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História em
construção
M

Caio Barsotti

ais de quatro décadas de práticas comerciais no negócio da publicidade ficaram
sob ameaça nos anos noventa do século passado – o que parece distante. Era
ameaça real provocada pelo primeiro teste a que era submetido o modelo brasileiro da publicidade, em um tempo no qual os regulamentos oficiais eram apontados como
inimigos do empreendedorismo, as fronteiras territoriais e culturais eram derrubadas pela
tecnologia da comunicação e se inaugurava a era da globalização.
Há quinze anos – é o tempo medido até agora – as boas relações
que prevaleciam entre anunciantes, agências e veículos de comunica“lideranças lúcidas da
ção estavam ameaçadas de trocar o respeito obtido na construção de
um modelo pelo tumulto de disputas que, fatalmente, sacrificariam a
publicidade resolveram
qualidade de um serviço essencial à democracia que renascia no país.
discutir a nova realidade
Como antes, na origem, lideranças lúcidas da publicidade que atuae encontrar o caminho
vam nas empresas anunciantes, agências e veículos, sem desrespeito
ao que chegava com o novo tempo, mas pensando nele, resolveram
que assegurasse a
discutir a nova realidade e encontrar o caminho que assegurasse a liliberdade de mercado”
berdade de mercado pelo incentivo às boas práticas comerciais.
Chegaram às novas Normas-Padrão e, por elas e para a sua eficácia, ao CENP, o que estamos comemorando com esta edição especial da Revista, que espera ser um documento de registro de uma história de virtudes especialmente humanas, em reconhecimento a mais de duas dezenas de homens e mulheres da área publicitária que empenharam tempo e inteligência para a criação do que é
hoje um centro permanente de discussões sobre a atividade publicitária.
O CENP criou um fato novo numa atividade que reúne três áreas independentes de
atuação, por não interferir na atuação de mercado de cada uma delas, mas disponibilizar
instrumentos de uso comum e importantes para anunciantes, veículos e agências. O CENP
certifica as condições técnicas da agência; credencia mediante verificação técnica os estudos de informações de mídia, com destaque para os referentes a pesquisa de mídia; e
deposita as listas de preços dos veículos de comunicação.
Presta serviço a quem precisa da publicidade para oferecer ao mercado bens e serviços, a quem cria e estuda cenarios e aos instrumentos tradicionais e inovadores que divulgam a publicidade. Por seu perfil e compromisso técnico, contribui para a virtude democrática da oferta plural de notícias e produtos de divulgação cultural e entretenimento. O
CENP está compromissado com as liberdades democráticas, do mercado às ideias, sejam
elas quais forem.
Caio Barsotti
Presidente
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Respeito pelo mercado
e pelas pessoas que
fazem parte dele.
Essa foi nossa grande
inspiração para fundar
o CENP 15 anos atrás.
O CENP está completando 15 anos de história. O que começou como um projeto de diversas entidades
fundadoras para assegurar as melhores práticas de relacionamento para o mercado publicitário é
hoje um modelo respeitado e admirado no mundo inteiro.
E o CENP continua trabalhando, debatendo e se aprimorando, para garantir que a boa propaganda
brasileira continue boa para todos.

Entidades Fundadoras:

CENP 15 ANOS

DIÁLOGO, cOnverGêncIa
e reSPOnSaBILIDaDe ÉTIca:
MarcaS Da PuBLIcIDaDe
BraSILeIra

Reunião realizada em São Paulo, em 16 de dezembro de 1998, marca a assinatura das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária e a criação do CENP
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O

CENP e a autorregulação comercial percorreram um
longo caminho desde a manhã de 16 de dezembro
de 1998, quando foram assinadas as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, em cerimônia realizada no auditório da Federação do Comércio do Estado de São Paulo.
Não se pode dizer que tenha sido um caminho fácil. Muito
pelo contrário. Mas a união que norteou aquela iniciativa de
anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação apenas se solidificou desde então e, principalmente
por conta disso, os problemas foram sendo superados ou minimizados. Acima dos interesses de cada segmento do mercado, prevaleceu o bem maior, o interesse coletivo que a todos interessa: um mercado só é forte e eficaz se todos os
seus elos forem sólidos e respeitados. A preservação da
união é o maior patrimônio e também garantia de que obstáculos que possam surgir no futuro serão igualmente superados, em benefício dos elos do mercado publicitário e da
sociedade.
A iniciativa de 15 anos atrás tinha raízes e motivação. As
raízes remontavam os anos 50, quando a atividade publicitária apenas começava a ganhar corpo no país. As agências
se multiplicavam rapidamente, acompanhando a demanda
dos anunciantes. Neste momento, mais precisamente em
1957, as lideranças publicitárias, reunidas em seu I Congresso, tiveram uma iniciativa que só pode ser descrita como ex-

traordinária, inclusive por ser pouco comum no Brasil: chamaram a si as responsabilidades pela atividade, não esperando por leis ou qualquer outra iniciativa do governo, e
criaram o Código de Ética da profissão. Um setor tão jovem
e já abraçando uma iniciativa tão madura que, como veremos, teria implicações tão importantes para o futuro.
A determinação de zelar pelos próprios rumos nunca
mais foi abandonada, ou delegada a ninguém, e tornou-se
marca registrada da publicidade brasileira, da mesma forma
que a sua criatividade, reconhecida internacionalmente.
Quando, em 1965, o governo federal regulamentou a atividade, apoiou-se na iniciativa do I Congresso, consagrando o
modelo baseado fundamentalmente na agência integrada,
onde convivem de forma harmônica atendimento, planejamento, criação e mídia. Foi a partir desta base que a publicidade brasileira multiplicou-se rapidamente e, nas décadas
seguintes, posicionou-se entre as mais criativas e eficientes
do mundo.
Nos anos 70, o mercado deu novo e ousado passo: como
forma de reagir às ameaças de censura prévia à atividade,
decidiu impor limites éticos ao conteúdo das mensagens
publicitárias, papel exercido, desde 1978, pelo Conar, a partir dos princípios da autorregulamentação. Outras iniciativas
dessa natureza pontuaram o setor e são, certamente, alguns dos segredos por trás do sucesso da publicidade.

1º de dezembro de 2008: mercado publicitário volta a se reunir e aprova importantes
aperfeiçoamentos às Normas-Padrão
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CENP, há quinze
uma relevante his

anos escrevendo
tória no mercado.
A Abril comemora essa data, contribui e incentiva
as melhores práticas, que valorizam ainda mais os
resultados alcançados por agências e anunciantes.

Parabéns, CENP!
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Como se disse, as raízes são profundas.
Por isso, nos anos 90, quando se vislumbrou uma séria
ameaça ao modelo vitorioso da publicidade brasileira, que
poderia significar o enfraquecimento e talvez a extinção das
agências full service, de novo a decisão de zelar pelo próprio destino foi o caminho adotado. A ameaça – que hoje
parece tão remota – foi ultrapassada e a autorregulação se
mostrou eficaz como padrão para os aspectos comerciais da
atividade no Brasil.
Alguns usam para ela o termo jabuticaba, a fruta que só
nasce em solo brasileiro. É justo, posto que só aqui conseguiu-se demonstrar, sem recurso a leis, que é possível garantir a continuidade do modelo das agências full service, a
partir dos princípios das melhores práticas.

o documento histórico. Nele constam as assinaturas de José
Carlos Aguilera, pela ABA; Flavio Corrêa, pela ABAP; Paulo
Machado de Carvalho Neto, pela ABERT; Cláudio Santos,
pela ABTA; Francisco Mesquita Neto, pela ANJ; José Carlos de
Salles Gomes Neto, pela ANER; Carlos Alberto Nanô e Luis
Roberto Valente Filho, pela CENTRAL dE OUTdOOR; e Antonio Luiz de Freitas, pela FENAPRO. Mais uma vez, a publicidade chamava a si a responsabilidade por zelar pelo próprio
caminho. Mais uma vez, essa iniciativa seria bem-sucedida.
São passos importantes na história do CENP:
- a rápida e maciça adesão das agências de publicidade
às Normas-Padrão.
- A igualmente rápida entrada em operação do Conselho
de Ética do CENP.
- Os numerosos cursos e iniciativas de difusão das NorUM POUCO DE HISTÓRIA
mas-Padrão, desenvolvidos desde os primórdios da entidaSegundo as lembranças de Petrônio Corrêa, o grande arti- de e que já cobriam todo o país. Só nos três primeiros anos
culador da autorregulação comercial,
de existência, os executivos do
as bases do que seria o CENP comeCENP participaram de algo em torçaram a ser lançadas no segundo seno de 70 seminários.
mestre de 1997, quando um grupo
- O credenciamento dos grandes
de trabalho liderado por ele foi forinstitutos de pesquisa, a partir de
mado e passou a se reunir numa
2001, a começar pelo Ibope, Ipsossala na sede da APP, num prédio viMarplan e IVC, o que deu origem,
zinho à marginal do Rio Pinheiros,
no ano seguinte, ao Banco de Inforem São Paulo. Lá ocorreram, segunmações de Mídia, onde agências
do um dos participantes do grupo,
certificadas de pequeno porte pomais de 80 reuniões. Petrônio cita
dem acessar via internet dados de
entre os pioneiros da iniciativa Rafael
pesquisa gratuitamente. Vários curSampaio, vice-presidente da ABA; Gilsos para melhor aproveitamento do
berto C. Leifert, então diretor de relaBanco foram ministrados pelo CENP
ções com o mercado da Globo, rena capital e interior de vários estapresentando os veículos; e Rodrigo
dos.
Petrônio Corrêa, falecido dia
Sá Menezes, um dos proprietários da
- O lançamento, em 2004, desta
1º de dezembro de 2013, é
agência Propeg e representante da
Revista, como veículo de fomento e
considerado o principal articulador
ABAP. Foram meses de discussões inintegração do mercado publicitário.
da autorregulação comercial da
tensas e aprimoramentos das Nor- O reconhecimento e a certificapublicidade brasileira
mas-Padrão, envolvendo todas as lição, a partir de 2006, de agências
deranças publicitárias reunidas por
de promoção e marketing direto.
meio das suas entidades. As discusdois anos mais tarde, o CENP tamsões na APP continuavam depois nas entidades. As resistên- bém passou a conceder a certificação a agências de mídia
cias naturais, diversidades e características de cada uma de- interativa.
las multiplicavam os problemas, exigindo muita conversa e
- A incorporação, em 2008, dos planos de incentivo às
concessões.
Normas-Padrão. Também a partir deste ano passou a funcioO consenso acabou por prevalecer e as lideranças do nar o Grupo de Trabalho de Mídia (GTM) que mais tarde
mercado publicitário se reuniram em São Paulo para assinar transformou-se, com algumas alterações, no Comitê Técnico
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de Mídia (CTM). Coube a ele revisar todos os procedimentos dade e é fórum especial de discussão dos assuntos de interesdessa área e ampliar significativamente a oferta gratuita de se das partes envolvidas na atividade. Conta com um corpo
técnico que zela pelo acompanhamento das agências que
pesquisas para as agências pequenas.
aderiram às Normas-Padrão, e
- A transição, em 2009, por
receberam a Certificação de
um período de um ano, da presiQualificação Técnica. O órgão
dência do CENP de Petrônio para
“Colocar foco no
Caio Barsotti. Petrônio passou
também possui técnicos que
então a integrar o Conselho Conacompanham o credenciamenque une os diversos
sultivo, do qual só se afastou
to dos estudos de mídia e dos
lados do negócio
poucos meses antes de seu falefornecedores de verificação de
cimento.
circulação.
tem sido o segredo da
- O reconhecimento por lei
Aqueles que se congregam
longevidade do CENP e a razão
federal da certificação técnica
em torno do CENP entendem
das agências de publicidade
que a liberdade de mercado code ter-se transformado
para que possam prestar servimeça pela liberdade das relanum
modelo
de
autorregulação
ços aos órgãos do governo, em
ções comerciais, com a aplicatodos os seus níveis.
ção das boas práticas, assegurade uma atividade que,
- Nos últimos anos, o CENP
doras da concorrência livre e
por si só, garante a existência
tem aprimorado de forma intenleal entre agências. O CENP resde
muitas
outras”
siva e estruturada os seus servipeita a multiplicidade do mercaços, com iniciativas como o Bando brasileiro, ponderando as
Caio Barsotti,
co Único de Listas de Preços
suas diferenças e ajudando,
Presidente do CENP
(BUP), o credenciamento de emcom apoio técnico, as pequepresas prestadoras de serviço de
nas agências. É organismo triverificação de circulação e oupartite e paritário em todas as
tras informações de mídia, a amsuas instâncias, onde têm aspliação e o aprimoramento do
sento representantes de anunBanco de Informações de Mídia e as pesquisas de satisfação ciantes, agências e veículos de comunicação.
dos interlocutores da entidade.
Passados 15 anos da sua criação, pode-se dizer que a
preservação do modelo brasileiro de publicidade vem gaAS IDEIAS E MOTIVAÇÕES EM TORNO DO CENP
rantindo não somente a sustentabilidade do negócio
O CENP foi criado para ser um centro permanente de en- como também a profissionalização e qualificação do mertendimento entre anunciantes, agências e veículos de co- cado, sendo objeto de desejo das agências de publicidade
municação, adotando como base as Normas-Padrão. Os de outros países. “Colocar foco no que une os diversos laseus fundadores partilham do princípio de que a atividade dos do negócio – agências, veículos e anunciantes –, crianpublicitária é fundamental por garantir a competição e a do oportunidade para o debate e a compreensão dos inteevolução entre empresas, marcas, produtos e serviços e tor- resses divergentes, tem sido o segredo da longevidade do
nar possível a diversidade e a liberdade de expressão e dos CENP e a razão de ter-se transformado nestes 15 anos num
meios de comunicação, cujas receitas são totalmente ou modelo de autorregulação de uma atividade que, por si só,
em sua maior parte oriundas da publicidade. Não há liberda- garante a existência de muitas outras”, diz Caio Barsotti, sude de expressão, difusão de cultura, conhecimento e entre- cessor de Petrônio na presidência da entidade desde 2009.
tenimento sem publicidade.
“O CENP está comprovando que não é impossível exportar
O CENP atua como instrumento de qualificação da publici- ‘jabuticabas‘”.
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auTOrreGuLaçãO DO MercaDO PuBLIcITÁrIO
Por Tércio Sampaio Ferraz

