo Diament da Spotify, foi interessante notar como todos
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Pedro Cruz, COO da Giovanni+DraftFCB

mencionaram, à sua maneira, questões relevantes como gestão de verbas, conceitos e práticas de planejamento, negociações e sistemas de aferição de resultados dos investimentos
feitos em mídia.
Entre uma apresentação e outra,
Maria Luisa López, Diretora de Mídia da
Unilever e também da ABA, chamou a
atenção da plateia sobre a relevância
do evento, sobre como o bem mais valioso do momento é o tempo e como
as marcas devem estar inseridas no
conteúdo consumido pelas pessoas.
A apresentação de Pedro Cruz, da
Giovanni+DraftFCB, contudo, foi a mais
instigante. Explorando conceito inédito
de Trustparency, o profissional de planejamento falou sobre pessoas e sobre como em um mundo mais urbano

e digital calibrado na esteira da superexposição, as pessoas se aproximam
mas se abalam os relacionamentos.
“Estamos mais críticos do que fomos ao longo de toda a história da humanidade, e vivemos um modelo capitalista que nos trouxe até aqui mas que
não nos levará pra frente”, disse.
Neste excesso de informações fica
abalada também a confiança das pessoas em marcas e instituições. Se antes os pais eram a única fonte de confiança e de resposta para as crianças e
o elo de sua ligação com Deus, hoje
temos o acesso facilitado à tudo que
existe no mundo através de um clique
e de uma tela. Ou de várias!
A própria propaganda boca-a-boca
está em cheque nesta nova configuração das redes sociais onde nem tudo
que é produzido é verdadeiro. Quem
inspira a humanidade é a iniciativa privada, um motor de 50 anos que, segundo Michael Porter, cria valor para si
e para a sociedade, reconectando o
negócio com o progresso do mundo.
Recomendando como as marcas
devem agir em sua postura da porta
pra fora pra encantar e fidelizar os consumidores, Cruz recomenda a forma
espontânea de comunicação; isso inclui assumir as próprias imperfeições e
estar disponível para um diálogo.
www.aba.com.br

@

MErCado

ensinO de prOpaganda
O desafio de entregar o que o mercado precisa,
o aluno quer e o governo exige
Registrando 370 instituições públicas e privadas de ensino superior que reúnem hoje mais de 60 mil
alunos e graduam anualmente 11 mil novos estudantes nas áreas de Publicidade e Propaganda, cabe
um olhar atento sobre como estão sendo enfrentados os desafios de preparar os futuros publicitários
para o mercado de trabalho. Bem como está sendo qualificado em ensino continuado o corpo docente
a quem cabe esta função.
Em uma feliz e inesperada coincidência, no mês em que o Ministério da Educação divulgou os
resultados do ENADE, o tema da mesa redonda promovida pelo CENP foi o ensino da Propaganda nas
universidades brasileiras.
Participaram do encontro os professores Luiz Fernando Garcia da ESPM/SP; Fátima Gamallo, da Unip
São José dos Campos; Paulo Rogério Tarsitano, da Metodista; Angélica Santini, das Faculdades
Integradas de Bauru e Walter Freoa, da Cásper Líbero, de São Paulo.
A conversa foi conduzida por Ricardo Ramos e André Porto Alegre, responsáveis pelo setor
estudantil na APP - Associação dos Profissionais de Propaganda - e idealizadores e organizadores do
Fest´Up, o maior e mais reconhecido evento que há 25 anos integra profissionais e universitários com
as grandes feras do mercado.
Se a princípio parecia haver um consenso quanto ao momento vivido pelas universidades, é
evidente que a regionalização, as questões sociais e as exigências dos mercados impactam
sobremaneira a forma como os estudantes são atendidos, como as instituições se posicionam e sobre
como serão os jovens profissionais que o mercado terá à disposição a cada ano.
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“Os professores
desprezam
publicitários que
dão aula”

André Porto Alegre,
Diretor da APP e professor
de MBA da Faculdade
Rio Branco e Faccamp

Com a visão experiente de jornalista e publicitário que já
atuou em agências de propaganda e em veículos e também
frequenta a sala de aula como professor dos cursos de MBA da
Faculdade Rio Branco e Faccamp, André Porto Alegre deu início
à conversa com uma pergunta de impacto, mostrando que os
temas espinhosos devem ser tratados de forma contundente.
Há realmente certo desprezo da Academia pelo mercado,
especialmente entre os professores e os publicitários? Professor Garcia, da ESPM é rápido em dizer que não. Embora
não seja recorrente em outras áreas de atuação como a medicina, onde se buscam professores doutores justamente
pela sua especialização avançada, na comunicação esta
questão entre os que lecionam e os que atuam como agentes do mercado publicitário é antiga mas não parece comprometer a relação.
Nascida do meio que orienta seus propósitos educacionais, a Escola Superior de Propaganda e Marketing talvez seja
a instituição que menos pode ser acusada de diferenciar professores catedráticos dos formados pelo próprio exercício da
profissão. Para o professor Garcia, os jovens de hoje transitam melhor entre a atividade profissional e a acadêmica,
aproximando os conhecimentos e facilitando também o relacionamento do professor e aluno, e também as questões de
teoria e prática.
“A formação técnica que o MEC exige hoje também já é requerida pelos contratantes do mercado justamente porque
buscam encontrar profissionais com talento qualificado e originalidade”.
Da mesma opinião é Fátima Gamallo, da Unip de São José

dos Campos. Para a professora que tem “invejinha” de não
ter APP na sua região é importante aproximar o aluno do mercado. Nesse sentido, cresce a cada ano as iniciativas da Unip
em promover eventos que promovam a reciclagem de conceitos e de atuação dos professores, mais alinhados com a realidade dos agentes da publicidade, as agências, os veículos,
anunciantes e fornecedores.
Gamallo levanta uma questão interessante sobre o aumento da idade dos alunos. “Alguns profissionais autônomos
estão voltando aos bancos escolares para reciclar e buscar
novos talentos mais familiarizados com as multiplataformas
da atualidade. Creio que esta situação tem promovido mais
sinergia entre os estudantes e os professores, bem como entre os jovens com os profissionais”, afirma.
Para o professor Tarsitano, da Metodista, um entusiasta e
militante das questões de diálogo entre mercado e academia,
a distância entre professores e alunos vem diminuindo gradativamente e hoje é menos importante um diploma do que o
conhecimento. “Nem sempre um título de doutor assegura
que uma pessoa é bom professor”, afirma, alertando que está
mais do que na hora de serem revistos os programas de pósgraduação e formação de docentes requeridos pelo Estado.
Na opinião de Tarsitano há união entre o mercado e a academia, contudo, os alunos mais interessados em pesquisa,
por exemplo, farão carreira como pesquisadores, invariavelmente, no exterior.
A professora Angélica Santini, de Bauru, acredita que fazer
parceria com as agências locais e os veículos é a saída para
que o mercado se aproxime cada vez mais da escola.

“Relacionamento
facilitado entre
professor e aluno
na ESPM”

Luiz Fernando Garcia,
professor da ESPM
CENP EM REVISTA - DEZEMBRO / 2013
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“Professores mais
alinhados com a
realidade das
agências”

Fátima Gamallo, professora
da Unip de São José dos
Campos

“Temos de mostrar que a escola é um celeiro de talentos
só que para isso precisamos trazer os profissionais do mercado para dentro da escola, neste sentido, temos investido em
eventos e palestras para aproximar os dois públicos”, afirma.
Quem compartilha desta opinião de que precisa haver
mais diálogo entre o mercado e os alunos é o professor Walter Freoa, da paulista Cásper Líbero. Em sua opinião a nova
configuração profissional imposta pelas novas tecnologias
tem levado as empresas a buscar os jovens alunos desde o
primeiro ano, ao contrário de outros tempos quando agências, anunciantes e veículos recorriam à academia em busca
de talentos apenas no último ano de formação.
“O que notamos é que não estão em busca de estagiários
para pequenas coisas, não. Hoje querem do jovem a inteligência de marketing digital, de relacionamento com mídias sociais,
de novas linguagens e estratégias”. E acrescenta, “noto também que quanto à mão inversa, de profissionais mais velhos
voltando à escola em busca de especialização ou pós-graduação, a busca é sempre por temas que não estejam relacionados
com sua formação. Ou seja, está se buscando ampliação dos
conhecimentos e não especialização no que já se sabe”.
Na opinião de Freoa, o problema do ensino da propaganda, bem como de outras disciplinas, está na matriz curricular
que exige que profissionais experientes não possam ser professores se não atenderem requisitos acadêmicos. Ora, se
esta especialização acontece invariavelmente em horários incompatíveis com quem desempenha funções em agências
de propaganda ou em outros fornecedores do mercado publicitário como este profissional vai se tornar um educador?
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Ricardo Ramos, Diretor do Setor Estudantil da APP e idealizador do Fest´Up, o maior evento de relacionamento entre o mercado e a academia, reunindo num único dia mais de 100 palestras, workshops, concurso e momentos de integração entre jovens e experientes profissionais do mercado publicitário, concorda que é preciso seguir algumas regras para que bons executivos se tornem bons professores, entretanto, é imperativo
que este hiato seja encurtado sob pena de criarmos uma geração de alunos burocráticos e distanciados da realidade prática
da vida profissional em agências, veículos ou em anunciantes.
É PRECISO REvISAR A REvISãO CURRICULAR
Apesar de estar em curso pelo Ministério da Educação
uma Revisão das Diretrizes Curriculares, é consenso entre os
convidados de que quando o Estado invade uma atividade
que deveria ser feita pelo mercado, nem sempre são atendidas todas as necessidades.
Depois de setores como petroquímica, construção civil e
saúde sofrerem invasão de capital estrangeiro, a chegada
deste modelo na educação incomoda os docentes. “Estamos
colocando na mão de estrangeiros o futuro do País”, afirma
Paulo Tarsitano, lembrando que o ensino não vem sendo feito de forma adequada, deixando de harmonizar as realidades
distintas da prática profissional com a grade curricular.
Da mesma opinião é Fátima Gamallo: “entendo que haja
preocupação do Estado mas não acredito que tenhamos um
modelo único para um Brasil tão grande, com uma realidade
diferente para escola federal, pública e para privadas também. Fazer ensino de qualidade em propaganda e publicida-