O mercado brasileiro de publicidade nasceu, cresceu e se
tornou de qualidade mundial desde que adotou o modelo
full service (ou pleno atendimento) para o funcionamento
das agências de publicidade, que integradamente planejam, criam anúncios e executam a veiculacão destes nos
meios de comunicação, de maneira a atender às necessidades dos seus clientes-anunciantes, conforme a Lei 4.680/65
e a Lei 12.232/10.
É nesse quadro que sua autorregulação comemora o êxito de uma iniciativa adotada há 15 anos.
AUTORREgUlAÇãO DO âNgUlO CONCORRENCIAl
A autorregulação é vista, do ângulo concorrencial, como
uma forma de governança privada dos agentes de determinados setores para formalização do controle, estabelecimento e imposição de regras voluntariamente aceitas e passíveis de autocoordenação.
O papel da autorregulação é, mediante regulamentação,
internalizar padrões de comportamento aceitos pelo mercado e pela comunidade, monitorando seus membros de forma a criar reputação positiva para o grupo. Em outras palavras, a reputação dos agentes está em jogo e será determinante no funcionamento eficiente da autorregulação. Assim, a regulamentação prevista na autorregulação não apenas provê um corpo adicional de normas como também
atua no fortalecimento do que é determinado pela comunidade, Estado e mercado.
A experiência brasileira com aurorregulação levada à autoridade antitruste é relativamente pequena, razão pela qual
uma referência à literatura e práticas de outros países se faz
necessária.
do ângulo econômico, a provisão eficiente de bens públicos ou coletivos afeta a competitividade privada de empresas individuais, constituindo o que Piore & Sabel1 denominam de infraestrutura extrafirma e que compõem instituições setoriais na acepção de Best2.
"Um setor pode incluir uma variedade de práticas interfirmas e agências extrafirmas, tais como associações comerciais, programas de aprendizado, arranjos de comercialização
conjunta, comissões regulamentadoras, estabelecimento de
16
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normas e padrões. Instituições setoriais podem influir na organização das firmas individuais e suas estratégias, assim
como na competitividade coletiva do setor em relação a outros setores localizados em outras regiões. desse ponto de
vista, as firmas não apenas competem, mas podem cooperar
para fornecer serviços comuns, para estabelecer as regras do
jogo de mercado e estratégias de investimento" (grifei).
Existe, na verdade, uma permanente tensão entre a concorrência e a cooperação.
Best propôs, assim, duas condições para que o equilíbrio
entre concorrência e cooperação se estabeleça. Primeiro,
deve haver um propósito claro para a cooperação, o que significa desenvolver e implementar uma estratégia setorial
que é construída a partir das estratégias das firmas individuais e, ao mesmo tempo, as influencia. Segundo, é necessário haver um meio de monitorar e obrigar as ações individuais de forma a contrabalançar a tendência ao comportamento free rider.
Um dos elementos importantes para analisar o efeito da
autorregulação está associado à sua natureza. Sistemas de ordenamento privado espontâneo podem gerar resultados eficientes. Os ordenamentos espontâneos são baseados na reciprocidade: os indivíduos reconhecem os benefícios que
irão extrair por se submeterem às regras do grupo. Esse é exatamente o caso da autorregulação no mercado publicitário:
um ordenamento privado espontâneo que para ser sustentável tem que gerar benefícios para seus participantes. Padrões
de qualidade podem reduzir os custos de busca do cliente no
tocante a características não aparentes de qualidade3.
Já do ângulo jurídico, a possibilidade de se estabelecerem
acordos, horizontais e verticais, entre agentes econômicos é
reconhecida na literatura e jurisprudência internacionais.
Por exemplo, na Alemanha é reconhecida por lei (GWB, §
28) a possibilidade de se criarem Wirtschafts- und Berufsvereinigungen (associações econômicas e profissionais). O conteúdo das regras comuns estabelecidas por tais associações tem,
usualmente, um sentido de normas éticas, sobretudo quanto
à lealdade negocial em termos concorrenciais, admitindo-se
também regras sobre a formação de preço4. A previsão de um
processo de reconhecimento dessas regras junto à autorida-

de concorrencial (Kartelamt), porém, desde que elas estejam das regras conhece o requisito da impessoalidade, destinanem conformidade com a legislação, fazia com que esse reco- do-se a todos os participantes do mercado de crédito finannhecimento não fosse necessário para que elas produzissem ceiro, sem exclusões que possam ser qualificadas como barefeitos vinculativos entre os signatários.
reiras à competitividade e à entrada na concorrência;
As cortes norte-americanas, no que se refere à publica(c) os padrões adotados devem ser acessíveis também a
ção de padrões comuns e à emissão de juízos sobre a sua não membros do acordo8; ou seja, o acordo deve ser de coviolação, reconhecem que, a princípio, toda associação com nhecimento de todo o mercado;
exigências à definição dos membros tem algum tipo de re(d) deve haver, além dos fornecedores de produtos ou sergras ou critérios limitativos e pode restringir, ao menos indi- viços, a participação dos adquirentes na definição dos paretamente, a concorrência no mercado.
drões de conduta e no juízo tomado a partir dos padrões deNão obstante, a avaliação da legalidade de tais regras é finidos9, ou seja, o acordo tem também repercussão relaciofeita com base na legitimidade econômica dos propósitos nal e assim deve ser analisado;
perseguidos por tal associação mediante a autorregula(e) não há violação antitruste onde a autorregulamentamentação, bem como na razoabilidade e objetividade das ção implementa padrões de segurança federais, ou seja,
regras-padrão adotadas em relação aos propósitos assumi- atende à legislação pertinente10. No caso, o acordo acolhe
dos. Se os padrões não forem objetivos e os propósitos princípios da legislação referente à publicidade;
não razoáveis, as regras serão
(f) o acordo deve prever salconsideradas ilegais, pois funvaguardas processuais contra
cionariam como uma barreira à
decisão que denega uma apro“Um
dos
elementos
entrada no mercado, isto é,
vação11.
uma espécie de boicote perInteressante lembrar que a
importantes para
suadindo os adquirentes a não
Federal Trade Commission
analisar o efeito da
contratarem as empresas que
(“FTC”) tem explicitado, em difenão atingirem o padrão. Frente
rentes ocasiões, uma opinião
autorregulação está
a tais elementos, percebe-se
favorável à autorregulação, enassociado à sua natureza.
que a conduta horizontalmentendida pela Corte como uma
te/verticalmente concertada na
prática que auxilia o órgão no
Sistemas de ordenamento
forma de acordos de autorrecontrole da concorrência.
privado espontâneo
gulamentação deve sempre
Em discurso proferido duranser analisada com base na rete
simpósio na Bar Association
podem gerar
gra da razão5.
americana12, seu então presiresultados eficientes”
dentre os parâmetros da judente afirma que a Corte recorisprudência norte-americana,
nhece, há mais de uma geraconsiderados relevantes para
ção, a autorregulação como um
determinar a razoabilidade e,
importante complemento a
portanto, reconhecer-se a legalidade do acordo de autorre- seus esforços na proteção do consumidor. Além disso, a
gulação, podem ser apontados os seguintes:
existência de regulação estatal sobre determinado tema
(a) para uma análise de um ponto de vista concorrencial, não impede que os agentes privados se organizem para deo acordo deve ter algum propósito ou repercussão comer- finir outras regras sobre o assunto.
cial, para que possa ser juridicamente avaliado6; no caso braMais recentemente, discurso da representante da Corte
sileiro, ainda que o relevo estivesse na dimensão ética (caso Pamela Jones Harbour resume a posição da FTC como favodo CONAR, por exemplo), é importante que existam reper- rável a sempre estimular a autorregulação quando a mesma
cussões no comportamento comercial dos subscritores (a for benéfica aos consumidores, e reconhecer que alguns
exemplo, de novo, do próprio CONAR);
mercados são regulados mais efetivamente por seus agen(b) os padrões definidos devem ser objetivos, isto é, suas tes privados do que pelo próprio Estado. Nesse discurso, a
regras devem ser impessoais7; no caso em tela, a destinação representante elenca alguns mercados em que essa caracCENP EM REVISTA
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terística se verifica – especialmente os que envolvem desenvolvimento tecnológico.
No Brasil, uma das poucas experiências de autorregulação
levadas à autoridade, efetuada com propósitos de evitar condutas desleais éticas e comerciais, é o caso do CENP (entidade que congrega agências de publicidade, veículos e anunciantes) que, submetido ao CAdE há 15 anos, vem realizando um trabalho digno de menção.

ciamento de estudos e pesquisas dos Institutos de mídia, assegurando que as pesquisas são respeitáveis.

PARA AlCANÇAR SEUS ObjETIVOS, fOI ESTAbElECIDO qUE:
1) Os veículos comercializam seu espaço, seu tempo e
seus serviços com base em preços de conhecimento público
válidos para todos os negócios com os anunciantes. Admitese, por ser da natureza dos negócios, que os veículos ofereçam condições ou vantagens de sua conveniência nas negoO CENP
ciações individuais que realizarem;
O CENP foi fundado em 1998 e hoje é integrado pela ABA
2) As agências são contratadas pelos anunciantes, que as
- Associação Brasileira de Anunciantes, ABAP - Associação escolhem por suas qualidades e virtudes; atuam sempre por
Brasileira de Agências de Publicidade, ABERT - Associação ordem e conta de quem as contrata, pautando-se, em razão
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABTA - Associa- disso, na excelência do que estudam, criam e é distribuído
ção Brasileira de Televisão por Assinatura, ANER - Associação aos veículos de comunicação.
Nacional de Editores de Revistas, ANJ - Associação Nacional
3) Para exercerem com plenitude as suas funções, as
de Jornais, CENTRAL dE OUTdOOR e FENAPRO - Federação agências necessitam do reconhecimento por parte dos veíNacional das Agências de Propaganda, tendo como associa- culos de comunicação, para os quais, de forma indireta e
das institucionais IAB Brasil e ABdOH – Associação Brasileira em razão da atividade que exercem em nome de seus cliende Mídia Out of Home.
tes, também prestam serviços relevantes ao cobrar os valoO CENP tem como principal instrumento de trabalho o res de veiculação e, com critério e rigor, entregar estes valodocumento Normas-Padrão da
res, nas datas de vencimento,
Atividade Publicitária, que estaaos veículos de comunicação;
belece as bases da capacitação
4) Ainda na relação com os
técnica de uma agência e o reveículos, também indiretamen“Nos processos de licitação
lacionamento ético para o sete, as agências prestam um sere contratação dos serviços de
tor, baseado em suas melhores
viço técnico indispensável ao
práticas e na legislação de remercado e à democracia por aspublicidade nas esferas oficiais do
gência da atividade.
segurar a pluralidade de meios e
Executivo, legislativo e judiciário,
O órgão concede o Certificaa liberdade de expressão: atranos três níveis de administração
do de Qualificação Técnica às
vés de pesquisas e estudos comAgências verificando a sua esportamentais, de forma científi– federal, Estadual e Municipal,
trutura, o pessoal técnico, a disca, conhecem o mercado, seus
a lei nº 12.232, de 29 de abril
posição e o uso sistemático de
meios e veículos, indicando as
pesquisas de mídia e o cumpriformas de comunicação das
de 2010, iniciativa do Congresso
mento dos compromissos estamensagens publicitárias;
Nacional, legitimou o CENP
belecidos nas Normas-Padrão.
5) Pelas Normas-Padrão, os
Esta certificação lhes garante o
veículos,
reconhecendo a imno papel de certificador
recebimento do desconto-paportância capital das agências,
e fiscalizador de capacitação
drão de agência em percentual
dão preferência a atuar por
não inferior a 20%.
técnica das agências de publicidade” meio delas nas relações com os
Ademais, o CENP também
seus anunciantes, respeitandoefetua o depósito de Listas Indios e jamais negando-se a atenviduais e Autônomas de Preços
dê-los diretamente, se assim o
dos Veículos, dando transparência à oferta, atendendo o desejarem;
quanto disposto na legislação, e também realiza o creden6) Os anunciantes, afinal de contas, são os titulares do
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crédito concedido pelos veículos de comunicação, contra
quem emitem as faturas de veiculação, encaminhando-as,
quando existe a relação, através da agência, a quem cabe o
dever do del credere, isto é, a obrigação de cobrar junto aos
anunciantes e quitar os valores recebidos das faturas, aos
veículos;
7) A agência é basicamente remunerada pelos dois serviços que presta: (a) quando cria o anúncio e a campanha,
pelo trabalho intelectual e material que exerceu e pelo gerenciamento de produção que é sempre realizado por empresas especializadas, como as produtoras de videofonogramas, por exemplo; e (b) quando veicula os anúncios de seus
clientes-anunciantes com o desconto-padrão, para cumprir
os compromissos de dispor/usar pesquisas mercadológicas
e investimentos nos estudos que realizam no campo da mídia; e os veículos também consideram, por meio das normas, que o desconto-padrão é o reconhecimento pelo efetivo del credere das agências que são seguramente responsáveis pelos baixos índices de inadimplência dos clientesanunciantes;
8) O balizamento de remuneração das agências é feito nos
serviços internos – criação e gerenciamento de produção –
por estudos de custos reais realizados pelos Sindicatos das
Agências em cada estado, o que respeita a diversidade do país
e assegura maior realidade nas indicações de valor referencial;
9) Em comum acordo ajustado entre entidades representativas de agências, veículos e anunciantes, as Normas-Padrão da Atividade Publicitária preveem o desconto-padrão
em pelo menos 20% para as agências certificadas pelo CENP
e que estejam compliance com as normas de autorregulação, concedido, em consonância com a Lei 12.232/10, da seguinte forma:
a) do “Valor Negociado” pago pelo cliente, a agência retém 20% referente ao desconto-padrão e encaminha os demais 80% ao veículo;
b) Quando o pagamento é feito diretamente pelo cliente-anunciante, o veículo receberá seus 80% e a agência, da
mesma maneira, receberá diretamente do anunciante o correspondente à 20% pelo desconto-padrão.
10) As Normas consagram o princípio de valorização do
anunciante que se destaca em seu mercado, permitindo, de
acordo com o nível de investimento em publicidade, que
até 5% do desconto-padrão sejam revertidos pela agência
ao anunciante, devolvendo a este a possibilidade de otimizar sua verba de comunicação;
11) As Normas valorizam a liberdade de mercado, saben-

do que ela começa quando a concorrência entre as agências é respeitada, entre veículos é valorizada e entre anunciantes, adotada como forma de respeito ao consumidor.
Nada é estático para as Normas-Padrão, mas tudo deve permanecer no campo estrito da ética.
Não há dúvida de que, nesses 15 anos de existência, o
mercado incorporou as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, reconhecendo o CENP como a entidade que zela pelo
seu cumprimento. Adotou mecanismos que evitam iniciativas oportunistas, a apresentação de propostas antieconômicas com a finalidade de conquistar novos anunciantes ou
mantê-los, porque isso pode implicar serviços de baixa qualidade e concorrência desleal.
Nos processos de licitação e contratação dos serviços de
publicidade nas esferas oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário, nos três níveis de administração – Federal, Estadual
e Municipal, a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, iniciativa do Congresso Nacional, legitimou o CENP no papel de
certificador e fiscalizador de capacitação técnica das agências de publicidade, condição exigida como pré-requisito a
participar dos processos de licitação e na execução dos contratos de publicidade do setor público.
Como processo bem-sucedido de autorregulação, podese, pois, afirmar que o CENP demonstrou, em 15 anos de
existência, estar capacitado a certificar e exigir das agências
o provimento de estruturas técnica e de pessoal que assegurem aos anunciantes o bom trabalho publicitário e aos veículos a certeza de que são programados pelos anunciantes
e agências com base em critérios técnicos. Atende, com
isso, uma função relevante no mercado brasileiro.
Tercio Sampaio ferraz junior é advogado, professor universitário (USP,
PUC-SP)

1 Piore, Michael & Sabel, Charles F.: The Second Industrial divide, New York: Basic Books 1983.
2 Best, Michael: The New Competition: Institutions of Industrial Restructuring: Cambridge: Harvard
University Press, 1990, 296p.
3 Ogus: Rethinking self-regulation, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 15.
4 cf. Rainer Bechtold: GWB – Kartelgesetz – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, München, 1993, p.375 ss.
5 cf. Antitrust Law developments - ABA, 4th, v.I, pp 110-115.
6 cf. St. Bernard Gen. Hosp. v Hospital Serv. Association, 712 F.2d 978,988 (5th Cir. 1983).
7 cf. Radiant Burners v Coke Co., 364 U.S. 656, 658 (1961).
8 cf. Bogus v American Speech & Hearng Association, 582 F2d. 277 (3d Circuit 1978).
9 cf. Consolidated Metal Products v American Petroleum Inst. 846 F.2d 284, 295 (5th Circ.1988).
10 cf. Moore v Boating Ind. Associations, 819 F2d 693, 695 (7th Circuit 1987).
11 cf. Pretz v Holstein Friesian Ass’n, 698 F.Supp. 1531, 1540 (d.Kan. 1988) e Weight Rite Golf Corp v
United States Golf Ass’n , 766 F.Supp 1104, 1111 (Md. Fla.1991).
12 “Self Regulation and Antitrust”. Prepared Remarks of Robert Pitofsky - Chairman, Federal Trade
Commission. d. C. Bar Association Symposium, February 18, 1998, Washington, d.C. disponível
em http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/self4.shtm.
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Com tantas inovações
no nosso mercado,
ainda bem que algo não
muda há 15 anos:
a garantia da ética
pelo CENP.
Parabéns CENP pelos seus 15 anos de sucesso.

CENP 15 ANOS

DePOIMenTOS De queM ajuDOu e eSTÁ ajuDanDO
a eScrever a hISTórIa Da auTOrreGuLaçãO
A história do CENP tem sido escrita por muitas pessoas. Nas páginas seguintes, pedimos a
algumas delas que partilhassem suas lembranças e expectativas. São autoridades públicas,
aqueles que se envolveram diretamente nas negociações e fundação do CENP, 15 anos atrás,
funcionários da entidade, os presidentes das entidades fundadoras e associadas e lideranças
do mercado. Em cada bloco, elas aparecem em ordem alfabética.
Todos partilham a defesa da autorregulação e a crença de que a união dos elos do mercado
é seu maior patrimônio, garantindo vida longa às Normas-Padrão da Atividade Publicitária.
COMPROMISSO COM A bOA COMUNICAÇãO
Helena Chagas – Ministra Chefe de Estado da Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República
Para a administração pública, é
sempre bom contar com iniciativas
do setor privado que objetivem
qualificar os serviços que contrata.
No caso da publicidade, o CENP
tem sido importante para a qualificação dos serviços, pelas normaspadrão que são seguidas, valorizando a técnica e o compromisso
com a boa comunicação.
MElHORES PRÁTICAS
Marcio Aith – Sub-Secretário de Comunicação da Casa Civil
do Estado de São Paulo
A Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado
de São Paulo saúda os 15 anos do CENP como reconhecimento pelo trabalho que desenvolve em favor da boa comunicação publicitária, por meio da promoção de melhores
práticas de relacionamento entre anunciantes, agências de
publicidade e veículos de comunicação. Para o poder públi-
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co, é importante contar com os instrumentos que o CENP
oferece, como o depósito das listas de preço dos veículos e
o credenciamento de empresas/instituições verificadoras de
circulação, instrumentos técnicos que garantem a eficácia
da veiculação da publicidade.

A ATUAÇãO DO CENP é fUNDAMENTAl
Nelson Santiago – Secretário de Estado da Comunicação
de Santa Catarina
Qualquer mercado organizado
precisa de normas que criem limites e estabeleçam direitos e deveres de todos os seus atores. da
mesma forma, é necessário que
haja alguém que se responsabilize
por fiscalizar o cumprimento destas regras, de forma isenta e firme.
Por isso, a atuação do CENP é fundamental para que o mercado publicitário brasileiro mantenha-se ético e equilibrado e continue crescendo de forma saudável, baseado numa concorrência ética entre as agências e num relacionamento harmonioso delas com os anunciantes e veículos.

a regra é clara
graças ao CENP.
parabéns, CENP.
há 15 anos regulamentando
o mercado publicitário.

nbsnobullshit

CENP 15 ANOS

SINgUlARIDADE DO MERCADO
Antonio Carlos de Moura – diretor Comercial da Folha de
S. Paulo e membro do Conselho Executivo do CENP

AS REUNIÕES DA RUA HUNgRIA
Antonio freitas – diretor da Master e membro do
Conselho de Ética do CENP

O CENP nasceu com a missão
Ao ler hoje um texto de 16 de
de garantir a singularidade do merdezembro de 1998, não é fácil imacado publicitário brasileiro no sentiginar os sinuosos e difíceis camido de estimular relações saudáveis
nhos trilhados nos dois anos de disentre veículos, anunciantes e agêncussão que o antecederam. Lemcias. O profissionalismo com que
bro as reuniões quase quinzenais
as normas de autorregulação forealizadas na rua Hungria, onde reram concebidas significou mais um
presentantes de agências, anungrande salto para que mercado puciantes e veículos tentavam estabeblicitário fosse uma referência. Gralecer parâmetros de convivência e
ças à liderança do grande Petrônio e recentemente ao tra- defesa de um mercado constantemente ameaçado por
balho incansável do Caio Barsotti, as normas são atualizadas brokers, aventureiros e novas tecnologias que pouco conhee complementadas com o
cíamos. Se não chegamos à perfeição, tenho
apoio de todos os atores do
certeza que nestes 15 anos de existência o
nosso mercado.
CENP mostrou que é possível evoluir junto às
“As
reuniões
em
1998
transformações cada vez mais rápidas e mosAs reuniões em 1998 foram
trar os acertos do modelo brasileiro de comuintensas em debates, longas
foram intensas em debates,
nicação. Como então presidente da Fenapro,
discussões, mas sempre em
longas discussões,
tenho orgulho de ter participado daquelas
direção ao momento histórico
mas
sempre
em
direção
discussões que culminaram com as Normasde criar normas que significaPadrão, tão bem conduzidas por profissioriam uma barreira à concentraao momento histórico”
nais líderes em suas áreas, e orquestradas
ção da compra de mídia e à
pelo grande Petrônio Corrêa. Vida longa às
consequente tentação de conAntonio Carlos de Moura,
nossas Normas. Que sejam revistas e modertrole de conteúdos, por exemMembro do Conselho
nizadas, mas sem esquecer as origens de
plo. A independência de veíExecutivo do CENP
1998.
culos, agências de primeiro
mundo conquistando os principais prêmios em Cannes e
outros festivais, além de anunciantes sofisticados com dina- E lÁ SE fORAM 15 ANOS!
mismo ímpar não seriam nossa realidade em um ambiente Antônio lino Pinto – Membro do Conselho Executivo e do
Conselho de Ética do CENP
sem normas aceitas por este tripé.
Quinze anos e, como adolescente, o CENP caminha para
aprender a encontrar meios de aprimorar as relações e digParabéns CENP. Parabéns a todos que de forma direta ou
nificar o mundo da publicidade. Ainda bem que tivemos pro- indireta contribuíram para a sua concretização. Acompanhei
fissionais com a preocupação de estabelecer um mercado desde o início a ideia embrionária que no final se transforfértil em detrimento da vaidade e do ego. Um mercado que mou no CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão.
serve de modelo de autorregulação sem interferência de goNa verdade, são mais de 15 anos pois todo o processo
começou quase dois anos antes.
vernos e sem o caos da competição sem regras.
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A regra é clara:
na propaganda não
vale qualquer jogada.
Parabéns, CENP, por incentivar há 15 anos a ética, as
melhores práticas e a transparência no mercado publicitário.
A fullpack sente orgulho de contar com sua certificação.
Um sinônimo de respeito e atenção aos anunciantes,
veículos e consumidores.

Fullpack.
Ideias convergentes, há 20 anos.
www.fullpack.net

CENP 15 ANOS

O ponto de partida foi a ameaça ria criar uma espécie de tabela de preços e pronto. depois,
do Governo FHC de tirar da Lei foi-se evoluindo e se concluiu que isso seria inócuo e que o
4680/65 o artigo que estabelecia a ideal seria ter o envolvimento de todas as entidades, incluinremuneração das agências de pro- do a dos anunciantes, a ABA.
Para algo dessa envergadura, seria necessário uma estrupaganda. Para lembrar: os 20% referentes ao desconto-padrão, con- turação das ideias, dos propósitos e, principalmente, seria
cedidos pelos veículos de comuni- fundamental a presença de um líder no processo, que tivescação e os 15% sobre os custos de se a capacidade de negociação e que fosse pessoa de confiança e de méritos reconhecidos pelo mercado.
produção.
Alguém, se não me engano o Julio Ribeiro, sugeriu o
Essa ameaça do Governo gerou na iniciativa privada uma
possibilidade de também se aproveitar dessa desregula- nome do Petrônio Corrêa, aclamado por unanimidade.
mentação da remuneração.
O Petrônio foi convidado e começou aí a origem do CENP.
Na verdade esse processo de negociação de remuneração
As reuniões seguintes já foram realizadas na sede da
é até um pouco mais antigo.
APP, na Rua Hungria, com a liderança do “Coronel”.
desde a abertura da economia, feita pelo presidente FerA ideia de que qualquer coisa que se fizesse teria que ter
nando Collor em 1990 e depois com o governo Fernando o apoio de todas as entidades do setor era unanimidade.
Henrique Cardoso, com mais liberação e principalmente as Portanto, o trabalho inicial do Petrônio foi conversar com
privatizações, o Brasil passou a ser alvo de interesse de gran- cada presidente de entidade, explicar o propósito e pedir a
des empresas internacionais e grupos de investimentos.
ele a participação no projeto.
Isso levou as empresas brasileiras, acostumadas com a reParticipei desde a primeira reunião como representante
serva de mercado, a terem que se mexer e tentar convencer da Fenapro e continuo até hoje.
o consumidor de que seus produtos eram tão bons ou meConfesso que quando vi toda aquela turma reunida não
lhores do que os produzidos ou imacreditei que pudesse sair algo releportados por empresas estrangeiras.
vante.
Em um mercado competitivo, a
Quebrei a cara.
qualidade do produto e, principalFicamos
quase dois anos nos reu“Confesso que quando
mente, seu preço final fazem toda a
nindo, fazendo e refazendo textos,
vi toda aquela turma
diferença na hora de o consumidor
com discussões acaloradas em alguoptar pela compra.
mas reuniões e outras com total tranreunida não acreditei que
Preço de venda competitivo signiquilidade.
pudesse sair algo relevante.
fica custo baixo de produção. Isso leFinalmente, em dezembro de
vou as empresas anunciantes a re1998, tínhamos um documento maquebrei a cara”
pensarem totalmente as suas estruravilhoso em mãos. da ideia original
turas de custos, nela incluindo os inde se criar uma tabela de preços,
Antônio Lino Pinto,
vestimentos em marketing e publicicriou-se um tratado, ou um excelenMembro do Conselho
dade.
te regulamento do nosso setor, que
Executivo do CENP
Com toda essa movimentação, os
nos ajuda até hoje junto ao mercado
líderes de mercado e as nossas entidaprivado e principalmente ao estatal.
des começaram a pensar em alguma
Foi fácil? Não. Nem poderia.
forma de flexibilizar a remuneração com algo que pudesse
Embora todos os participantes tenham contribuído muito
manter a capacidade criativa, produtiva e de rentabilidade das para a conclusão do documento, algumas pessoas foram
agências, e ainda reduzir os custos do anunciante.
fundamentais nesse processo.
Nas primeiras reuniões na ABAP com os líderes das prinVou citar aqui apenas três entre os que fizeram toda a dicipais agências, pensou-se em várias formas. Uma delas se- ferença.
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Quando se tem um mapa,
encontrar o caminho para destinos
espetaculares se torna menos complicado.
parabéns, cenp!
há 15 anos norteando as práticas
do mercado publicitário no brasil.
essa é uma homenagem da jgl comunicação
a quem-assim como nós-valoriza a criatividade
sem abrir mão da responsabilidade.