“É menos
importante um
diploma do que o
conhecimento”

Paulo Tarsitano,
professor da Universidade
Metodista

O ensinO da prOpaganda
em númerOs:

MErCado

“O mercado
tem de se
aproximar mais
da escola”

Angélica Santini,
professora da Universidade
de Bauru

de é caro, requer investimento em tecnologia, em pessoal,
em visão expandida do mundo”.
Professor Luiz Fernando Garcia, da ESPM, é da mesma opinião, contudo, como sua instituição de ensino nasceu de necessidades do próprio mercado em formar talentos, acredita
que a revisão curricular feita pelo Estado utiliza um pensar e
uma modelagem de quem vai ao extremo de uma visão crítica de quem não vivencia a realidade da prática.
“É impossível reproduzir a técnica e a teoria de um mercado que muda tão rapidamente”, afirma, pintando um indigesto cenário e fazendo relevantes questionamentos. Considerando um período de quatro anos de faculdade, o jovem que
entra em 2014 na faculdade se formará em 2019, ou seja, ele
entrará com 17 anos e sairá em seu período de maturação
profissional. Quem arrisca apenas um comentário sobre como
será a vida, a propaganda e os negócios em 2020? Como imaginar todas as possibilidades de atuação, áreas e cargos para
profissionais de comunicação em agências, fornecedores,
clientes e veículos? Que conteúdos deveremos prover para
que a educação deste jovem seja útil e continuada?”
Nesse sentido, segundo o professor Garcia, seria mais lógico investir, como faz a ESPM, na formação vocacional de jovens com pensamento digital, olhando a dimensão social e o
compromisso da educação em condições éticas, preservando
valores inerentes ao ser humano.
“Tenho medo de que a nova Diretriz Curricular acabe engessando este processo e não se aprofundando na imensa
onda de mudanças do mundo”, intervém professor Tarsitano.
Angélica Santini elogia a iniciativa do CENP e diz que mais
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• 370 escolas de publicidade e propaganda
• 60 mil alunos matriculados anualmente
• 11 mil novos publicitários formados por ano
• MG tem 38 faculdades
• RS tem 20, 4 na capital gaúcha
• SC tem 16 e nenhuma na capital Florianópolis
• CE tem 10, todas na capital Fortaleza
• Piauí e Roraima tem apenas uma instituição de
ensino superior
• SP tem 135 faculdades, 82 no interior

do que respostas, o mercado deveria estar fazendo mais perguntas. Além das questões externas afins às novas Diretrizes
Curriculares, a professora menciona o momento de reavaliação interna de sua própria instituição de ensino em Bauru. Junto desta questão também vem a leitura sobre a regionalização
do ensino (haja vista que somente escolas do interior conseguiram nota máxima no ENADE, veja quadro acima), e a reflexão sobre a duração semestral do curso ao invés da anual.
E afirma: “devemos ter equilíbrio entre a formação dos jovens e as exigências do MEC, na minha opinião há um distanciamento grande entre o que a escola tem de prover e o que
o mercado vai absorver”.
A questão levantada pela professora Santini também passa
pelo perfil do aluno egresso de uma universidade pública e de
uma privada, onde este não dispõe de período integral de ensino, já trabalha, tem outros desafios e dificuldades. “Pra este
aluno que não tem as facilidades ou tempo livre para cursos
de aperfeiçoamento ou ampliação de horizonte é necessário
incluir na grade curricular disciplinas humanísticas, holísticas e

“Precisa haver
mais diálogo entre
o mercado e
os alunos”

Walter Freoa, professor da
Faculdade Casper Líbero

CADA VEZ
MAIS meios de
comunicação
participam
do bup.
O SEU
NÃO PODE
FICAR FORA
DESSA.

Bem-vindo ao BUP, o Banco Único
de Listas de Preços que o CENP
criou para proporcionar a todos
os veículos de comunicação maior
transparência na divulgação da
sua Lista de Preços, que deve
ser única e pública (Decreto
nº 57.690/66), facilitando as
negociações comerciais e a vida do
mercado inteiro. Participe desta
iniciativa e aumente ainda mais sua
credibilidade e confiança.
Acesse www.cenp.com.br
e associe-se a esta ideia.

Veículo transparente
e profissional divulga
sua lista de preços no BUP.
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“Devemos evitar
uma geração
de alunos
burocráticos”

Ricardo Ramos, Diretor
da APP e idealizador do
Fest'Up

que contribuam com valores éticos e de responsabilidade."
Quem compartilha desta opinião é o professor Tarsitano,
da Metodista. Estudioso das questões das diretrizes curriculares desde 2008 e afirmando que mesmo em cursos semestrais ou anuais as matrizes são diferentes, o acadêmico alerta
para a necessidade de ampliar o conteúdo técnico passando
pelo repertório cultural. “A universidade tem de ensinar o aluno a pensar. E como usar este pensamento”, declara.
Para atingir este objetivo, o professor afirma pesquisar muito novas formas de interação e ferramentas que sejam importantes para os jovens. Para isso, o professor vem fazendo uso
dos games. “Quero que os alunos brinquem comigo porque
se conseguem jogar é porque entenderam as regras, compreenderam o desafio e hoje a maior deficiência do aluno é ler e
compreender alguma coisa, eles tem uma deficiência de compreensão que vem de muito cedo na escola e na vida”.
E assim, em uníssono, os professores convidados concordam que atribuir à academia a má qualidade de profissionais é
pensar muito raso. Toda a educação precisa de um olhar mais
atento e moderno visando abrir os horizontes das crianças para
o saber, para a busca do conhecimento, para saber pensar.
Para Ricardo Ramos, que observa o mercado a partir de
sua experiência como profissional de agências de propaganda e promotor do encontro de jovens com experientes profissionais, há um enorme potencial de aprendizado também
para os professores. E não só para os alunos.
Luiz Fernando Garcia acha que o buraco é mais embaixo e
este voo prevendo que tipo de profissionais serão absorvidos
pelo mercado é cego.
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“Enquanto continuar toda esta efervescência e as coisas
não se acomodarem, enquanto esta mudança radical do
mundo, do perfil dos veículos, da entrada do digital continuar em expansão é difícil prever o perfil de pessoas que as instituições precisam formar tecnicamente”, avalia.
ESTáGIOS E ESTAGIáRIOS
Uma questão inerente ao jovem universitário é o programa de estágio. Se para algumas instituições ele é obrigatório,
em outras ele não tem como fazer parte da experiência do
aluno, justamente porque no horário em que ele poderia estar experimentando a vida em uma empresa de comunicação, ele está trabalhando, inúmeras vezes, em ambientes
completamente diferentes da profissão que ele pretende seguir depois de formado.
A legislação de Estágio nº 11.788, de 2008, também está
sendo revista. É raro, no entanto, que uma faculdade exija
estágio, e mesmo isso ocorrendo, as empresas são isentas
de remunerar este jovem, precisando apenas garantir-lhe
vale transporte. A situação do estágio revela também um
ponto interessante que transita entre o mercado e a academia. Os jovens que fazem estágio acabam trazendo para a
escola situações e práticas do ambiente de trabalho e essa
interação motiva a atualização do próprio professor e dos
outros alunos.
Na opinião de Fátima Gamallo, que entende bem a questão regional, pois interage com docentes de outras unidades
da Unip, a maior rede de ensino em número de alunos, o estágio não deve ser encarado pelo mercado como mão de
obra de baixo custo. Igualmente, deve ser visto com frescor
de pensamento para dentro da empresa, um rotina sem vícios, disponível para aprender e com muito para ensinar.
Em São José dos Campos, conta Gamallo, já não há alunos
quartanistas para os programas de estágio das empresas da
região e muitas companhias já entenderam que podem buscar talentos também nos primeiros anos da faculdade pois a
vivência prática vai melhorar o aprendizado técnico na faculdade e conseqüentemente voltar como benefício e posicionamento para dentro da empresa.
É a lógica da intenção e do tempo, afirma o professor Garcia, se referindo ao programa de estágio da ESPM que visa estimular a empresa a preparar um ambiente para receber este
estagiário. “Não adianta colocar o jovem dentro de uma
agência e dar-lhe desafios e incumbências que ele não faz
ideia de como resolver”.