CENP 15 ANOS

O Petrônio, pelo respeito com os participantes, pela sua
capacidade de coordenação, de não perder a calma e de ser
um excelente negociador e apaixonado pelo mercado.
Já na primeira reunião, o Petrônio tinha definido que não
se aprovaria nada por maioria, mas pelo consenso. Isso deu
muito mais trabalho, mas teve um efeito fantástico quando
se discutia pontos polêmicos.
O Gilberto Leifert, com seu total conhecimento do mercado e sua capacidade intelectual e argumentativa e, principalmente, pela sua também paixão pelo negócio da propaganda.
Outra figura incrível foi o Rafael Sampaio, um dos representantes da ABA. O Rafael sempre defendeu de forma muito transparente e incisiva os interesses da ABA nessas reuniões. Fazia isso de uma forma descontraída e alegre. Nunca o vi alterado mesmo discutindo temas complexos, como
remuneração das agências. Além de todo seu conhecimento, brilhantismo e profissionalismo, ele era o mais aguardado da turma pois sempre trazia chocolates importados, que
ficavam na mesa à disposição de todos.
Aprendi muito nesse período representando a Fenapro.
Aprendi, por exemplo, que quando um grupo de pessoas
bem intencionadas e competentes se reúne com objetivos
claros e principalmente éticos, as chances de sucesso são
enormes.
Um fato engraçado: depois de quase dois anos nos reunindo finalmente ficou pronta a minuta que passou a se chamar Normas-Padrão da Atividade Publicitária.
O Gilberto sugeriu então que não a assinássemos simplesmente. Um documento como esse, tão importante para
o mercado, envolvendo agências, veículos e anunciantes,
deveria ser objeto de uma solenidade com a presença dos
players do mercado, assim como toda a imprensa.
Pediu então que déssemos uma última lida na minuta e
então marcássemos a solenidade para a semana seguinte.
Aí entrou o fato engraçado. Boa parte dos presentes começou a ler a minuta como se fosse a primeira vez que tinha
contato com o material. Foram surgindo sugestões, observações e criticas. Foram tantos os “pedidos de revisão” que tivemos que rediscutir a minuta por várias outras reuniões,
adiando com isso a solenidade de assinatura.
Foi ótimo pois a Norma acabou saindo praticamente sem
nada para se contestar. Prova disso é que foram poucas as
alterações nesses 15 anos.
Fiquei muito orgulhoso de ter contribuído nesse processo
de elaboração das Normas.
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MODElO ÚNICO NO MUNDO
Claudio Santos – diretor Comercial da Rede TV!
Se me perguntassem dentro de
minha atividade durante todos esses anos quais ou qual me deu mais
orgulho e satisfação, teria várias coisas a relatar. de uma coisa, porém,
eu tenho certeza: participar do grupo que discutiu, formatou, negociou e construiu o acordo de autorregulação do mercado estará entre
as coisas que considero mais importantes na minha carreira. Além de participar desse grupo, ainda fui signatário do acordo pela ABTA, uma das entidades
fundadoras e apoiadoras do CENP, registro permanente dessa minha contribuição.
O CENP é modelo único no mundo, que ajudou a preservar nosso modelo de mercado num momento muito delicado da publicidade mundial. Hoje ele está amadurecido e se
tornou, além de referência, o fórum onde se reúnem os pilares da propaganda, agências, veículos e anunciantes representados por suas entidades. Ali se discute e procura-se
manter o equilíbrio dessa ecologia.

COMPROMISSO CUMPRIDO
flávio (faveco) Corrêa – diretor da BrandMotion
Tudo começou em 1997, quando
o Embaixador Sérgio Amaral, Secretário de Comunicação Social da Presidência da República, desregulamentou abruptamente disposições
do decreto 57.690 e da Lei 4.680,
eliminando o desconto-padrão de
20% concedido às agências pelos
veículos. Muitos profetas do apocalipse de plantão na época achavam
que, com tabelas líquidas dos veículos, as bases econômicas
do nosso negócio estavam fritas e que o caos iria se estabelecer, levando muitas agências à falência.
Justo nós que tínhamos construído uma indústria da comunicação (veículos, anunciantes e agências) de primeiro
mundo, num país ainda de terceiro, como bem definiu Antônio Athayde, então na Rede Globo.

CENP.
sEmPrE.
Homenagem do GrUPO rECOrD aos 15 anos do CENP.

CENP 15 ANOS

Uma nova diretoria da ABAP, que me coube presidir, foi 4 mil agências. Tirando as 15 maiores, que tinham melhor
eleita nesse cenário. O desafio era recolocar ordem no co- acesso ao ferramental de pesquisa, todo o mercado precisareto, que parecia definitivamente bagunçado.
va estar no mesmo patamar. Ele também veio para dar
E demos início à tarefa, criando de imediato, junto com maior clareza no relacionamento, pois quando as regras são
as entidades do mercado, a busca da autorregulação. Como bem definidas e obedecidas, fica mais fácil jogar.
já feito com a ética, através do CONAR.
Coincidiu sua fundação com um período em que o Brasil
desse entendimento resultaram as “Normas-Padrão para vivia a expectativa da entrada de bureaus de mídias. Uma exPrestação de Serviços de Comunicação pelas Agências de periência que já não havia dado certo na Argentina, Espanha
Propaganda e Veículos de Comunicação e
e Portugal. Aliás, era uma exSuas Recíprocas Relações”, o nosso novo cóperiência negativa, nefasta e
digo de autorregulação publicitária, que denão poderia, de forma algu“quando
as
regras
volveu os 20% e reconheceu as bonificações
ma, ser tentada aqui. O CENP
de volume. Assim, as agências poderiam
garantiu que a permanência
são bem definidas e
continuar produzindo, com seu talento, o
da responsabilidade pela
obedecidas, fica mais
que eu classificava como nosso melhor procompra de mídias fosse das
duto de exportação: criatividade e inovação.
agências, o que foi importanfácil jogar”
te para a continuidade do serTalvez o capítulo mais importante desse
viço e do bom relacionamendocumento tenha sido o seu Artigo 11º, que
Francisco Mesquita,
to entre todos do mercado.
institui o então “Comitê de Execução das
diretor Presidente do Grupo Estado
Normas-Padrão”, o CENP, formalmente instaHoje, quando vivemos um
lado em 16.12.98.
novo período de transformaO compromisso assumido quando da mições, é primordial que todos
nha posse na presidência da ABAP tinha sido cumprido: es- nós ainda discutamos e aprimoremos as normas. O CENP
tava refeito, em bases consensuais, o tripé anunciantes, veí- ajudou e ajuda o setor a manter o crescimento. As relações
culos e agências.
ainda precisam ser cada vez mais claras e o Conselho é funSob a liderança de Petrônio Corrêa, seu primeiro e eterno damental para isso.
comandante, o CENP passou a fazer um trabalho exemplar
na normatização das relações comerciais dos agentes do
nosso negócio.
UMA jAbUTICAbA PUblICITÁRIA
Passados estes primeiros 15 anos, ele faz inveja a outros gilberto leifert – diretor da Globo, presidente do Conar e
membro do Conselho Executivo do CENP
setores da economia e dá um exemplo de maturidade.

O CENP AjUDOU E AjUDA O SETOR
francisco Mesquita – diretor Presidente do Grupo Estado
Em 1998, o Brasil e o mundo viviam um momento de
transformação dos mercados. A estabilidade econômica ainda não estava tão clara e o setor da comunicação sofria com
isso. O tripé que sempre manteve o segmento agências/
anunciantes/veículos também passava por transformações,
principalmente no relacionamento entre as partes. A sensação que se tinha, principalmente quando se olhava para outros países, era que essa mudança poderia ser negativa.
O CENP foi criado como uma forma de fazer com que
essa transição fosse clara. Ele seria o incentivador ao uso de
pesquisas para o setor que, à época, contava com mais de
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J. Saulo Ramos, jurista, terá sido
o criador da metáfora “jabuticaba
jurídica”, empregada para designar
institutos e soluções tipicamente
tupiniquins, inexistentes em outros
países, tal como a fruta.
Coincidentemente, dr. Saulo advogou para várias entidades e empresas do setor da comunicação e
a lembrança do nome dele tem a
ver com o CENP, pois o CENP também é uma jabuticaba.
Uma jabuticaba publicitária. Assim é que os empresários estrangeiros primeiro se surpreendem com o chamado “modelo brasileiro” de relacionamento entre anunciantes, agências e veículos e, depois, confessam sentimento de inveja.

O CENP Está
COmPlEtaNdO
15 aNOs
dE aPOiO
à PubliCidadE
brasilEira.
issO quE
é CasE
dE suCEssO.
O Globo e o Extra parabenizam o CENP pelos 15 anos de atuação
no mercado publicitário e desejam que continue contribuindo
para o sucesso e o crescimento da propaganda brasileira.

CENP 15 ANOS

Em 1957, com a edição das Normas-Padrão originais, por atuam profissionais de planejamento e de mídia que ajudaocasião do I Congresso Brasileiro de Propaganda, e em 1965, ram a construir um sem número de marcas de alto valor
com a promulgaçao da lei de regência da atividade, a 4.680, para anunciantes e de elevado conceito para os consumidonosso mercado plantou as raízes do modelo que foi sendo res etc. etc.
aprimorado e que resultou, 40 anos mais tarde, no pacto de
Participei com Faveco (então presidente da ABAP), Petrônio
autorregulação comercial e melhores práticas consubstancia- (Consultor da ABAP) e Octávio Florisbal (Superintendente Codo nas Normas-Padrão e tutelamercial da Rede Globo) de algudo pelo CENP. Não conhecemas discussões sobre o futuro,
mos sistema de características
ante a perspectiva de desorganitão peculiares e resultados tão
“Neste solo fértil, jogam os Ronaldos zação súbita do mercado, com a
auspiciosos, que se tenha mosdesregulamentação cogitada
e
Neymares
da
criação;
atuam
trado capaz de garantir a liberpelo Governo FHC (1997).
dade de escolha e pleno atendiAs principais entidades foram
profissionais de planejamento e de
mento ao anunciante; remunemobilizadas e seus representanmídia que ajudaram a construir
ração atraente para a agência
tes, chamados de “negociadocomprometida com as Normasres”, passaram a se encontrar na
um sem número de marcas de
Padrão; pluralidade de meios; lisede da APP, em São Paulo. Pealto valor para anunciantes”
berdade de imprensa e competrônio foi nomeado “facilitador”
tição entre eles.
e nesse papel foi decisivo e inGilberto Leifert,
Com a criação do CENP, em
cansável. Pouco depois, a ABA
Presidente do Conar
1998, nosso mercado deu mais
designou Rafael Sampaio, tamuma demonstração de maturibém como “facilitador”. Seu fairplay, sólidos conhecimentos e
dade. O modelo não engessou
as relações, não conspirou contra a concorrência nem impli- os bombons contribuíram muito para o diálogo. É bom lemcou em renúncia de valores, estes sim, inalienáveis: o Brasil brar que a jabuticabeira é uma planta sensível e algumas vesegue fazendo uma das melhores propagandas do mundo. zes chegou-se a temer pela sobrevivência dela.
Neste solo fértil, jogam os Ronaldos e Neymares da criação;
Nessas reuniões, meus pares me permitiram oferecer a

Veja nesta e nas
páginas seguintes
alguns dos momentos
marcantes da história
do CENP e da
autorregulação
comercial da atividade
publicitária
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06/1997
O governo federal
desregulamenta a atividade
publicitária, alterando o decreto
57.690/66, que regulamentava
a Lei nº 4.680/65, balizadora do
mercado publicitário.

1997
07/1997
Reunião na sede da APP Brasil, Associação dos
Profissionais de Propaganda, mostra a necessidade
de criação de uma entidade que reúna
anunciantes, agências e veículos, com o propósito
de qualificar as relações comerciais entre as partes
envolvidas na atividade publicitária.

10/1997
Petrônio Corrêa é escolhido como
coordenador dos encontros de
representantes legitimados de
anunciantes, agências e veículos nas
reuniões de discussão que resultariam
na elaboração das novas Normas-Padrão
da Atividade Publicitária.

CENP 15 ANOS

experiência adquirida no CONAR e, assim, assumi a tarefa
de redigir as Normas-Padrão e a dar forma ao pacto de autorregulação. Nesse esforço, pude contar com a colaboração de vários companheiros, dentre os quais destaco Faveco e Rodrigo Sá Menezes. Tenho em arquivo pelo menos
dez minutas, aprimoradas pelos negociadores, sob compromisso de manter sigilo e aprová-las sempre por consenso. O
restante da história, todos sabemos e os detalhes estão sendo resgatados nesta publicação.
Este retrospecto me faz lembrar a visita que fiz a uma fazenda na cidade de Tietê, no interior paulista, na qual havia
um fantástico pomar de jabuticabeiras. dezenas delas, todas adultas e carregadas de frutos. Parece incrível, mas as
bolinhas negras reluziam mesmo à sombra e pareciam encarar tipo “olho-no-olho”.
O proprietário da fazenda me contou que seu pai, falecido, havia formado aquele pomar havia várias décadas, sabendo que os frutos fariam o gosto das gerações futuras:
“Quem planta uma jabuticabeira nem sempre colhe os frutos dela.”
Nós, do mercado, podemos dizer que tivemos mais sorte que o fazendeiro de Tietê.

MOMENTO HISTÓRICO DA PROPAgANDA
guilherme Sztutman – GS Comunicação Mercadológica
Certo frio na barriga me revelou estar presenciando um
momento histórico da propaganda brasileira...

05/1998
Aprovado primeiro anteprojeto das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária,
submetido antes ao Comitê Executivo
formado por presidentes de entidades
nacionais representativas dos principais
agentes da publicidade brasileira.

1998
16/12/1998
Cerimônia oficial de aprovação das Normas-Padrão da
Atividade Publicitária e de assinatura da ata de fundação do
Conselho Executivo das Normas-Padrão, prestigiada por todas
as lideranças do mercado publicitário. Petrônio é escolhido
como primeiro presidente da entidade.
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Foram 18 meses de reuniões semanais. Participavam representantes
de todas as entidades ligadas ao
mercado publicitário: ABA, ABAP,
ANER, ANJ, ABERT, ABTA, FENAPRO e
CENTRAL dE OUTdOOR.
Embora todos fossem participantes do mesmo mercado, havia
ali interesses divergentes. Porém,
era necessário que se privilegiasse
o interesse maior: a própria existência desse mercado, agora ameaçado por uma figura jurídica conhecida por bureau
de mídia.
Essa esdrúxula figura importada da Europa foi inventada
por instituições financeiras, que perceberam a oportunidade de auferir altos lucros, transformando uma atividade técnica em mero investimento financeiro.
Posteriormente, incluíram serviços técnicos de mídia na
prestação de serviços, sem ainda levar em conta, porém, a
importância da forma e conteúdo na comunicação mercadológica para se alcançar os resultados esperados pelas
marcas anunciadas.
Eu ocupava o cargo de diretor de marketing do jornal O
Estado de S.Paulo e discutíamos tal fato com preocupação.
Para entender melhor o que se passava, o Estadão, em
consonância com outros veículos de comunicação, contratou um acadêmico especialista no assunto, da Universidade
de Navarra, Espanha, para vir à cidade de São Paulo.
Em palestra proferida no Clube São Paulo e, tendo como

01 a 03/1999
É o tempo da preparação
de documentos legais e
normas internas para
início das atividades da
entidade em criação.

07/04/1999
Primeira reunião da
direção provisória da
nova entidade, ainda
na sede da APP.

1999
O CENP, já constituído, cria comissões de
apoio e define a sua forma de atuar.
As entidades fundadoras reafirmam o
compromisso com as Normas-Padrão da
Atividade Publicitária e o apoio ao CENP. Tem
início o processo de certificação de agências.

CENP 15 ANOS

convidados presidentes e dirigentes de grandes anuncianNa reunião presidida por Petrônio Corrêa, estavam pretes, além da liderança do meio publicitário, o professor nos sentes: Gilberto Leifert, Rafael Sampaio, Luiz Carlos dutra,
contou o que se passava na Europa.
Antonio Lino, Ivandir Kotait, Carlos Alberto Nanô e Nicolino
Entre outras consequências causadas por essas “institui- Spina.
ções financeiras”, as TVs espanholas, obrigadas a conceder
Certo frio na barriga me revelou estar presenciando um
descontos acima do razoável, precisaram aumentar o inter- momento histórico da propaganda brasileira. Com muito
valo comercial, o que só agravou o problema com a perda orgulho.
de audiência, da lucratividade e a ameaça à própria existência do negócio.
diante desse cenário, comecei a participar das reuniões UMA DEMONSTRAÇãO DE INEqUíVOCA MATURIDADE
multiassociativas, sem saber muito bem como iríamos solu- josé Carlos Salles gomes Neto – Presidente do Grupo
Meio & Mensagem
cionar essa questão.
depois de 18 meses, período em que tudo foi discutido e
analisado, chegamos a um consenso graças à habilidade e à
Tive a felicidade e a honra em minha carreira profissional
liderança de Petrônio Corrêa, que pode cone de empresário de ocupar a
tar com o bom senso das lideranças setoriais
posição de presidente da
presentes nessas reuniões.
ANER, – Associação Nacional
“O CENP era e segue sendo
Rodrigo de Sá Meneses juntou-se a Gildos Editores de Revistas naberto Leifert para a redação do anteprojeto
quele ano de 1998, quando o
uma demonstração
das Normas-Padrão, que resultou, diante
CENP, o Conselho Executivo
de inequívoca maturidade
desse grande acordo, no documento que
das Normas-Padrão, foi criaformulou a autorregulação comercial e se
do. A ANER, como ficou regisdo nosso setor”
materializou com a criação do CENP e na
trado pela história, foi uma
edição das Normas-Padrão da Atividade Pudas entidades apoiadoras e
José Carlos Salles Gomes Neto,
blicitária.
fundadoras do CENP, sendo
Presidente do Grupo
Em janeiro de 1999, fizemos a primeira
ela mesma a responsável por
Meio & Mensagem
reunião da entidade que nascia, na sede da
contribuir e zelar pelo modus
operandi do setor das editoAPP.

29/07/1999
Concedido o primeiro
Certificado de Qualificação
Técnica a uma agência de
publicidade, com sede em
Manaus.

1999

2000
09/2000
O CENP abre o diálogo com as entidades
regionais, promovendo as Normas-Padrão,
defendendo a liberdade de mercado e as
melhores práticas comerciais.
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ras de revistas de todos os tipos em nosso País.
PERMANÊNCIA DE UM TRAbAlHO
Para a ANER – e para mim –, ficava claro naquele momenjosé francisco queiróz – diretor
da ESPM
to que estávamos de alguma forma contribuindo para um
marco histórico. O CENP nascia para zelar pela observância
das Normas-Padrão, um documento criado para estabelecer
O crescimento e desenvolvimenparâmetros comuns, até então inexistentes, de ética e princíto da publicidade brasileira se deve,
pios de negócios entre os agentes da comunicação no Brasil.
em grande parte, aos muitos moviEra então, e segue sendo até hoje, uma demonstração
mentos associativos criados, onde
de inequívoca maturidade do nosso setor.
sempre se procurou privilegiar inteToda indústria consolidada deve normatizar-se e organiresses de todos os envolvidos, à
zar-se a partir de um conjunto de orientações que lhe deem busca de uma normatização, um consenso empresarial, um
legitimidade e organicidade. Um setor não chega sequer a aperfeiçoamento profissional. O CENP é mais uma dessas
ser um setor sem essa base de referências primárias.
criações que busca garantir a permanência de um trabalho na
Quis a mesma história que deu origem ao CENP que naque- publicidade da melhor qualidade e criatividade, preservando
le ano de 1998 o Grupo Meio & Mensagem estivesse comple- de forma sadia as relações comerciais entre as partes envolvidas. Os benefícios são para
tando duas décadas e que pudéssemos, por
toda a classe publicitária.
meio das nossas publicações e todas as demais atividades de que participamos, difundir
Importante também desta“O crescimento da
e defender as Normas-Padrão e o CENP.
car e valorizar a contribuição
desde então, não mudamos nem transivoluntária de profissionais ligapublicidade se deve,
gimos nessa nossa conduta. E assim seguidos às agências de propaganem grande parte, aos muitos da, aos veículos e anuncianremos, acompanhando as necessárias atualizações do nosso código de conduta maior,
tes, que conseguem arranjar
movimentos associativos”
apoiando-o e contribuindo para que o CENP
algum tempo para uma ativisiga adiante em sua inestimável missão de
dade coletiva. A dedicação
José Francisco Queiróz,
torná-lo mais que uma carta de intenções,
desses profissionais é que faz
diretor da ESPM
nas efetivas regras práticas que regem noso engrandecimento do negósa indústria.
cio da publicidade no Brasil.

22/11/2000
A criação do CENP e o acordo de
autorregulação foram considerados
institutos corretos pelo CADE, tendo
sido as Normas-Padrão aprovadas e
considerada a legalidade, em tese,
de suas regras.

2000

Tem início o sistema de diligências de verificação
das condições técnicas das agências e das relações
com anunciantes e veículos. São visitadas agências
dos Grupos I, II, III, as de maior volume de
atendimento a clientes e, por consequência, de
intermediação de publicidade.

2001
12/2001
Início do processo de qualificação técnica de mídia, com o acordo
com as principais instituições de pesquisa – Ibope, Ipsos-Marplan e
IVC -, ampliando o acesso, inclusive das médias e pequenas agências
aos estudos de mídia, o que assegurou mais igualdade de oferta de
serviços pelas agências certificadas pelo CENP.
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AgENDA CONSTRUTIVA
luiz Carlos C. Dutra junior – Vice-presidente de Assuntos
Corporativos do Grupo Votorantim
Voltando no tempo, há 15 anos,
é curioso perceber que do time
que esteve envolvido com as discussões que culminariam com a
fundação do CENP, eu assumi em
seguida a presidência da ABA, o Gilberto Leifert assumiu o Conar e o
Sérgio Amado virou presidente da
ABAP. Isso demonstra a relevância
do diálogo que se estabeleceu entre os players do mercado. Vale ressaltar que houve uma
preocupação de manter estruturada a visão quanto a melhores práticas, transparência e aperfeiçoamento de processos
de acordo com a evolução dos meios de comunicação.
O CENP tem um papel de interligação entre as agências,
os veículos e os anunciantes, de forma a mantermos uma
agenda construtiva e de objetivos comuns.

15 ANOS MUITO gRATIfICANTES
luiz Roberto Valente filho – Membro do Conselho
Executivo e do Conselho de Ética do CENP
Assumi pela primeira vez a presidência da Central de Outdoor em abril de 1995, para um mandato de dois anos. Portan-

É viabilizado o acesso gratuito à pesquisa de
mídia com a criação de um Banco de
Informações de Mídia para consulta, via
internet, pelas agências dos Grupos VI e VII. O
Banco de Informações de Mídia foi possível
por acordo com Ibope, Ipsos-Marplan e IVC e
apoio do Grupo de Mídia São Paulo.

to, em abril de 1997 eu deveria passar a faixa a um novo presidente.
Pois bem, neste mesmo ano eu e o
Carlos Alberto Nanô fomos indicados
pela diretoria da Central de Outdoor
para tomarmos assento na mesa de
discussão que iniciaria as tratativas
para buscar uma regulamentação
para a atividade da publicidade e
propaganda brasileira. Eu já participava do CONAR, mas ali seria diferente, pois eu poderia debater e discutir o modelo de negócio que envolveria o tripé da
propaganda e foi onde pude me envolver com as lideranças
nacionais da atividade. Em três anos, chegamos à redação final
das Normas-Padrão, que culminou com sua assinatura em 16
de dezembro de 1998.
O que poucos sabem, e que para nós foi muito engraçado, é que a Central de Outdoor foi a única entidade a ter dois
representantes assinando o documento. Em 1997, eu deveria ter deixado a presidência da Central de Outdoor, entretanto como não chegamos a um consenso sobre meu sucessor (em 100% das nossas eleições tivemos chapa única), alteramos os estatutos e eu fiquei na presidência por mais 18
meses. Pois bem, em outubro de 1998 eu deixei a presidência da entidade, passando o cargo para o Carlos Alberto
Nanô. Quando da assinatura das Normas-Padrão, convocaram os presidentes das entidades para tomarem assento à
mesa, e não tivemos dúvidas, solicitando que o Nanô tomasse o lugar, onde todos os presidentes das entidades assina-

5/2002
Acordo firmado pelo governo federal com o CENP para que as ações
da publicidade oficial fossem classificadas, conforme seu conteúdo,
em institucional, comercial e de utilidade pública, com recomendação
de prática pelos veículos de valores especiais para as mensagens de
utilidade pública.

2002
50 grandes agências, em cinco
estados, e 160 médias e pequenas
agências, em oito estados,
recebem diligências técnicas de
verificação do CENP
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12/2002
O poder público federal, por meio do decreto nº 4.563/02,
que altera o regulamento aprovado pelo decreto nº 57.690/66,
para a execução da Lei nº 4.680/65, reconhece dispositivos
das Normas-Padrão da Atividade Publicitária como sendo
referência para a contratação de serviços publicitários.

15 anos de contribuição
ao desenvolvimento
do mercado publicitário
brasileiro!