Nesse sentido, as Agências Júnior, estabelecidas dentro
das universidades, são uma forma dos jovens colocarem em
prática e reproduzirem de forma saudável o ambiente das
agências de propaganda do mercado. Claro que, guardadas
as devidas proporções, operando em situações reais, com
verba real, problemas de comunicação a serem solucionados
e todas as vicissitudes da vida como ela é.
“Nossa intenção é que na agência experimental o jovem
tenha uma primeira vivência do grupo, das lideranças e do
processo”, afirma.
Já para Tarsitano, a formação é responsabilidade tripla: do
mercado, das instituições, e de interesse do aluno em construir sua carreira. Colocando um dedo na ferida, o professor
afirma que as agências experimentais foram implantadas
para substituir o estágio e isso não vem ocorrendo de forma
correta pois muitas Agências Júnior não cumprem seu papel
de reproduzir a realidade do mercado e, assim, gerar profissionais mais preparados para diversas competências.
Em Bauru as agências experimentais funcionam, afirma a
professora Santini, acrescentando que a agência funciona
atendendo empresas privadas e organizações sem fins lucrativos e que o mercado tem se abastecido de jovens profissionais egressos desta agência que tem a teoria e a prática caminhando juntas.
Na Cásper Libero, embora haja uma agência, os alunos
não duram mais do que três semanas por lá e seguem em estágios remunerados no mercado.
Já o trabalho da Arenas, agência da ESPM, é pelo desenvolvimento do jovem de forma integral, não somente na técnica e no dia a dia de uma agência.
A preocupação do professor Garcia é quanto à juniorização
do talento que será aproveitado em diversas atividades do
mercado publicitário. Apesar de estar no auge de suas potencialidades físicas e intelectuais, o universitário ainda não tem
maturidade emocional para agir profissionalmente. Por isso,
os quase 250 “alunos funcionários” por semestre, são voluntários com permanência obrigatória de seis meses na agência,
num ciclo de aprendizagem que inclui tratar de expectativas,
gestão emocional, entrega de resultado, avaliação de performance, enfim, a vida real, com suas pressões e virtudes.
A professora Fátima Gamallo afirma que a Unip não tem
agência experimental pois os cursos de Publicidade e Propaganda são noturnos, impossibilitando que os alunos que trabalham durante o dia façam estágio.
Neste caso, para aproximar os jovens do ambiente corpo-

VOcê saBia?
A cada três anos o Ministério da Educação realiza
a prova do ENADE, Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes, visando avaliar o
grau de conhecimento dos futuros profissionais,
sendo que as notas individuais compõem uma
avaliação de 1 a 5 para as faculdades.
Este ano, nenhuma escola da capital paulista ou
carioca conseguiu a nota máxima 5.
Foram mais bem avaliadas as seguintes
instituições de ensino superior regionais:
Universidade de Brasília, Universidade Federal de
Sergipe, Centro Universitário de votuporanga (SP),
Universidade Paulista de Araçatuba (SP),
Universidade Paulista de São José dos Campos
(SP), Universidade Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul (Ijuí), Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Universidade
Federal de Minas Gerais, Universidade de
Pernambuco, Universidade Federal Rio Grande do
Sul, Universidade Federal de Goiás, Centro
Universitário de União da vitória (PR), Centro
Universitário da Grande Dourados (MS),
Universidade Estadual do Piauí, Universidade do
Estado de Minas Gerais (Frutal), Universidade
Estadual do Centro Oeste Paranaense
(Guarapuava), Faculdade Metropolitana de
Guaramirim (SC) e Faculdade Pitágoras de
Divinópolis (MG).

rativo, há trabalhos em grupo para que sejam realizados
como em uma agência.
FAZENDO AS CONTAS
Recentemente, o jornal Folha de S.Paulo trouxe em seu caderno Carreiras e Negócios matéria sobre o recrutamento de
engenheiros por empresas para atuarem na área de marketing. Menciona o cálculo, teste de hipótese, variância e outras
ferramentas de matemática como ingredientes da nova publicidade. Parece que queriam dizer: a matemática está na
moda desde que os logaritmos revolucionaram a comunicação. No passado, quando gente da engenharia foi atraída
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31

MErCado

pela área de mídia, parecia que a velha matemática se apresentava na área de comunicação.
André Porto Alegre não estranha a tendência. “Não é de
hoje que se observa a "invasão" dos egressos dos cursos de
engenharia em diversas áreas do conhecimento. Mérito para
os cursos que conseguem formar cidadãos holísticos, percebidos pelo mercado de trabalho como capazes de enfrentar
diferentes situações. Isso ocorre com muita frequência na
Economia e na Administração, e é natural que ocorra na publicidade”, conclui.
Já a professora Fátima Gamallo tem dúvidas. Segundo ela
talvez não seja preciso alterar a grade curricular pois na UNIP
já há a disciplina de Estatística que tem certa familiaridade
com os números e é prima da matemática. Contudo, as disciplinas de Pesquisa de Mercado e Pesquisa de Marketing, que
levam o aluno a entender cálculos amostrais, a ler os resultados obtidos nas pesquisas realizadas, bem como analisá-los
dentro de um determinado contexto elaborando gráficos
para facilitar a comunicação destes mesmos dados, requerem certa especialização.
“Também temos na grade disciplinas como Planejamento
de Mídia e Estratégias de Mídia, nas quais também é necessário fazer cálculos, tanto de métricas aplicadas ao monitoramento de redes sociais, como de retorno sobre o investimento, além de análise de gráficos e resultados de audiência, por
exemplo. No curso de Propaganda e Marketing da Unip há
ainda as disciplinas de Economia e Finanças, as quais também exigem cálculos e elaboração de planilhas, com foco em
empreendedorismo, a fim de que o aluno tenha uma visão
sobre investimentos, custos e retorno para a viabilização de
um negócio”.
E avalia: “Apesar de haver mudanças no comportamento
de "consumo de mídia" e consequentemente no volume de
verba destinada para publicidade online, percebo que um
profissional completo sempre teve de saber lidar com números e pode desempenhar muito bem funções da área de propaganda e marketing ligadas a cálculo e estatística, com a
vantagem de ter a expertise em comunicação. Ou seja, não
basta saber calcular, mas é importante também saber comunicar os resultados com clareza”, afirma.
Do ponto de vista do profissional, o publicitário Ricardo Ramos atesta que mais do que os cursos de Propaganda, são os
de Marketing que deverão, cada vez mais, ter foco na matemática, o que já ocorre em instituições mais antenadas como
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a Unip, onde a disciplina de estatística faz parte da grade.
“Não dá pra ter uma formação estritamente humanística e
conseguir ler o relatório Nielsen, por exemplo. Nem ter um
formando de engenharia com a visão holística que um profissional de propaganda deve ter”, afirma Ramos, lembrando
que existe espaço para ambos dentro do marketing do cliente, eventualmente na mídia ou no planejamento das agências. “Mas não os vejo no atendimento e muito menos na
criação”.
Quase no final da conversa uma última questão polêmica
foi levantada por André Porto Alegre: estes universitários todos que estão sendo absorvidos precocemente tanto trabalhando no marketing de anunciantes, nas agências de propaganda ou em outras empresas de comunicação não estão
causando uma juniorização da propaganda, bem como de
outras atividades econômicas em busca de novas formas de
pensar e agir?
Bem, a resposta para esta pergunta ficará, a pedido dos
próprios professores, para uma nova mesa redonda.

www.unip.br
www.espm.br
www.bauru.unesp.br
www.metodista.com.br
www.appbrasil.net
www.folha.uol.com.br
www.casperlibero.edu.br
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PRÊMIO CONTRIBUIÇÃO
PROFISSIONAL 2013

app entrega a
garra dO galO
Premiação reconhece o talento
de quem dedica a vida ao mercado
publicitário

PRÊMIO CONTRIBUIÇãO HISTÓRICA
– LUIZ SALES – SPGA (Sales Periscinoto
Guerreiro Fontoura & Associados)
PROFISSIONAL DIRIGENTE
– IVAN MARQUES – F/NAZCA S&S
PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO
– ANDRÉ PAES DE BARROS – LODUCCA
PROFISSIONAL DE PLANEJAMENTO
– EDUARDO LORENZI – NEOGAMA/BBH
PROFISSIONAL DE CRIAÇãO
– JOÃO LIVI – TALENT
PROFISSIONAL DE MÍDIA
– MÔNICA CARVALHO – DM9DDB
PROFISSIONAL DE ANUNCIANTE
– JOSÉ GALLÓ – LOJAS RENNER

Um dos eventos mais prestigiados
do mercado publicitário, que marca o
reconhecimento pela contribuição profissional em dez categorias, aconteceu
mais uma vez no teatro Raul Cortez, na
Fecomércio, em São Paulo, e contou
com presença maciça de lideranças do
mercado.
Idealizado pela APP – Associação
dos Profissionais de Propaganda, o
prêmio Contribuição Profissional chega a sua 16º versão no ano que marca
os 75 anos da entidade. Cobiçado e relevante, a Garra do Galo é o troféu que
todo publicitário quer ter na estante
pois é a confirmação do amor à profissão e da dedicação às atividades que
engrandecem o mercado e cuidam da
formação e da qualificação dos prestadores de serviços.
Além desses 10 agraciados, em
2013 a APP dedicou, mais uma vez, o
Prêmio Especial Contribuição Histórica,
título que consagra aqueles que contribuíram para o desenvolvimento da
propaganda ao longo de sua trajetória
profissional, ao ícone Luiz Sales.
No ainda masculino mundo dos negócios publicitários, apenas Mônica
Carvalho, da DM9DDB subiu ao palco

para receber seu prêmio de Profissional de Mídia do Ano.
O CENP também levou seu troféu
através do Presidente Caio Barsotti,
eleito Profissional de Serviços Especializados. Barsotti emocionou a plateia
com um discurso dedicado à família e
à equipe da entidade que cuida de
promover, incentivar e disseminar as
melhores práticas.
“Permito-me lembrar que a APP Brasil, que chegou aos 75 anos, foi pioneira no que é o CENP, inspiradora do que
fazemos, reunindo pessoas que atuam
em todas as áreas da publicidade. É
casa de integração mostrando que é
sustentável, apenas, o que não antagoniza ou divide. E por isso recepcionou aqueles que, com a determinação
característica de nossa atividade, se
reuniram, e debateram, e assinaram
compromissos consignados nas Normas-Padrão, assim como a fundação
do próprio CENP, que em dezembro
completa seus 15 anos.”
O troféu Garra do Galo é oferecido
aos publicitários que promoveram ou
realizaram ações que valorizaram a
profissionalização do mercado, bem
como aqueles que compartilharam sua