15
O IBOPE Media
tem orgulho de
participar dessa
história

ibope.com
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riam o documento. Para surpresa nossa (era meio que ób- PACIÊNCIA E PERSISTÊNCIA
vio), chamaram o meu nome para assinar o documento, pois Rafael Sampaio – Vice presidente da ABA e membro do
ninguém se lembrou de comunicar o CENP que dois meses Conselho Executivo do CENP
antes tínhamos realizado eleições e eu não era mais o presidente da entidade. O Nanô sabiamente assinou ao lado do
Uma das primeiras decisões do processo de construção
meu nome, posteriormente eu assinei o documento e acres- do acordo de autorregulação que deu origem às Normas-Pacentaram o nome do Nanô, assim a Central
drão e ao CENP foi de que as
de Outdoor teve a assinatura de dois presidecisões se dariam por condentes, o atual e o ex.
senso. Se não fosse assim, a
Estes 15 anos (mais os três das tratativas)
ABA não teria continuado,
“Construir consenso
foram muito gratificantes para mim enquanto
pois o alinhamento de veícunão
é
fácil
profissional, pois creio que fui um dos únicos
los e agências, nesse campo,
que passou por todas as etapas e áreas do
é mais natural do que com os
e a coisa só foi para
CENP. Iniciei quando o “C” era de Comitê. Em
anunciantes.
a frente porque o Petrônio
1998, quando ganhou sua denominação atuFeito isso, prosseguimos,
al, assumi como membro do Conselho Execumas construir consenso não
tem uma paciência e uma
tivo, cargo que ocupo até hoje, porém tenho
é fácil e a coisa só foi para a
persistência infinitas”
aberto espaço para o atual presidente da
frente porque o Petrônio CorCentral de Outdoor, Marcelo Marcondes de
rêa tem uma paciência e uma
Rafael
Sampaio,
Moura. Entre 2009 e 2011, fui membro da dipersistência infinitas. Não foMembro do Conselho Executivo
retoria Executiva podendo participar mais diram poucas as vezes que
do CENP
retamente de decisões que norteiam a ativichegamos a um impasse e só
dade como um todo. Participo também como
mesmo essa paciência e permembro do Conselho de Ética. Enfim, são 18
sistência do Petrônio conseanos de história ligada ao CENP, na busca de
guiram fazer, em cada impasaperfeiçoar a prestação de serviços e relacionamento comer- se, as partes recuarem e buscar outro caminho para poder
cial entre agências, veículos e anunciantes. O modelo do ne- seguir em frente.
gócio da propaganda brasileiro é uma realidade e o CENP
está aí para por ordem na casa e garantir o sucesso do setor.

Instalação do Conselho de Ética da entidade,
com diligências nas agências e intauração de
procedimentos recomendando o cumprimento
de normas legais que regem a atividade
publicitária. Por meio dele, o CENP constata a
boa adesão do mercado às Normas-Padrão.

2003

46

CENP EM REVISTA

CENP 15 ANOS

UM CAfé COM PETRÔNIO
j. A. Moraes de Oliveira – Publicitário e ex-diretor
Executivo do CENP
Quando o telefone tocou e o Petrônio me convidou para tomar um
café em seu escritório da rua General Jardim, nem de longe imaginava
que estava sendo convocado para a
última – e talvez a mais importante
- missão da minha carreira de publicitário. Ligar o motor de arranque
do que seria o CENP foi mais difícil
do que nós imaginávamos. Havia
um grande maço de documentos em cima da mesa. Ali estavam os ingredientes que acabariam por mudar a substância dos relacionamentos comerciais do mercado publicitário
brasileiro. Mas, eram apenas definições, conceitos e regramentos, em sua maioria ainda distantes da realidade conhecida e praticada no dia-a-dia.
durante o longo tempo em que trabalhei próximo aos
três MPMs –Antonio Mafuz, em Porto Alegre, Luiz Macedo e
o “coronel” Petrônio Corrêa, em São Paulo, eu recebera missões desafiadoras e quase sempre, além de minha competência e, de meus atrevimentos. Mas, resultaram em um
enorme enriquecimento pessoal e profissional.
Como naquela manhã na MPM da rua Santo Antonio,
quando o Mafuz me entregou o planejamento e a criação
do mais importante cliente da agência, a Refinaria Ipiranga

Lançada a CENP EM
REVISTA, com tiragem
de 10 mil exemplares
auditados pelo IVC.

2004

de Petróleo. Ou quando o Macedo me embarcou para a
África Ocidental, com a missão de preparar o mercado nigeriano para a chegada de eletrodomésticos brasileiros trocados por petróleo. Ou ainda, quando foi preciso alguém no
dia seguinte em Nova York, em uma reunião para receber o
briefing de um novo cliente – a Pan American World Airways. E finalmente, quando Petrônio Corrêa acendeu o cachimbo pela terceira vez e perguntou a mim e a si mesmo:
“como a gente vai convencer os anunciantes, as agências e
os veículos a adotar estas novas regras de autorregulação?”.
A resposta para esta pergunta demorou três anos para
ser construída. Cedo descobrimos que mudanças conceituais e de comportamento de mercado são difíceis de ser implantadas. Pela frente, um longo, árduo e permanente trabalho de convencimento. Mas estávamos bem respaldados
por pessoas e instituições, que acreditavam com bravura
que era preciso invocar a ética nas relações comerciais.
Então combinou-se uma simples estratégia: o Petrônio,
como um evangelista moderno, sairia a campo para usar
todo seu armamento de convencimento, sabedoria e capacidade de persuasão para vender e implantar as novas regras
ditadas pelos fundadores do CENP.
Enquanto isso, eu deveria montar uma estrutura capaz de
capturar, processar e analisar informações. Um grupo mínimo foi reunido e treinado para gerenciar o credenciamento
de alguns milhares de agências brasileiras – àquela altura,
ninguém arriscaria prever quantas agências aceitariam ser
cadastradas e certificadas.
Um velho computador Macintosh foi chamado de volta

Adesão do governo do
Estado de São Paulo ao acordo
sobre publicidade de utilidade
pública firmado com o governo
federal em 2002.

Implantação do projeto de
treinamento de profissionais de
mídia para melhor
aproveitamento das informações
contidas no Banco de
Informações de Mídia.

2005
Treinamentos
acontecem em 20
cidades com
participação de 1.200
profissionais.
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ao serviço ativo e foram desenvolvidos folhetos, material de sonhado por quem acreditava na ética como o bem comum
informacão e formulários de inscrição para serem remetidos para o negócio da propaganda.
às agências filiadas e às principais entidades de classe.
Todos os dias, fazíamos uma breve avaliação do trabalho.
Os avanços eram exasperadamente lentos, mas o sonho da EXERCíCIO DIÁRIO DE ENTENDIMENTO
autorregulação parecia tomar forma: tínhamos uma secretá- joão luiz faria Netto – Consultor jurídico do CENP
ria full-time, a impressora já funcionava e os folhetos com o
acordo de autorregulação estavam na gráfica.
É elogiável e pouco reconhecida a capacidade dos publiMarcamos no calendário a data para a remessa do primei- citários brasileiros de entender as exigências de tempo de
ro formulário. Reuniões com agências, grandes veículos e acordo com o registro dos fatos/história. deve ser conseanunciantes lotavam a agenda do Petrônio. Reações? As quência do exercício diário de entendimento do que penmais diversas, com o imediato entusiasmo daqueles que en- sam e sentem as multidões chamadas consumidores, ou
xergavam a absoluta necessidade de princípios éticos na pu- pelas pelejas cotidianas em criar o que a gente de markeblicidade, mas também ceticismo por parte dos que não en- ting das empresas anunciantes reconheçam como sendo
tendiam a necessidade de mudanças profunde fato o que pensam deva
das nas relações entre os grandes pilares da
ser feito em comunicação.
propaganda: agência, anunciante e veículo
digo isso, por, nos anos 50,
“Nos anos 50,
de comunicação.
quando não se falava em resAos poucos, sinais animadores começapeito ao consumidor, muito
quando não se falava
ram a aparecer, como quando fui mostrar ao
antes do Raph Nader, os puem respeito ao consumidor,
Petrônio os primeiros envelopes recém cheblicitários terem criado um
gados, com a adesão de algumas das mais
código de ética e estabelecios publicitários
importantes agências do país.
do as linhas básicas das relacriaram
um
código
de
ética”
ções comerciais entre as
E mais – nossa única linha telefônica estava
agências, seus clientes e os
sempre ocupada – publicitários ligavam para
João Luiz Faria Netto,
veículos de comunicação. Foi
saber por que ainda não haviam recebido os
Consultor jurídico do CENP
a origem das normas legais
formulários para serem certificados no CENP.
que regulamentaram a ativiO caminho pela frente ainda era longo e
dade.
árduo, mas já era possível visualizar o acordo

Continuidade do projeto
em mais 18 cidades.
Treinamento atinge a
marca de 2.500
profissionais
capacitados.

2006

O CENP passou a certificar
tecnicamente, para efeitos
exclusivos da atividade
publicitária, agências
especializadas em promoção
e marketing direto.

Criado o programa de visitas
regulares a agências e veículos.
O objetivo é conhecer os
mercados e estabelecer um
diálogo permanente.

2007
500 agências em
36 mercados nas cinco
regiões brasileiras
receberam diligências
técnicas de verificação
do CENP.
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Neste encontro de fundamento, estava Petrônio Corrêa, AVAlIZANDO E gARANTINDO A DIfERENCIAÇãO
o mesmo que pilotou – é este o termo exato – a criação do Carlos fernando Monteiro lindenberg Neto – Presidente
Conar e, para comprovar que longevidade deve ser sinôni- da ANJ
mo de competência, a do CENP, uma instiNuma era digital e globalituição que desafia a lógica dos cartesianos,
zada como a que vivemos
porque faz próximos os que normalmente
hoje, conteúdo útil, ético, liestariam distantes nas negociações de qualvre e plural é o que diferencia
“Numa era digital
quer espécie – agências, veículos e anuna produção dos jornais brasie globalizada,
ciantes.
leiros filiados à ANJ do univerNão sou dos que apreciam uma certa maso de informações disponíconteúdo útil, ético,
nia religiosa do testemunho, mas, conveveis ao consumidor. O papel
livre
e
plural
é
nhamos, no caso desta entidade que virou
do Conselho é fundamental
o que diferencia a
instituição em 15 anos de existência, é o que
para avalizar e garantir que
devo fazer: testemunhar que o homem de
esta diferenciação também
produção dos
São Sepé tem a virtude da teimosia, sabenprevaleça na publicidade veijornais
brasileiros”
do ouvir "não" que traduz como "sim porque
culada no país. Assim como o
acredita no que está fazendo.
CENP, a ANJ quer e defende o
Carlos Fernando Monteiro
O meu testemunho, portanto, mesmo rerespeito às normas da atividaLindenberg Neto,
conhecendo a abnegação de muitos, espede e à concorrência leal entre
Presidente
da
ANJ
cialmente da gente que cuida do dia-a-dia
veículos, agências e anunda entidade, deve ser de reconhecimento
ciantes. Somos fundadores e
ao gaúcho que faz parte da vida das agênseremos sempre parceiros
cias de publicidade do Brasil.
atuantes do CENP na prestação de serviços que garantam as melhores práticas comerEle será sempre o CENP, casa da conciliação.
ciais e produtos de maior qualidade para os leitores. Nestes
É apenas isso.
15 anos de atuação, o CENP tem o nosso certificado de qualificação técnica.

8/2007
O CENP participou da primeira audiência pública do TCU para
discutir matéria em análise naquela Corte de Contas e que
resultou na revisão de acórdão sobre o modelo de publicidade
praticado no Brasil, cuja decisão, após a sanção da Lei nº
12.232/10, pacificou o entendimento quanto à legalidade da
forma de contratar sob o que rege a Lei nº 4.680/65.

2007

A aproximação com o mercado
continua: visitadas 206
agências, 83 veículos e
29 entidades em 48 cidades.

2008
12/2008
Início do desenvolvimento do Acordo de Serviços de
Mídia Brasil pelo Grupo de Trabalho de Mídia, GTM,
que visa ao aprimoramento técnico do instrumental
de serviços de mídia disponíveis no país.
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O VAlOR DA PUblICIDADE é TRANSCENDENTE
Daniel Pimentel Slaviero – Presidente da ABERT

tando as melhores práticas comerciais, estimulando a livre
concorrência e promovendo o nosso modelo de publicidade e propaganda.
Neste ano, comemoramos os 25 anos da promulgação
desfrutando de um ambiente cada vez mais saudável,
da Constituição Cidadã, que resgatou as garantias de liber- competitivo e vigoroso, a publicidade brasileira é um dos sedade de expressão e de opinião, negadas por um longo tores mais dinâmicos e inovadores da economia brasileira,
tempo à sociedade brasileira.
tornando-se, por isso, referência internacional.
Reconquistamos a democracia, consolidamos instituições
O papel do CENP tem sido fundamental para garantir ese amadurecemos valores como o da
sas conquistas.
liberdade e do respeito a outros direiO valor da publicidade é transtos humanos fundamentais.
cendente. No Brasil, é ela que assegura a sustentabilidade econômica
Nesse processo permanente de
“Pluralidade de anunciantes
dos milhares de veículos de comuaperfeiçoamento da nossa sociedade
é pressuposto essencial
nicação, que contam com múltiplos
nasce o Conselho Executivo das Norpara uma imprensa
anunciantes privados. Essa pluralimas-Padrão.
dade é pressuposto essencial para
Em dezembro de 1998, oito entiindependente, capaz de
uma imprensa independente, cadades dos segmentos dos anunciancumprir seu
paz de cumprir seu compromisso
tes, agências de publicidade e veícude informar.
los de comunicação, entre as quais a
compromisso de informar”
ABERT, mobilizam-se a partir de um
Sabemos que uma democracia
pacto pelas Normas-Padrão da Atividepende
de uma sociedade civil
daniel Pimentel Slaviero,
dade Publicitária.
participativa,
de governos transpaPresidente da Abert
Com base neste documento, o
rentes e de uma imprensa livre, em
CENP começa a atuar pela observâncondições de fiscalizar as ações dos
cia das recomendações e dos princípoderes públicos e de oferecer um
pios éticos instituídos para o relacionamento entre os agen- serviço de qualidade à sociedade. Temos avançado muito
tes da publicidade no país.
neste sentido e o CENP tem contribuído sobremaneira para
E o faz de maneira extraordinária nesses 15 anos, fomen- essa evolução.