PROFISSIONAL DE vEÍCULO
– ANTONIO CARLOS DE MOURA –
GRUPO FOLHA
PROF. DE SERvIÇOS ESPECIALIZADOS
– CAIO BARSOTTI – CENP
PROF. DE IMPRENSA ESPECIALIZADA
– RAUL NOGUEIRA – GRANDES NOMES
DA PROPAGANDA
PROFISSIONAL DE MÍDIA DIGITAL
– PEDRO CABRAL – CLICKISOBAR
PRÊMIO DESTAQUE REGIONAL
– CELSO VENÂNCIO TEIXEIRA MACHADO
– CAPÍTULO APP UBERLÂNDIA

experiência seja através de palestras,
de edição de livros, dando aulas ou
participando de associações. A premiação acontece desde 1997 e traduz-se
na indicação pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva da APP
dos nomes que são exemplos de talento, responsabilidade e ética, e que
efetivamente contribuem para o engrandecimento do negócio da propaganda no Brasil.
www.appbrasil.net
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VerificaçãO de circulaçãO
Cresce o número de impressos com circulação verificada
Em maio de 2012 o CENP apresentou ao mercado um conjunto de ações
para expandir o número de veículos
impressos com circulação verificada visando sanar as dificuldades regionais
justamente porque fornecedores com
capacitação para prestar este serviço viriam a ser credenciados pelo CENP.
A verificação, além de trazer transparência para o mercado publicitário,
constitui ferramenta importante para o
trabalho de planejamento de mídia realizado pelas agências de publicidade
para os seus anunciantes. A transparência é necessária para que um grupo
maior de veículos venha fazer parte
dos planos de mídia. “O anunciante
que deseja atingir o mercado regional
chegará lá com mais confiança. Na verdade, os grandes beneficiários desse
movimento serão os jornais menores
que conseguirem demonstrar a sua força numa determinada região econômica”, afirma Caio Barsotti.
A atuação de outras auditorias de
verificação, além do excelente trabalho
realizado pelo IVC, era uma antiga aspiração do mercado justamente visando
atender os jornais de regiões mais distantes do País, que agora podem dispor de serviços com valores mais competitivos. Além disso, um número
maior de jornais com a sua circulação
verificada trará ainda mais seriedade a
um meio que já tem essa característica
que deverá se refletir na publicidade.
Depois do credenciamento de 38
empresas fornecedoras de serviços de
34
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Verificação de Circulação, presentes
em 13 Estados e também no Distrito Federal, somando 18 cidades, a entidade
registra agora o primeiro jornal de circulação verificada por auditoria independente credenciada pelo CENP, e
com compromisso de cumprir as normas editadas.
Trata-se da Folha de Pernambuco,
em Recife, pertencente ao Grupo EQM,
um grupo considerado um dos mais
sólidos do Nordeste, com atuação no
setor sucroalcooleiro, de energia e de
comunicação, presente nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Fundado em 03 de abril de 1998, o
jornal Folha de Pernambuco já ganhou
o prêmio Top de Marketing da ADBV
(Associação de Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil), que o consagrou
como o maior case editorial do ano de
99 e também foi Veículo do Ano pelo
prêmio Colunistas.
Hoje, com treze anos de existência,
a Folha de Pernambuco, que segundo
o Instituto Ipsos Marplan, é o segundo
jornal em número de leitores no Mercado da Grande Recife, agora terá sua
circulação de 27 mil exemplares/dia verificada pelo escritório ARC & Associados Auditores Independentes.
Para Antonio Teodoro, responsável
pela auditoria do veículo, o trabalho desenvolvido na Folha de Pernambuco foi
facilitado em função da experiência
que o escritório já possuía nesta atividade de auditoria executada para outros veículos de comunicação em todo

o Brasil e mesmo para a Folha antes
mesmo de ser habilitado como Fornecedor Credenciado pelo CENP.
“Nosso conhecimento sobre as operações do jornal, somado ao atendimento dos critérios estabelecidos pela
entidade para o credenciamento, nos
proporcionaram a segurança de agora
ter o selo de qualidade do CENP e atuar com ainda mais transparência e confiabilidade no mercado”, afirma.
Apesar da experiência da ARC no
tema, o trabalho de auditoria na verificação de circulação requereu da empresa a aplicação de novos procedimentos. Contudo, segundo Teodoro,
foram consideradas normais para a obtenção de algumas informações e para
a aplicação de testes requeridos para a
comprovação de operações conforme
padrão do CENP.
Como dica para empresas interessadas em obter o credenciamento, que é
gratuito, Antonio Teodoro recomenda
treinamento específico para os profissionais técnicos para domínio das operações de circulação de cada veículo.
IvC AUDITA JORNAIS DE PEQUENO
PORTE EM SC
Parceiro do CENP na transferência
de metodologia para os novos credenciados de serviços de verificação de circulação, o IVC acaba de anunciar a auditoria de jornais em Santa Catarina.
A iniciativa inédita acontece em convênio com a Associação de Diários do
Interior de Santa Catarina (ADI-SC) e

com a Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (Adjori/SC), visando cobrir as publicações com pequenas e médias tiragens. Atualmente,
apenas 3% das publicações são auditadas no Estado, fazendo com que seus
periódicos percam o poder de negociação, inclusive com órgãos governamentais. Foi justamente essa razão,
que levou a Secretaria de Estado de Comunicação de Santa Catarina, comandada por Nelson Santiago, a incentivar
a auditoria dos veículos com tiragem
inferior a 5 mil exemplares.
Para o Secretário, ”novas alternativas
reconhecidas de verificação de audiência são importantes e benéficas, ao trazerem maior facilidade nos processos
de construção de cadastros e autorização de ações, estimulando a profissionalização das diferentes mídias e qualificando o ambiente de negócios”.
A fase piloto iniciada em setembro
pretende auditar 20 veículos, tanto de
circulação paga quanto distribuição
gratuita, filiados à Adjori/SC. Depois, o
projeto se estenderá aos demais filiados da entidade, 190 no total, sendo
57% semanais, 14% diários e bissemanais e 29% com outras periodicidades,
além de mais 31 da ADI que possui diários espalhados em 19 municípios.
Para Pedro Silva, Presidente Executivo do IVC, outro passo fundamental
desta parceria será o treinamento de
profissionais das 22 agências de propaganda da região e anunciantes.
“A mídia regional é riquíssima e pouco explorada, muitas vezes por não
possuir números precisos. O IVC se propõe, por meio dessa parceria, a buscar
melhor entendimento entre anunciantes, agências e jornais a partir de números auditados que atendam as necessidades do mercado”, afirma Silva.
O Presidente da ADI-SC e ADI Brasil,

cOmunicar cOm
transparência
Fazer publicidade é uma obrigação de
qualquer governo, para informar a população sobre seus atos. Adicionalmente, temos a obrigação de fazê-lo com a maior Nelson Santiago, Secretário
transparência e economia, buscando o da Comunicação de Santa Catarina
melhor retorno para o investimento feito com dinheiro público. Por isso, o
Governo do Estado de Santa Catarina incentivou a aproximação entre o IVC
e os jornais catarinenses, através de suas entidades de classe. Seremos, em
curto espaço de tempo, o estado com o maior contingente de veículos auditados pelo Instituto. Isso garantirá uma aplicação ainda mais técnica e eficaz do nosso recurso de publicidade. Porque anunciaremos em veículos reconhecidamente atuantes e também vamos remunerá-los de forma mais
transparente, de acordo com sua circulação efetiva. A concretização deste
projeto significa um grande avanço para a relação entre governo e mídia
no estado de Santa Catarina. Como 'efeito colateral', os jornais do interior
também terão acesso a mais verba privada, pois certamente o mercado
anunciante e as agências saberão reconhecer a força destes veículos, a
partir de uma certificação independente de suas tiragens.

Ámer Félix Ribeiro, enfatiza que a parceria com o IVC consolidará os associados como efetivos canais de comunicação em suas regiões. “A seriedade deste projeto inédito no País trará um olhar
diferenciado para os diários. Anunciantes privados ou públicos, como governos, terão maior segurança para suas
ações de publicidade”, comenta. Ribeiro acrescenta que o interior do Estado
tem tradição diferenciada na leitura do
jornal, com diversos tipos de distribuição. “O IVC, reconhecendo estas peculiaridades, verificará não somente a circulação paga mas também a promocional e a de cortesia, apoiando estes movimentos”, complementa.
A busca pela certificação da distribuição dos jornais da Adjori/SC por meio
do IVC já é bem antiga, ressalta Miguel
Gobbi, Presidente da entidade. No entanto, a maior dificuldade sempre foi a

auditoria de jornais de distribuição gratuita. “Como agora o IVC audita a circulação não paga, isso permitirá que muitos dos associados possam ter certificação de distribuição e, dessa forma, disputar as verbas de publicidade dos
grandes anunciantes”, ressalta.
Juntamente com a iniciativa do
CENP, é possível reconhecer que os
players do mercado publicitário se empenham no aprimoramento de ferramentas para o planejamento de mídia,
oferecendo mais dados objetivos para
análise técnica dos anunciantes e das
agências, quando da escolha dos veículos impressos que melhor atendam
seus objetivos.

www.ivc.org.br
www.cenp.com.br
www.secom.go.br
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capilaridade cOm
fOcO nO interiOr
Glaucio Binder é o novo Presidente da Fenapro
Com vistas a dar continuidade a
uma série de ações promovendo a regionalização e a importância da propaganda como mola propulsora de várias
outras indústrias, o publicitário Gláucio
Binder, Sócio-Diretor da agência carioca Binder, assumiu recentemente a
presidência da Fenapro em substituição a Ricardo Nabhan, Presidente da
ZN, de Campo Grande/MS.
A atividade associativa não é novidade para o carioca Binder que no mês
de agosto deixou a presidência da
ABAP Rio e também já presidiu o Sindicato das Agências de Propaganda do
Rio de Janeiro.