01/12/2008
CENP comemora 10 anos e reafirma o acordo histórico
que consolidou as bases de desenvolvimento da
propaganda brasileira.

2008
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A gente se apaixona por você e pelo que você faz.
Todos os dias.
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UM DOS PIlARES DO MERCADO
frederic Kachar – Presidente da ANER
Tenho muito orgulho de trabalhar num mercado altamente organizado, maduro e que conjuga excelência na
criação com veículos independentes. O mercado publicitário brasileiro, mesmo inserido num contexto macroeconômico pouco favorável nos últimos dois anos, está hoje num
patamar muito bom vis-à-vis os mercados lá fora.
Sem dúvidas, o CENP é um dos pilares a sustentar isso.
Todos nós temos de não somente defender esse legado,
não caindo em tentações quando a economia desanda,
como também evoluir quando necessário. O mundo está
mudando cada vez mais rapidamente e, nesses 15 anos, o
CENP soube se manter atualizado.
Que assim seja para sempre!

MATURIDADE E SERIEDADE
glaucio binder – Presidente da Fenapro e membro do
Conselho de Ética do CENP
A maturidade e seriedade do mercado publicitário podem ser medidas pela forma ética e justa com que se autorregula. É assim com o CONAR e é assim com o CENP.
O desenvolvimento da Normas-Padrão e do CENP, como
entidade que zela por estas normas, é passaporte fundamental para manutenção do excelente padrão da nossa co-

municação, reconhecida internacionalmente, porque garante a sustentabilidade econômica das agências. Sem esta retaguarda, não há remuneração compatível para nossos profissionais; sem remuneração, não há como reter o talento;
sem o talento, a comunicação se torna commoditie; sem
uma propaganda competente, a economia se apequena.
Portanto, o CENP é importante para a propaganda e para o
processo de crescimento econômico do Brasil.
As diversas entidades que são signatárias do CENP são o
atestado da importância e da vitalidade do CENP.

ACORDO MUlTISETORIAl
joão Ciaco – Presidente da ABA
Construir acordos multisetores de recomendações de
melhor prática não é tarefa fácil, pela natural divergência de
interesses e pela necessidade de atender à legislação em vigor e à realidade do mercado. Assim foi com as Normas-Padrão da publicidade brasileira e com a própria organização
do CENP. depois da construção, porém, vem a etapa igualmente difícil da manutenção desse arcabouço, que requer
constantes adaptações às circunstâncias evolutivas do mercado e de suas partes.
O CENP tem conseguido fazer isso nesses 15 anos e precisa estar preparado para continuar evoluindo nos próximos
tempos, para manter suas recomendações de melhores práticas atualizadas e relevantes.

01/2009
Inicia-se o processo de sucessão no CENP.
Caio Barsotti junta-se à equipe da entidade
como vice-presidente institucional,
acompanhando Petrônio Corrêa em todas
as suas atividades.

2009
10/11/2009
Petrônio Corrêa, por iniciativa própria,
deixa a presidência, sendo escolhido
para sucedê-lo, Caio Barsotti. É criado o
Conselho Consultivo, do qual Petrônio
passa a fazer parte e presidir.
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IDEAl TORNADO REAlIDADE
Marcelo Marcondes de Moura – Presidente da Central de
Outdoor e membro do Conselho Executivo do CENP

do CENP, a Central de Outdoor tem orgulho de esse ideal ter
se tornado uma realidade, uma história indelével para o
mercado publicitário brasileiro.

Quando o CENP surgiu, em 1998, a publicidade brasileira
flertava com a necessidade de um mercado formado por O CENP é ESSENCIAl
normas-padrão, no mínimo, para ordená-lo e dar-lhe balizas, Orlando Marques – Presidente da ABAP, presidente e CEO
sobretudo para formalizar um acordo entre veículos, agên- da Publicis
cias e anunciantes normatizando o sistema de remuneração
das agências.
O Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) é, sem
Com vistas para o modelo brasileiro, e atendendo a requi- dúvida, um dos grandes responsáveis pela força que o mersitos exigidos pela entidade para comprovação e habilitação cado publicitário tem hoje na economia nacional. Poucos setécnica para operação na propaganda, através de medidas tores são tão organizados como o nosso. E esse reconhecimuito bem especificadas no acordo de autorregulação – as mento ultrapassa fronteiras, tornando nossa propaganda
Normas-Padrão –, agências
mundialmente respeitada e admirada, não
passaram a ser certificadas pelo
apenas por sua criatividade, mas também por
CENP.
sua organização.
“As agências certificadas
Isso deu ao mercado uma
Mesmo competindo no dia a dia, as agênisonomia de conduta regida na
cias de publicidade brasileiras tornam-se um
imprimem ao mercado
forma de Conselho Executivo,
grande, único e poderoso conglomerado
uma sintonia em prática
no sentido único de estimular a
quando precisam sair em defesa de direitos
regulamentada, aferível
aplicação dessas normas.
ameaçados, como a liberdade de expressão
Hoje, as agências certificacomercial, a livre iniciativa ou a remuneração
e confiável”
das imprimem ao mercado, junjusta por seu trabalho.
tamente com veículos, empreNossa missão enquanto publicitários é ajuMarcelo Marcondes de Moura,
sas e entidades anunciantes,
dar nossos clientes a crescer, formar novos e
Presidente da
uma sintonia em prática regulabem informados consumidores e contribuir
CENTRAL dE OUTdOOR
mentada, aferível e confiável.
assim para o desenvolvimento do Brasil. TrabaComo entidade fundadora
lho prazeroso, mas que muitas vezes parece

04/2010
É sancionada Lei nº 12.232, que trata
da contratação dos serviços de
publicidade pela administração
pública e, em seu artigo 4º,
reconhece o CENP como entidade
certificadora técnica de agências de
publicidade.

08/2010
Por decisão do Conselho Executivo
é instituida a Comissão de Pesquisa,
de existência transitória, com o
objetivo de indicar medidas e meios
de qualificação dos serviços de
informações de mídia.

11/2010
A categoria “Agência Especializada”
passa a incluir as de Mídia Interativa,
com as mesmas especificações exigidas
das demais agências.

2010
12/2010
Normas-Padrão são
ajustadas à luz da Lei
Federal nº 12.232/10.
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imensurável. Por isso, o CENP é essencial, não apenas para normatizar as agências entrantes no mercado, como também para garantir
políticas justas para o setor.
Para a ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), entidade a qual represento, é de extrema importância trabalhar lado a
lado com o CENP e outras entidades do nosso mercado.
desejar vida longa ao Conselho Executivo das Normas-Padrão, que comemora seus 15 anos, é desejar que o mercado publicitário continue a prosperar, comprometido com
seus deveres e garantindo seus direitos.

REgRAS SIMPlES, ClARAS E EfICAZES
Oscar Simões – Presidente da ABTA
dentre seus muitos atributos, o Brasil também é reconhecido mundialmente pela qualidade dos programas de TV e
pela criatividade publicitária. Temos um mercado de comunicação maduro e altamente profissional. E isso é resultado
direto de relações sustentáveis entre veículos, agências e
anunciantes.
País avançado é aquele que conta com regras simples,
claras e eficazes a regular negócios, preservando a liberda-

03/2011
É iniciado o credenciamento de novos
estudos de informações de mídia,
avaliados a pedido dos fornecedores pela
Comissão de Pesquisa, ampliando a
oferta daqueles serviços, inclusive
regionalmente.

de com responsabilidade. E no mercado da comunicação, o
Conselho Executivo das Normas-Padrão é um exemplo de
como os setores podem construir suas próprias soluções,
tendo como base um desenvolvimento sólido e duradouro,
em que todos ganham – principalmente, a sociedade.
Parabéns ao CENP pelos 15 anos de apoio a construção e
consolidação deste modelo brasileiro de sucesso!

UM lUgAR PARA DISCUTIR DIfERENÇAS
Rafael Davini – diretor Geral no Brasil do Terra e
Presidente do IAB Brasil.
Tenho a convicção de que as entidades são formas legítimas de as
empresas expressarem e lutarem
por tudo que possa trazer a evolução de suas respectivas indústrias.
É através delas que as diferenças
são discutidas, o relacionamento
entre as empresas é construído, é
onde de fato os interesses comuns
se encontram e o bom senso tem
grande oportunidade de imperar.
A essência do CENP, desde sua concepção passando pelo
início de sua operação, tem sido ser um lugar onde as diferenças são discutidas e as alianças, formadas, na busca eterna de ações que possam fazer a indústria da comunicação

11/2011
A ABdOH associa-se ao CENP em sinal de
reconhecimento e apoio às Normas-Padrão.
Também aprovada, semanas mais tarde, a
Associação Institucional do IAB Brasil.

2011
03/2011
CENP EM REVISTA inaugura novo
projeto gráfico assinado por José
Zaragoza, sócio-diretor da dPZ,
gentilmente oferecido ao CENP.
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11/2011
Criado o BUP - Banco Único de Listas de Preço,
instituindo o sistema de depósito de lista de preços dos
veículos. O depósito permite a comprovação de
unicidade e as consultas via web de interessados
reconhecidos pelo CENP.
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melhor a cada dia. Não foram poucas as situações discutidas
entre as quatro paredes da entidade que proporcionaram
para nossa atividade uma nítida melhora. Acredito que não
faltarão ocasiões onde a união destas forças será fundamental para superarmos eventuais crises a que sempre somos
suscetíveis.
Fazer parte do CENP tem sido para minha pessoa e carreira uma grande honra. Aqui quero parabenizar e demonstrar
minha humilde gratidão para todos os envolvidos com o
CENP que durante anos a fio trabalharam para a manutenção
de algo que tem provado sua capacidade de construir.
Parabéns!

PROfISSIONAlISMO E RESPONSAbIlIDADE
Dalton Pastore – Presidente do ForCom
A própria existência do CENP é
uma demonstração inequívoca da
maturidade que a publicidade brasileira e seus clientes já tinham 15
anos atrás.
O mesmo tipo de profissionalismo e responsabilidade que criou
também o ForCom, – Fórum Permanente da Indústria da Comunicação

É atualizado o anexo das Normas-Padrão, que trata das
obrigações do uso de pesquisas de midia, redefinindo
as recomendações e ampliando o acesso aos serviços
de informações de mídia, com base nos pilares técnicos
de audiência, investimento e hábito, respeitando o
mercado e o porte da agência.

A CERTIfICAÇãO NÚMERO 0001
Edison gil – Sócio-proprietário da Oana Publicidade
Algumas conquistas a agência
não pode deixar de comemorar.
Por exemplo, o primeiro cliente.
Com as milhares de agências espalhadas pelos mercados brasileiros,
imaginamos quantas histórias cercam esse acontecimento. Nós da
Oana pegamos não um cliente,
mas uma penca de uma só vez. A
Três diamantes era uma distribuidora de produtos importados. Trazia do Japão e Europa e
vendia na Zona Franca de Manaus (logo no seu início) e
também em São Paulo. Eram produtos na época pouco conhecidos, como Aiko, Seiko, Sunbeam, Osterizer, Montblanc, Evadin, Mitsubishi, Bang & Olufsen e outros. Muitos
clientes se desdobraram em um só com o passar do tempo.
A Evadin virou fábrica no distrito Industrial de Manaus e passou a manufaturar alguns desses produtos aqui mesmo.
Lembro quando tivemos a incumbência de criar o primeiro anúncio para revista nacional (Veja) do então recém-lançado fac-símile Toshiba. Nunca tínhamos visto o tal aparelho,
aliás inédito no país inteiro. No título que criamos, a explicação: "O telefone que transmite imagem."
Muitas vitórias encheram nosso coração de orgulho,
como ganhar o Grand Slam da propaganda: no mesmo

05/2012
O CENP amplia a forma de credenciamento de entidades/
empresas especializadas na verificação de circulação dos
veículos impressos, o que reduz custos e facilita a adesão dos
veículos ainda não auditados.
Em São Paulo, reunião apresenta ao mercado a inovação e o
que representa para a valorização da área de mídia.

2012
03/2012
Passam a estar disponíveis todas
as edições da CENP EM REVISTA no
site da entidade.
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05/2012
A Comissão de Pesquisa, por decisão do Conselho Executivo,
transforma-se em Comitê Técnico de Mídia (CTM), de caráter
permanente, com Regimento Interno de funcionamento e é formado
por vinte e quatro profissionais de mídia, sendo oito de cada setor:
anunciantes, agências de publicidade e de veículos de comunicação.

SEMPRE ACREDITAMOS
EM UM MERCADO DE
COMUNICAÇÃO TRANSPARENTE,
CRIATIVO E JUSTO PARA TODOS.
POR ISSO, TEMOS ORGULHO
DE FAZER PARTE DA HISTÓRIA
DO CENP.
PARABÉNS, CENP, PELOS SEUS 15 ANOS DE SUCESSO.