presidentes dOs sinaprOs
• SINAPRO-BA
Laura Passos
• SINAPRO-CE
Ana Celina Bueno
• SINAPRO-DF
Rodrigo Otávio Capdeville
• SINAPRO-ES
Luiz Roberto Campos da Cunha
• SINAPRO-GO
Raul Seabra Junior
• SINAPRO-MT
Cláudio César Cordeiro
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Em um almoço que reuniu importantes lideranças do mercado publicitário, bem como presidentes de quase
todos os Sindicatos de Agências de
todo o Brasil, Binder foi empossado
com pompa e circunstância prometendo aumentar a capilaridade da Fenapro com mais afiliados, principalmente
os do interior.
“Precisamos aumentar a percepção
de valor que os anunciantes têm sobre
nós e mostrar que propaganda funciona. Ficar brigando pela rentabilidade visando sangrar as agências não é a melhor forma de fazer negócios eficazes
nem de gerar relacionamentos saudá-

• SINAPRO-MS
Henrique Alberto de Medeiros Filho
• SINAPRO-MG
Adolpho Resende Netto
• SINAPRO-PA
Marcus Pereira
• SINAPRO-PR
Rodrigo Havro Dionísio Rodrigues
• SINAPRO-PE
Antonio Carlos Vieira
• SINAPRO-PI
Cândido Gomes Neto
• SINAPRO-RJ

José Antonio Calazans
• SINAPRO-RN
Lana Mendes Cavalcanti
• SINAPRO-RS
Delmar Antônio Gentil Jr.
• SINAPRO-SC
Rosa Senra Estrella
• SINAPRO-SP
Geraldo Martins de Brito
• SINAPRO-SE
Cleon Menezes do Nascimento
• SINAPRO-TO
Leonardo Frederico Fregonesi

diretOria 2013/2016

veis”, afirmou o novo presidente,
acrescentando que quando a agência
não tem capacidade de entrega de
qualidade por falta de recursos há a
tendência de prejudicar em cadeia os
fornecedores de serviços, num círculo
vicioso que prejudica todo o mercado.
Neste sentido de promover melhores práticas comerciais e transparência
nos relacionamentos, Binder conta
com o CENP e com os presidentes dos
diversos Sinapros na aproximação com
agências do interior e daquelas que
ainda não se engajaram e não participam de entidades associativas, as únicas fortes para movimentar em nome
de um grupo as defesas individuais.
Entre as ações a serem implementadas na nova gestão, ganha destaque
também a capacitação no desenvolvimento de planejamento estratégico
de profissionais de agências do interior e a ampliação dos canais de comunicação da Fenapro com o mercado
para se tornar fonte confiável de consulta.
Para Binder, “a economia depende
da descentralização e uma propaganda mais federalizada será a ferramenta
para o desenvolvimento do próprio
País”.
SINAPRO, 70 ANOS
A Fenapro, como entidade nacional,
representa a categoria econômica publicitária brasileira através dos Sindicatos de todo o País, os Sinapros, que, por

sua vez, são formados pelas Agências
de Propaganda de sua base territorial.
Atualmente são filiados 22 Sindicatos
patronais localizados em quase todos
os Estados brasileiros, oferecendo ao
mercado orientações no aspecto jurídico, técnico, político e profissional.
No mesmo dia da posse de Gláucio
Binder na Fenapro, uma belíssima festa comemorou os 70 anos do Sinapro
– SP e o lançamento do livro “Desafios
e Conquistas das Agências de Propaganda”, do jornalista Antoninho Rossini, que conta a história da entidade
fundada em 1943.
Presidido por Geraldo de Brito, da
De Brito Propaganda, o Sindicato das
Agências de São Paulo tem como meta
o fortalecimento contínuo dos empresários do setor, tanto no tocante a rentabilidade do negócio como na gestão
de talentos.
Durante o evento prestigiado pela
quase totalidade das lideranças publicitárias brasileiras, com cenário rememorando campanhas e anúncios antigos
em telões e painéis, aconteceram homenagens importantes. Os publicitários Luis Sales, Alex Periscinoto e Petrônio Corrêa, que tiveram atuação relevante no desenvolvimento das atividades do Sinapro-SP receberam troféus e
fizeram discurso. Já Paulo Gomes, João
Carlos Gambôa e Helena Zóia, os três
advogados que historicamente contribuíram para a defesa da propaganda
foram aplaudidos intensamente.

• Presidente
Gláucio Binder
• vice-Presidente
César Augusto Ferreira Paim
• Diretor de Assuntos Éticos
Fernando Manhães
• Diretor de Relações
Governamentais
Rodrigo Otávio Capdeville
• Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento
Vera Rocha Dauster
• Diretor de Relações
Inter-Associativas
Saint’Clair de Vasconcelos
• Diretor Secretário
Adolpho Resende Netto
• Diretor Tesoureiro
Antonio Lino Pinto
• Diretor de Projetos Especiais
Rosa Senra Estrella
• Diretor de Eventos
José Maria Vargas de Araújo
• Conselho Fiscal
Cândido Gomes Neto
Ana Celina Irulegui Bueno
Takaschi Sugui
Laura Passos
Raul Seabra Junior
Hélcio José Gelbecke
vice Presidências Regionais
• Região Sul
Alexandre Brandão Skowronsky
• Região Sudeste – SP / MG
Geraldo Martins de Brito
• Região Sudeste Rio / ES
José Antonio Calazans
• Região Centro-Oeste
Eduardo Crivellente Neto
• Região Norte
Marcus Martins de Barros Pereira
• Região Nordeste
Rogério Nurmberger Nunes

www.fenapro.org.br
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perspectiVas para
2014 nO país dO futeBOl
Copa do Mundo e Eleições devem movimentar a
economia e os negócios.
Enquanto o economista Maílson da
Nóbrega afirma que os “velhos erros
da economia voltaram e juntamente
com seus efeitos a inflação teimosamente alta, as contas externas em deterioração” refletindo em baixa produtividade e consequente queda do potencial de crescimento, o resultado recente de aumento do PIB foi bom e “as
instituições brasileiras, nelas incluída a
imprensa livre e as reações dos mercados, impõem limites à continuidade de
tais equívocos”. Ou seja, o cenário para
2014, no Brasil, parece bom.
Para Orlando Marques, presidente
da ABAP – Associação Brasileira das
Agências de Publicidade, depois de
uma desaceleração oriunda da crise
econômica internacional, o mercado
brasileiro se estabilizou e entra agora
em rota de crescimento, sendo os dois
maiores responsáveis pelos índices favoráveis em 2014 a realização da Copa
do Mundo e as eleições presidenciais.
“Devemos ter uma arrancada com
estimativas da ordem de 8,5%, o dobro
do investimento deste ano, enquanto a
média do mundo deve ser de 5%. Ou
seja, o Brasil terá, com certeza, o maior
crescimento mundial no segmento da
publicidade”, afirma Marques.
Este entusiasmo é compartilhado
38
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por presidentes de grandes empresas
conforme estudo da revista Exame e
que mostra que os CEOs estão confiantes quanto aos negócios em 2014, embora conservadores quanto ao crescimento do País.
Dos 180 presidentes brasileiros entrevistados, 50% acredita que o cenário
econômico mundial permanecerá similar ao que vem se apresentando, enquanto 45% são mais otimistas e apenas 5% pessimistas.

Já as perspectivas quanto ao PIB indicam que 61% apostam no crescimento
de 2,1% a 3%, mas quanto ao crescimento dos negócios, apenas 35% esperam crescimento de mais de 10%.
Para Cláudia Vassalo, Diretora Superintendente da unidade Exame, na Editora Abril, os entrevistados estão confiantes em suas próprias performances
corporativas, porém, mais conservadores em relação ao desempenho do
País.

Cláudia Vassalo

Tal receio tem fundamento. Os economistas do mercado financeiro baixaram recentemente sua estimativa para
o crescimento do Produto Interno Bruto e da inflação em 2014, segundo informou o Banco por meio do conhecido boletim Focus, documento fruto de
pesquisa com mais de 100 instituições
financeiras. Se em 2013 está mantida a
previsão de uma alta de 2,50%, para
2014 projeta-se um recuo de 2,20%
para 2,13%.
O Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, porém, tem se comprometido somente com a queda da
inflação neste ano frente ao patamar
registrado em 2012 (5,84%) e com um
novo recuo no ano de 2014 justamente para fortalecer a candidatura da presidente Dilma.
Voltando ao estudo da revista Exame, destaca-se no cenário do próximo
ano a opinião dos entrevistados de que
as manifestações populares ganharão
as ruas novamente. Para 72% dos empresários, os movimentos voltarão com
mais intensidade, tendo na pauta o
mensalão, as eleições e a Copa do
Mundo. O evento da FIFA, inclusive,
não é encarado por 50% dos participantes do estudo como fator influenciador
dos negócios.
Quem discorda desta afirmativa é

Mauro Segura, Diretor de Marketing e
Comunicação da IBM, para quem “as
manifestações demonstraram insatisfação da população também quanto às
marcas e à publicidade enganosa”.
Neste sentido, Claudia Vassalo acredita que no ano que vem o debate político será mais rico e menos polarizado, mas que “a próxima eleição à presidência será a mais concorrida desde a
disputa entre Collor e Lula”.
Embasa este pensamento os índices
da pesquisa: 62% apostam que Dilma
Rousseff irá para o segundo mandato,
enquanto 17% acham que Aécio Neves
será o próximo presidente. Porém,
quando se trata de declarar quem são
os mais capacitados para o posto, Neves é o favorito de 40% deles, enquanto Dilma é a mais adequada ao cargo
para apenas 9% dos empresários.
COPA 2014 vAI GERAR R$ 142 BI
O maior evento esportivo do mundo
deve quintuplicar os investimentos di-

retos realizados no país, injetando no
total R$ 142,39 bilhões no próximo ano.
A informação é do estudo "Brasil Sustentável - Impactos Socioeconômicos
da Copa do Mundo 2014", desenvolvido
pela Ernst & Young em parceria com
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além
do investimento direto de R$ 22,46 bilhões para garantir infraestrutura e organização, a realização da competição
incrementa mais R$ 112,79 bilhões referentes aos impactos provocados em
inúmeros setores interligados, em um
efeito dominó com uma série de desdobramentos econômico-sociais.
Segundo o estudo, serão gerados
3,63 milhões de empregos e R$ 63,48
bilhões de renda para a população, impulsionando o consumo interno. A arrecadação de impostos também vai ser
beneficiada, com um adicional de R$
18,13 bilhões para os cofres públicos.
Os setores mais beneficiados pela Copa
do Mundo no Brasil têm sido os de
construção civil, alimentos e bebidas,
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serviços prestados às empresas, serviços de utilidade pública (eletricidade,
gás, água, esgoto e limpeza urbana) e
serviços de informação. No total, essas
áreas deverão observar um incremento
da produção de R$ 50,18 bilhões.
A metodologia da pesquisa buscou
contabilizar todos os efeitos multiplicadores da Copa do Mundo, num modelo que representa a economia brasileira
por meio de 55 atividades econômicas,
110 categorias de produtos e 10 perfis
de renda/consumo da população, o
que permite estimar os benefícios totais (diretos, indiretos e induzidos) das
atividades relacionadas à Copa sobre a
produção nacional, emprego, renda,
consumo e arrecadação tributária.
O investimento para equacionar os
principais gargalos estruturais, por
exemplo, como mobilidade, deve favorecer também o fluxo turístico. A perspectiva é de que o número de visitan-
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tes internacionais para o Brasil pode
crescer 79% até a Copa, podendo ter
impacto superior nos anos seguintes,
com números da ordem de 2,98 milhões de pessoas, que seriam responsáveis por receitas de até R$ 5,94 bilhões.
As 12 cidades-sede das seleções,
por exemplo, receberão investimentos
de infraestrutura da ordem de R$ 14,54
bilhões, que vão muito além da construção ou modernização dos estádios,
com significativa influência sobre os
PIBs municipais. Só na reurbanização e
embelezamento das cidades, os gastos
estão estimados em R$ 2,84 bilhões.
A propaganda, como propulsora de
diversas outras vertentes econômicas,
deve ser impactada, segundo o estudo,
com quase três bilhões de reais.
O PULSO DO MERCADO
Outro estudo internacional que trata
de prever a performance global do

Orlando Marques

mercado publicitário, o Ad Forecast, indica que o investimento publicitário
global deve crescer 2,2% no próximo
ano, menos expressivo que o apontado em abril, quando a expectativa de
aumento era da ordem de 3%.
Os números são baseados em informações de 12 mercados (Austrália, Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido) e cobrem os meios televisão, jornais, revistas, internet, mobile,
outdoor, rádio e cinema.
A maior alta do investimento em publicidade deve acontecer nos países do
Bric. O crescimento será maior na Rússia (11,5%), seguida pela China (8,6%).
No Brasil e na Índia, a elevação será de
6,5%. “Muitos anunciantes permanecem relutantes em comprometer suas
despesas com marketing, mas esperamos que essas preocupações percam
força até o fim do ano e durante 2014”,
afirma Suzy Young, analista do estudo.
Já de acordo com o Projeto InterMeios, que calcula o investimento publicitário nacional com base em informações sigilosas dos veículos participantes, divulgando os dados consolidados
por meio e contabilizados pela PricewaterhouseCoopers, o faturamento dos
veículos com venda de espaços cresceu
2,65% entre janeiro e agosto.

Nos dois primeiros quadrimestres
do ano, a mídia brasileira arrecadou R$
19,9 bilhões, sendo que a TV aberta ficou com mais de dois terços dessa verba (66,7%). Com R$ 13,3 bilhões de faturamento, a televisão ajudou a puxar
para cima a média do mercado – o valor é 5,35% superior ao do mesmo período de 2012.
Outros meios que se saíram bem foram a TV por assinatura (com 9,4% de
crescimento) e o rádio (9%), que faturaram R$ 895 milhões e R$ 832 milhões,
respectivamente.
Na contramão, internet, jornais e revistas tiveram desempenho negativo.
No caso do meio digital, a queda foi da
ordem de 12,2% (R$ 861 milhões). Vale
lembrar que os números compilados
pelo Projeto Inter-Meios não incluem
mecanismos de busca e redes sociais.
No caso dos impressos, revistas recuaram 8,5% (R$1,076 bilhão) e jornais,
5,2% (R$ 2,1 bilhões). O faturamento
das versões impressas de guias e listas
recuou 31,9% (R$ 123,5 milhões). O cinema ficou praticamente no empate:
os R$ 63 milhões registrados com venda de espaço publicitário nas salas foram apenas 1,3% superiores a janeiroagosto de 2012.
O melhor desempenho entre todos
os meios foi o da mídia exterior, que arrecadou 14,7% a mais que no mesmo
período de 2012, chegando a R$ 673,5
milhões. A maior fatia é do outdoor,
que responde por quase metade do faturamento do meio, mas os destaques,
em termos de crescimento, foram mobiliário urbano e painéis. O primeiro,
impulsionado pela volta da publicidade
exterior à capital paulista (nos novos relógios de rua e pontos de ônibus), cresceu 41,6% e sua fatia já é de quase um

quarto do total da mídia exterior. Os
painéis cresceram 58,4%, mas sua fatia
é pouco maior que 5%.
Para o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa com mais de 2,4 milhões de associados e 1.238 pontos de
atendimento, em 10 Estados do País, o
Brasil teve seu maior ciclo de expansão
econômica, desde a década de 1970,
entre 2004 até 2010/2011, com características como a forte expansão dos preços das commodities, forte expansão
de crédito, queda na taxa de desemprego e expansão do consumo e do setor de serviços.
Agora, segundo Marcelo Portugal,
PhD em Economia pela Universidade
de Warwick (Inglaterra), professor titular da UFRGS e consultor do Sicredi, “estamos entrando num novo ciclo, póscrise, um pouco diferente do anterior.
Esperamos um crescimento mais moderado da economia mundial, estabilidade/baixo crescimento nos preços
das commodities, depreciação cambial
e déficit externo elevado, além de um
maior endividamento das famílias,
maior dificuldade na expansão do crédito, escassez de mão de obra e taxa

de desemprego estável, com tendência de elevação”.
Para 2014, o economista prevê que
o crescimento do varejo será inferior ao
verificado nos últimos anos. Em julho
de 2013, este número foi de 5,4%. “A
desaceleração do crédito, a menor geração de empregos e o aumento da inflação são determinantes para a desaceleração do consumo das famílias brasileiras ao longo de 2013”, destacou.
Outro fator que influencia a economia nacional e os investimentos do
País é a infraestrutura. “As concessões
para a iniciativa privada que o Governo
Federal está realizando serão fundamentais para a recuperação da economia interna a médio e longo prazo”. A
confiança do empresariado que vinha
em declínio, com uma forte queda no
período das manifestações deste ano,
voltou a subir em julho, indicando uma
aceleração da atividade a partir do último trimestre do ano.
www.exame.abril.com.br
www.zenithoptimedia.com
www.mailsondanobrega.com.br
www.ricamconsultoria.com.br
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semeadOr da
prOpaganda
Humberto Mendes, em mais de
50 anos de vida profissional, segue
defendendo valores éticos e morais
da publicidade brasileira
Não tem quem não conheça o publicitário Humberto Mendes, Vice-Presidente Executivo da Fenapro. Se não o
encontrou nos muitos eventos do mercado, não leu ainda o seu blog “causosdepropaganda”, nem esteve nas
centenas de palestras que ele ministra
por todo o Brasil em uma verdadeira
catequese da profissão, pode chegar
em qualquer livraria e comprar alguns
de seus escritos.
O mais recente livro de Humberto é
o Crônicas de Propaganda, onde o prefácio de outro ícone da atividade, Júlio
Ribeiro, afirma que a leitura das histórias do “cronista da própria atividade” é
repousante e instrutiva mas não deixa
de empunhar a bandeira da defesa da
profissão e da sobrevivência das agências e dos negócios como sinônimo de
luta pela própria vida.
Com 176 páginas, a publicação, entre uma ironia e outra, um causo imaginário e outro verdadeiramente es-
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cancarado sobre o negócio da propaganda, Mendes é um quixotesco defensor dos princípios fundamentais
para a prestação de serviços de qualidade na propaganda como a seriedade profissional, respeito ao ofício de
publicitário e principalmente, a boa e
tão escassa ética.

“Publicitários de todas as idades precisam encarar a profissão como uma
atividade séria, honesta e de resultados efetivos e concretos para os anunciantes, para o consumidor e para ela
própria, a publicidade”.
Se no livro Caminho das Pedras, o
veterano conversa com jovens profissionais, estudantes e estagiários fazendo uma retrospectiva de toda a indústria publicitária, desde quando surgiram as primeiras agências nacionais
até os dias de hoje, e menciona questões espinhosas como a desvalorização do produto, os maus profissionais
e as inseguranças daqueles que já estão na área, em Crônicas de Propaganda o mestre coloca um olhar no futuro,
semeando melhores práticas para colher melhores cidadãos.

www.cronicasdepropaganda.blogspot.com
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a liBerdade sOB pressãO
As mídias digitais democratizaram a crítica jornalística, se
tornando um autêntico espelho dos acontecimentos
Acompanhar o noticiário da mídia é
uma atividade hoje muito fácil, ao passo que produzi-lo torna-se cada vez
mais difícil. É o que se pode concluir,
por um lado, pelas crescentes facilidades criadas pela Internet, e de outro,
pelas pressões de governos, também
cada dia crescentes.
Os dois fenômenos estão estreitamente relacionados. As mídias digitais
democratizaram a crítica jornalística, se
tornando um autêntico espelho dos
acontecimentos que, sem liberdade,
estão condenados à existência subterrânea.
Os fatos falam por si. No Equador,
uma nova lei de imprensa acaba de
instituir a censura, dispersa por três órgãos, uma forma de impedir aquilo
que o governo chama de “linchamento midiático”. Na Venezuela, as perseguições, antigas, ganham maior amplitude com a Lei da Responsabilidade
Social em rádio, televisão e meios eletrônicos. E na Argentina, a chamada Lei
de Meios, obriga o tradicional grupo
Clarin a desfazer-se de vários canais de
rádio e televisão.
Tudo isso feito com o espartilho da
lei, em nome da proteção do cidadão,
quando o que acontece é justamente
o contrário.
O objetivo é manter o cidadão desinformado, na medida em que restrin-

gem o livre exercício do jornalismo.
Nos Estados Unidos, o governo democrata que deveria defender a liberdade de expressão, garantida pela Primeira Emenda da Constituição, vive
em choque permanente com a imprensa, sob a alegação do combate ao
terror. A pressão é tanta que o Comitê
para Proteção de Jornalistas (CPJ) veio
a público acusar, em relatório oficial divulgado em outubro, o governo de Barack Obama de tentar controlar o fluxo
de informação da administração.
No Brasil, o quadro ainda é ameno
graças à Constituição de 1988 que considera a liberdade de expressão um direito inviolável. Mas as pressões subja-

centes a esse direito existem e se avolumam. A alternativa é travar um embate diário que mobilize todos os cidadãos. Acompanhar o noticiário pode
ser fácil, mas de nada adianta se a mídia for censurada e a leitura inexpressiva. A livre circulação de informação é
um valor universal e deve ser defendida por todos.
Em tempo: para comemorar as
grandes conquistas da liberdade de expressão e de imprensa, e ressaltar os
direitos advindos da Constituição de
1988 e a luta empunhada por aqueles
que sofreram pela falta de liberdade, o
Instituto Vladimir Herzog, com o apoio
do Instituto Palavra Aberta e a parceria
das Organizações Globo, lançou o livro
A Constituição de 1988, 25 Anos: A
Construção da Democracia & Liberdade de Expressão – O Brasil Antes, Durante e Depois da Constituinte. A publicação revela os fatos marcantes do regime militar (1964-1985), o processo
de elaboração da Constituição até os
dias de hoje e as recentes manifestações ocorridas em junho deste ano.
Relembra também o árduo caminho trilhado para a conquista da liberdade de expressão e de imprensa no
Brasil.

Patricia Blanco,
Presidente do Instituto Palavra Aberta
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certificandO a especializaçãO
CENP certifica agências de propaganda full-service
e agências especializadas
As Agências especializadas em serviços nas áreas de marketing direto, mídia interativa, promoção e eventos, que tradicionalmente são fornecedoras de serviços especializados
às Agências de Publicidade, podem, também, ser certificadas
pelo CENP, habilitando-se, mediante a comprovação de suas
condições técnicas em criação e mídia, a intermediar publicidade junto aos veículos de comunicação.
A certificação tem, no entanto, um limite para atuação: as
Especializadas não estão habilitadas a participar de licitações
públicas e a intermediação que podem realizar estão restritas à publicidade dos serviços que prestam aos seus clientes, nos jobs que desenvolvem. Há, por parte das certificadas por especialidade, o compromisso de atuarem sem conflito de interesses com as Agências detentoras das contas de
propaganda dos clientes-anunciantes que as contratem.
Nos maiores mercados do País as Agências Especializadas são estruturas complexas e modernas de prestação de
serviços, dominando as técnicas dos serviços e, atualmente,
servindo, inclusive, como instrumento de formação de pessoal especializado naquilo que desenvolvem para o mercado. Contam, por necessidade do que fazem, com estruturas
complementares de criação publicitária e de serviços de mídia, inclusive adquirindo e usando a pesquisa desta área.
A certificação de especializadas não consta das Normas
Padrão da Atividade Publicitária, que trata, no Item 2.5.5 da
certificação de Agência de Publicidade, com atuação full-service. A certificação de Especializadas foi decidida pelo Conselho Executivo do CENP, que tem, pelos estatutos da entidade, o poder de alterar e atualizar as Normas-Padrão. A autorização foi determinada depois de estudos sobre a realidade do mercado no qual atuam as Agências Especializadas, e
dos benefícios, em termos de eficácia das ações, que a criação/intermediação de publicidade de jobs especializados
pode trazer para os clientes.
A certificação do CENP, desta forma, ocorre em duas categorias de agências: as full-service (pleno atendimento) e as
Especializadas, que podem ser classificadas em três segmen44
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tos: Marketing Direto, Mídia Interativa e Promoção e Evento.
Atualmente, estão certificadas pelo CENP 51 Agências Especializadas, sendo que 35 estão em São Paulo, e 16 nos outros Estados. Com a regionalização da publicidade determinada, especialmente, pelo desenvolvimento da atividade
econômica de produção e consumo em Estados fora do eixo
Rio/SP, a tendência é da chamada interiorização da prestação de serviços especializados.
O tratamento dado aos pedidos de certificação de Especializadas segue o mesmo critério adotado para as agências
full-service, segundo Juliana Andrade, Supervisora de Certificação do CENP, para quem o importante “é comprovar ter
pessoal e estrutura técnica para atender às exigências da publicidade, seja na criação, que é a alma da mensagem, às
decisões de veiculação, que tornam eficaz o trabalho prestado ao anunciante”.
Os procedimentos e normas de certificação estão disponibilizados no site do CENP e podem ser consultados por
qualquer interessado. A rigor, a entidade deseja que a certificação técnica seja acompanhada pelo mercado, por não
ser mera imposição, mas um compromisso assumido com
os anunciantes e, de forma indireta, mas não menos importante, com os consumidores que têm o direito de ser bem
informados sobre bens e serviços a sua disposição.
O exigido da Agência Especializada, em termos de estrutura técnica de atendimento – Atendimento/ Planejamento,
Mídia e Criação – está limitado ao serviço que se dispõe a
complementar com publicidade na sua especialização. Ao
contrário do que é exigido no caso da agência full-service,
que deve estar capacitada humana e tecnicamente a resolver com eficácia os problemas de comunicação do seu
cliente em todos os campos da divulgação.
“É simples, certificamos no limite da exigência do serviço
a ser prestado“ – esclarece a Supervisora.
www.cenp.com.br
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 PRÊMIO RENATO CASTELO BRANCO DE RESPONSABILIDADE
SÓCIO-AMBIENTAL DESTACA EMPRESAS VERDES
As agências e empresas que
desenvolveram campanhas e ações
com caráter socioambiental e
valorização da comunicação
consciente na propaganda foram
destacadas na 9ª edição do prêmio
Renato Castelo Branco, promovido
pela ESPM.
O prêmio não recebe inscrições. No
período de um ano, os alunos da
ESPM Social avaliaram mais de 180
peças veiculadas em jornais,
revistas, spots de rádio, on-line e

selecionaram 105. Posteriormente,
uma comissão formada por
executivos do meio publicitário,
professores e acadêmicos, liderada
por Guga Ketzer, sócio e vicepresidente de criação da Loducca,
fizeram o julgamento das
vencedoras. O Grand Prix foi para "A
catraca da Boa", da AlmapBBDO
para a Antarctica que, no Carnaval
2013 do Rio de Janeiro, criou uma
catraca para o metrô carioca que se
abria com latinhas vazias de

Antarctica. A estratégia tinha o
objetivo de diminuir o número de
motoristas embriagados e incentivar
o uso do transporte público. O
resultado foi uma redução em 43%
no total de motoristas que tiveram
consumido álcool antes de dirigir. O
projeto levou dois anos para ser
concluído. Outro destaque foi o
Itaú, premiado com duas
campanhas diferentes:
#issomudaomundo, da Africa, e
“Leia para uma criança“, da DPZ.

 CENTRAL DE OUTDOOR PREMIA VENCEDORES
Chegou à 20ª edição o Prêmio
Central de Outdoor que destaca a
criatividade publicitária em
campanhas veiculadas em tabuletas
de todo o Brasil.
Agências e grandes nomes da
publicidade brasileira disputam o
Grand Prix num sistema

classificatório que começa
regionalmente pelas 27 Seccionais
da Central em todo o país.
Em um concorrido evento no Espaço
Leopoldina, em São Paulo, mais de
500 convidados conferiram a entrega
dos prêmios selecionados entre mais
de 5.500 trabalhos inscritos, de mais

de 3.700 agências participantes.
Este ano, Luiz Valente, ex-presidente
da entidade e membro do conselho
de ética do CENP, foi homenageado
com o troféu Tolouse Lautrec que
desde 1995 destaca quem contribui
e se dedica ao desenvolvimento do
meio outdoor.

 ALMAP BBDO, F/NAZCA SAATCHI&SAATCHI E MASTER ROMA
WAITEMAN LEVAM O PRÊMIO PROFISSIONAIS DO ANO
923 inscrições totalizando 1.161 de
comerciais veiculados na Rede
Globo, concorreram ao prêmio
Profissionais do Ano. Na categoria
“Institucional” foram inscrições de 78
agências, 91 produtoras
concorrentes e a participação de 71
produtoras de som. E nas categorias
“Campanha” e “Mercado”,
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concorreram 36 agências, 49
produtoras concorrentes e 44
produtoras de som participantes.
Todos os comerciais foram
veiculados na Globo.
Os vencedores nacionais foram
Almap BBDO, na categoria
“Mercado”, com o comercial Posto
10 para Havaianas; F/Nazca Saatchi &

Saatchi, em “Campanha”, para a Skol
com Pé no feriado e a Master Roma
Waiteman, na categoria
“Institucional”, com o comercial
Trote, para o Governo do Paraná.
Conheça todos os vencedores das
categorias Regional e Mercado no
site www.profissionaisdoano.
redeglobo.com.br

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

CrÔniCa

la cucaracHa siBOneY
Final de tarde de um verão escaldante. O ar condicionado do 23º andar do Conjunto Nacional, em São Paulo,
onde funcionou na década de 80 a FCB Siboney, não estava dando conta do recado. Embora fizesse parte do grupo
FCB, no Brasil a agência era comandada pelo irriquieto Gustavo Cubas, empresário cujo nome já entrega a origem. Eu
fazia dupla com uma figura chamada Victor Nunes, diretor
de arte, ilustrador, músico, artista multiplataforma, e que
além de ser um grande amigo até hoje, acabou virando
meu padrinho de casamento. O diretor de criação era o Oscar Corea.
Tínhamos trabalhado vários dias numa campanha para
um prospect importantíssimo. Concorrência graúda mesmo. Sala de reuniões imensa, com mesa em “U”, comes e
bebes, gelo e uísque já no jeito num canto da sala pra uma
social depois da apresentação. O cliente sentou na curva
(do U) e o Gustavão – como era carinhosamente chamado
por todos – com seu português beirando o ininteligível,
abriu a reunião, agradeceu a presença, falou da importância da conta para a agência e seguiram-se as apresentações:
pesquisa, planejamento e finalmente a criação.
Havia seguramente uma dúzia de pessoas em volta da
mesa, juntando nossa turma com a deles. E eu fui encarregado de apresentar a campanha. Levantei e enquanto me
movimentava em torno da mesa, procurando olhar para todos, fui falando da satisfação de trabalharmos com uma
marca tão importante, apresentei e defendi o conceito da
campanha e finalmente comecei a projetar os layouts. A plateia toda em silêncio.
Num determinado momento olhei na direção do cliente
e vi uma coisa estranha subindo pela manga do seu casaco.
A coisa seguramente também me viu, porque deu uma paradinha antes de continuar, hesitante, em direção ao colarinho. Naquele estranhamento inicial entre nós pude ver as
suas anteninhas prescrutando o ambiente, e as asas – sim,
asas (o que talvez explicasse como chegou até ali, vinte e
três andares acima do solo) abrindo e fechando, já pressentindo o perigo e avaliando se valeria a pena continuar a escalada ou seria melhor bater em retirada.
Num primeiro momento eu gelei. E enquanto metade
do meu cérebro continuava a apresentação, a outra meta48
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de começou a pensar em alguma
coisa que pudesse evitar o desastre iminente. Em milésimos de segundos todas as hipóteses passaram pela minha cabeça: mas as patinhas da barata cruzando o pescoço do cliente e ela tentando se aninhar atrás de sua orelha, era a pior
de todas. Seria o fim da reunião,
da apresentação e certamente da nossa pretensão de pegar a conta. Se a coisa resolvesse sair voando o estrago seria menor, mas nem por isso menos constrangedor.
Não me perguntem como, nem por quais conexões cerebrais cheguei a isso, mas, numa manobra arriscada e com
pouquíssimas chances de dar certo, olhei para a plateia,
que continuava com os olhos grudados na tela, e quando a
coisa já estava no ombro do sujeito e deu uma paradinha
pra tomar fôlego, não tive dúvida: armei o dedão e o dedo
do meio em forma de catapulta, acelerei em direção ao
cliente, passei por trás dele e dei um peteleco certeiro no
bicho arremessando-o contra a parede do canto da sala. A
precisão foi tal que o cliente sequer sentiu o contato do
meu dedo com o seu ombro.
Nem ele nem ninguém naquela sala tomou conhecimento do que acabara de acontecer, entretidos que estavam com a apresentação.
Missão cumprida? Não...com o rabo do olho vi que o baratão depois de se estatelar contra a parede ficou caído de
costas, debatendo-se para voltar novamente ao ataque.
Não tive dúvida, dei mais uma volta na mesa e, passando
novamente por trás do cliente, estiquei o pé e sem dó esmaguei a coisa sobre o carpete. Só depois de ouvir aquele
barulhinho crocante, como se tivesse acabado de pisar num
baconzitos, tive certeza de que estava um a zero pra mim.
E pude assim, terminar a apresentação.
Juro que fiquei tão atônito com a performance, que por
um bom tempo não consegui contar aquilo pra ninguém.
Só depois que soube do resultado da concorrência e a gente ganhou a conta.

José Manuel Cascão Costa, Diretor de Criação da Adag

a Missão do CEnP
Promover o modelo brasileiro da atividade de publicidade e propaganda, fomentando as melhores práticas comerciais, incentivando a livre e leal concorrência por melhor eficiência e qualidade no mercado
publicitário, com base nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária que estabelecem condições para a

melhor e mais adequada prestação de serviços entre
Agências,Veículos e Anunciantes. As Normas asseguram que toda Agência que alcançar as metas de qualidade que fixa, habilitar-se-á à obtenção do "Certificado de Qualificação Técnica", condição técnica que é
objeto de permanente fiscalização do CENP.

resumO – trabalhos de r.i. até 19/11/2013
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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

20 reuniões com o mercado publicitário para
debater melhores práticas: Mercados: são Paulo sP,
Brasília dF, Florianópolis sC e Fortaleza CE.
Em parceria com entidades como aBErt, anJ, aBaP,
aBdoH, aPP, Central de outdoor, sinaPro e
Universidades.
ações da marca cenp / distribuição de revistas e
folhetos: aBa - associação Brasileira de
anunciantes: iX Fórum aBa de Comunicação
integrada / XiV Fórum aBa de relações com o
Consumidor / Workshop internacional de
Merchandising / Workshop gerência de Produtos / XV
Fórum aBa de inteligência de Mercado / 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 / Vii Fórum
aBa Branding / Vii Fórum aBa de sustentabilidade / iii
Fórum Mercados Brasileiros / Xi Fórum aBa de
Marketing legal / XV Fórum aBa de Comunicação
Corporativa / iV aBa summit / iX Fórum aBa Mídia
aner - associação nacional de editores de
revistas: Vii Fórum anEr de revistas
aPP Brasil: o Controle Ético da Publicidade / Mercados
regionais / 17º Prêmio Contribuição Profissional
sinaprO sp: a Convergência das Mídias / Palestra
gestão Financeira em agências de Propaganda
sinaprO gO e aBap gO: intermídias 2013
sinaprO tO e aBap gO: Workshop - Palmas to
• ações para divulgação do BUP – Banco Único de
listas de Preços junto às Entidades Fundadoras e
associadas.
• Cadastramento de Fornecedores de Verificação de
Circulação.
• Participação no processo de organização dos
trabalhos do departamento de diligências.
• ações para melhorias do mailing de distribuição do
CEnP em revista.
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Cartas
Ao ler a revista do CENP, sempre me pego inquirindo sobre os caminhos da comunicação bem feita. Séria. Convincente. Com qualidade, bem, isto é o que a gente sempre espera.
A liberdade da comunicação publicitária tem sido quase
que um mantra no ideário do CENP. Gosto disto, aprecio e
respeito muito. Isto sempre leva os profissionais às boas práticas que o mercado reconhece e, claro, o consumidor agradece.
Tenho levado isto a sério na comunicação da minha empresa. Publico uma revista destinada ao rádio brasileiro e
atuo neste nicho de mercado já há mais de uma década.
O compromisso, a coerência e a constância são requisi-

tos básicos pra entregar uma revista que atenda as expectativas dos seus leitores.
Posso afirmar que um pouco disto vem da leitura da
CENP em Revista.
Edmilson Oliveira - Diretor geral da revista Rádio&Negócios.com

"Parabéns por mais uma edição da CENP wm Revista,
conteúdo rico e leitura obrigatória para quem participa do
mercado publicitário.
Ivonete Bombo - Diretora de vendas e marketing Rental Brasil

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
tel. (11) 2172.2367
site: www.cenp.com.br
e-mail: cenp@cenp.com.br
Tiragem 13.500 exemplares

CONSELHO EXECUTIvO
ABA – Afonso Champi Jr., Eduardo Bernstein, Luiz Antônio de
Carvalho Vargas, Marcello D´Angelo, Marco Simões, Rafael Sampaio;
ABAP – Geraldo Alonso Filho, Luiz Lara, Otto de Barros Vidal Jr.,
Roberto Mesquita, Paulo Zoega, Júlio Anguita; ABERT – Bruno Thys,
Gilberto Leifert, Carlos Rubens do Santos Doné, Paulo Saad Jafet, Júlio
Cesar Casares, Luiz Roberto Antonik, Rodrigo Neves, Renato Thomaz
Pereira; ABTA – Fred Müller, Gilberto Corazza, Herbert Zeizer,
Marcello Zeni; ANER – Alexandre Barsotti, Arnaldo Rosa, Ênio
Vergeiro, Thais Chede Soares; ANJ – Antonio Carlos de Moura, Mário
Rigon, 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

entidades fundadoras

entidades associadas
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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 Manhães,
Glaucio Binder, Juarez Beltrão, Luiz Gonzaga Rodrigues Jr.,
Renato Tourinho.
DIRETORIA EXECUTIvA
Eleita pelo Conselho Executivo em 12/03/2013
Presidente: Caio Barsotti; 1º vice-presidente: Luiz Lara;
2º vice-presidente: Marcello D’Angelo; 3º vice-presidente: Fred
Müller; Diretores: Cesar Paim, Carlos Rubens dos Santos Doné,
Ênio vergeiro.
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