QG.COM.BR
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ano, conquistamos o Grand Prix do Festival Mundial de Gra- mou em seu discurso que os primeiros documentos solicitamado, o Profissionais do Ano da Rede Globo e trouxemos dos e necessários foram entregues pela Oana, de Manaus,
um Leão do Festival Internacional de Cannes. Imagine uma e que era imperativo dar a ela o certificado número 0001.
agência do Norte cometendo essa barbaridade... Outra coiNascia aí um CENP justo, que ao longo dos anos somensa a ser considerada é uma agência de qualquer parte do te aumentou sua credibilidade no meio.
Brasil ter voado mais de quatro décadas somente em céu
de brigadeiro. Impossível. Pois é, foi uma façanha passar ilesa por nove planos econômicos de governo e outras turbu- ESTIMUlANDO A lIVRE INICIATIVA
lências nesses 44 anos de vida da Oana. Hoje existem no geraldo de brito – Presidente do Sinapro-SP
mercado menos de dez agências com mais de 40 anos com
a mesma diretoria e o mesmo nome. A Oana é uma delas.
Em seus 15 anos de atuação, o CENP tem dado contriNão é pouco.
buição fundamental para as agências de propaganda, com
E há uma conquista não menos surpreendente para uma ações relevantes no que se refere às normas, condutas e
agência encravada no meio da Amazônia – a maior flores- regras sobre as melhores práticas, éticas e comerciais, esta tropical do planeta: obter a certificação com
tabelecidas entre os principais
o número 0001 do CENP. dependurado num
agentes da publicidade brasiquadro muito sério e elegante na nossa sala
leira.
de reunião, o documento mostra que a Oana
Ao estabelecer as Normas“A entidade garantiu o
não dormiu quando aconteceu a convocação
Padrão, a entidade garantiu a
desenvolvimento e
para que todas as agências brasileiras tirasnormatização do mercado, a
sem seu certificado emitido pelo Conselho
qualidade dos serviços prestacrescimento das agências
Executivo das Normas-Padrão. Correu e foi a
dos e, principalmente, o dede propaganda”
primeira. Fato que na época irritou dirigentes
senvolvimento e crescimento
de algumas das maiores agências brasileiras.
das agências de propaganda,
Geraldo de Brito,
Paciência.
assim como de toda a cadeia
Presidente do Sinapro-SP
A cerimônia, dirigida por Petrônio Corrêa,
de valor que integra a indústria
certificou naquela oportunidade cerca de 50
da comunicação.
agências. O então presidente do CENP afirCom uma atuação ímpar e

11/2012
Certificado de qualificação técnica passa a ser
concedido exclusivamente à matriz das
agências, com validade em todo o território
nacional, mantida a exigência de
comprovação, quando exigida, de condição
técnica local de atendimento.

2012
11/2012
CENP concede credenciamento à primeira
empresa de auditoria independente para
verificação de circulação de veículos impressos.
Estão hoje credenciados 38 fornecedores.
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sem paralelo em outros países, o CENP consegue reunir
na mesma mesa de negociação anunciantes, veículos de
comunicação e agências de publicidade, com a missão de
fomentar as melhores práticas e incentivar a livre concorrência em busca da melhor eficiência e qualidade no mercado publicitário.
Assim como o SINAPRO-SP - Sindicato das Agências de
Propaganda do Estado de São Paulo, o CENP tem trabalhado de forma contundente para aperfeiçoar e desenvolver
os negócios da comunicação em todo o país.

A CORAgEM DE INVERTER O jOgO
Hiran Castello branco – Presidente do Conselho de Ética
do CENP, conselheiro do Conar, presidente do Conselho
Nacional de Propaganda (CNP), vice-presidente de
operações da ESPM e empresário do setor de comunicação
A competição é vista como determinante para a evolução das empresas, pessoas e sociedade. Mas a humanidade sobreviveu e prosperou muito mais por sua capacidade
de cooperar e gerar valor para o coletivo do que por sua habilidade em competir.
Mais fraco e menos equipado em força bruta e garras do
que seus competidores diretos por alimento, o homem se
uniu e usou sua inteligência e sensibilidade para, a partir da
utilização da mais versátil das ferramentas as mãos, sobreviver às adversidades.

As comunidades primitivas dividiam o trabalho e organizavam
suas defesas, para que sua espécie, vivendo em paz e em regime
de cooperação, prosperasse.
Isso não exclui a competição e a
meritocracia. O mais preparado para uma dada função tendia a ser o
escolhido para exercê-la. Mas a
união de esforços, a cooperação,
mais do que a competição, constituía o cerne da estratégia
de sobrevivência e desenvolvimento. Portanto, o equilíbrio
entre competição e cooperação foi o binômio eleito para
construir a prosperidade.
O modelo prevalente nos últimos anos, particularmente
a partir dos anos 90, quando a “financeirização” de tudo tornou-se a cultura dominante, elegeu como estratégia para a
“construção de valor” a exacerbação da competição. Uma
arena onde “todos estão contra todos”.
O principal competidor de um profissional não está na
empresa concorrente, mas na mesa ao lado. O principal
competidor de uma empresa não é seu concorrente, e sim
seu fornecedor. Nesta visão, torna-se necessário lhe extrair
até o último centavo para construir o nosso resultado. Se o
fornecedor recusar o contrato, encontramos o limite da negociação.
Na prática, porém, antes de chegar a esta decisão, o fornecedor vai “baixar o nível do sarrafo” e reduzir seus custos,

6/2013
Mesa redonda reúne de forma inédita presidentes de
Grupos de Mídia de várias localidades. Encontro buscou
debater realidades diferentes e iniciativas em benefício
da categoria. A matéria encontra-se disponível na
edição 35 da CENP EM REVISTA e o vídeo no site.

2013
03/2013
Aprovada e publicada a Resolução
01/2013, com o gabarito de pontos e
aquisição e uso de pesquisa de mídia
pelas agências.
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Fonte: Meio&Mensagem - Especial Profissional de Mídia - 18 de junho de 2012.

Enquanto o mercado internacional presta atenção
no modelo de agência brasileiro, o CENP trabalha para
que ele continue sendo exatamente isso: um modelo.
O modelo de agência full service está despertando a admiração do mercado internacional. E o CENP
existe para incentivar as melhores práticas e garantir transparência e credibilidade para todos os
envolvidos, sejam agências, anunciantes ou veículos de comunicação. Só assim podemos ter certeza de
que esse modelo de sucesso continuará atraindo a atenção do mundo.
Leia a matéria completa em www.cenp.com.br
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reproduzindo o processo ao longo da cadeia de valor.
Mercados que migraram para outros modelos que “deO CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão – foi o sintegraram” o processo de planejar, criar, executar os proinstrumento construído, conjuntamente, por veículos, agên- gramas de comunicação e o fracionaram em módulos escias e anunciantes para inverter essa lógica, evitando que se pecializados, observam com interesse o modelo mais sipusesse a perder os níveis de excelência conquistados pelo nérgico, que sobreviveu no mercado brasileiro e que se
marketing e a comunicação no mercado brasileiro, a partir tornou sustentáculo da liberdade de expressão, ao criar
do esforço e da capacidade de coomelhores condições de indepenperação de nossos pioneiros.
dência editorial para os veículos de
As Normas-Padrão são uma rescomunicação.
posta da comunidade de marketing e
Revela-se assim capaz de agregar
“forçoso reconhecer que
da indústria da comunicação à devalor adicional para a sociedade, se
o CENP é uma utopia.
manda por eficácia, apoiada em quaaceitarmos que a imprensa livre e
lidade, que só os processos de coocom independência econômica é
Uma utopia em seu melhor
peração podem erigir e perpetuar,
um dos pilares da democracia.
e mais profundo sentido”
em contraposição ao imediatismo
As utopias são como horizontes
prevalente.
que nos ajudam a caminhar. Forçoso
Hiran Castello Branco,
O modelo construído requer comreconhecer que o CENP é uma utoPresidente
do Conselho de Ética do CENP
promisso dos prestadores de serviço,
pia. Uma utopia em seu melhor e
com o investimento em pesquisas e
mais profundo sentido.
tecnologias que permitam a otimizaIndependentemente de eventução dos investimentos dos anunciantes e se apoia no pres- ais imperfeições e até de “escorregões” que possam ocorsuposto assumido pelos veículos de comunicação, de que rer, prevalece a certeza de que, quando as Normas-Padrão
os resultados, alavancados pela qualidade, fomentam o in- são desrespeitadas, todos perdem.
vestimento dos anunciantes, criando um círculo virtuoso.
Os que se julgam ganhadores experimentam uma “vitória
Este é um conceito de cooperação ao longo da cadeia de de Pirro” e na caminhada acabam por se dar conta disso. Porvalor em um processo ganha-ganha, nem sempre perfeito, tanto, mais do que impor punição, é papel das entidades
sujeito a fricções, mas que ao longo de 15 anos tem se mos- fundadoras trabalhar com instrumentos de persuasão, jotrado vencedor.
gando luz sobre referências que alimentem esta utopia.

08/2013
É homologado documento de
conceitos e categorias de
credenciamento do CTM e incorporado
às Normas de credenciamento de
Serviços de Mídia.

2013
08/2013
Petrônio Corrêa solicita seu desligamento do Conselho
Consultivo durante reunião do Conselho Executivo e recebe
salva de palmas em agradecimento e reconhecimento pelo
seu empenho desde a criação do CENP.
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Em sua expressiva maioria, são as marcas de maior prestígio do Brasil construídas e realimentadas pelo processo de
cooperação, ao longo da cadeia de valor do marketing e da
comunicação, emulada pelo ambiente propiciado pelas
Normas-Padrão.
São o resultado da sistemática e duradoura cooperação
entre anunciantes, agências, fornecedores de serviços especializados e veículos de comunicação, de todos os portes, do universo on e off-line, apoiados em seus melhores
talentos profissionais.
Nesta era de transição, em que Marketing 3.0, na definição de Kotler, tem que ser ferramenta para a construção
da nova economia, colaborativa e de baixo carbono, a chamada economia verde, mais do que nunca precisamos de
um modelo saudável e equilibrado, que
nos permita atrair para o universo da indústria da comunicação os melhores jovens talentos.
“Naquele
ESfORÇO TITâNICO
Humberto Mendes – VP Executivo da
FENAPRO
E eu com o CENP?
Quando o CENP foi criado, ou melhor,
quando precisou ser criado, eu era superintendente da ABAP – Associação Brasilei-

09/2013
Ampliação do Banco de Informações de Mídia,
com novos institutos, oito estudos e vídeos
tutoriais que beneficiam aproximadamente
1.600 agências dos Grupos VI e VII, que têm
acesso gratuito ao serviço.

ra das agências de publicidade. Lembro bem que naquela
entidade foi feito um esforço titânico para vender a ideia de
se criar um órgão normatizador das relações entre as partes, agência, veículo e anunciante, que já naquela época se
degladiavam em busca de interesses muitas vezes difíceis
de concatenar, como por exemplo a relação direta dos veículos com os anunciantes, que muitas vezes era um entrave para o trabalho da agência, quando deveria ser uma relação de ampliação do conhecimentos entre as partes para
a troca de ideias e informações sobre a criação e lançamento de novos produtos, do que de negociação do espaço publicitário propriamente dito. Grande parte do sucesso e da
melhoria dessa relação se deve ao desenvolvimento das
agências e de profissionais de relações públicas e assessoria de imprensa que levaram
sem ônus as informações das
empresas para as páginas dos
meios de comunicação, divulduro momento de
gando novos produtos, novas
nossa vida publicitária, anos 90, ideias e serviços. Isso acabava
se transformando em ações
o CENP precisava ter
de apoio para o melhor aprosido criado, como foi”
veitamento do trabalho das
agências e isso é absolutaHumberto Mendes,
mente inquestionável. É claro
VP Executivo da FENAPRO
que eventualmente aconteciam algumas ações de negociação direta entre essas duas

09/2013
Registrada a primeira auditoria de
circulação de um jornal diário por
auditoria independente credenciada,
pelo CENP. Jornal e auditoria têm
sede na cidade do Recife.

2013
3/12/2013
Reafirmação das Normas-Padrão da Atividade Publicitária em
almoço promovido pelo CENP, para comemorar a
autorregulação comercial e os 15 anos de fundação da
entidade, com a presença das principais lideranças da
atividade e dos principais dirigentes das entidades
fundadoras e associadas .
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partes, o que de certa forma atrapalhava sim, o trabalho da agência.
Com a entrada em ação do CENP,
esse tipo de dificuldade na relação
acabou sendo levada para um segundo ou terceiro plano, já que ficou inibido o repasse de vantagens e benefícios que eram das
agências para os clientes diretamente. O pessoal passou a obedecer as Normas-Padrão já estabelecidas na Lei 4.680/65, agora aprimoradas pelo CENP.
Naquele duro momento de nossa vida publicitária, anos
90, o CENP precisava ter sido criado, como foi. E a melhora
na relação entre veículo, anunciante e agência é apenas um
dos muitos benefícios trazidos para a publicidade com a entrada em atividade do nosso Conselho Executivo das Normas-Padrão, o CENP.

COMO UM AlICERCE DO MODElO bRASIlEIRO
luiz lara – CEO da LewLara/TBWA e membro da diretoria
Executiva do CENP (1º Vice-Presidente)
O CENP demonstrou sua importância, ao longo destes 15 anos,
como um alicerce do modelo brasileiro de agências de publicidade,
atuando pelo equilíbrio nas relações entre agências, veículos e
anunciantes. Ao longo de sua trajetória, o CENP vem atuando, com
ética e transparência, na certificação das agências de todo o Brasil,
respeitando a capilaridade e as nuances de cada região,
sempre disseminando as melhores práticas. A publicação
das tabelas dos veículos, medida recentemente implementada na gestão de Caio Barsotti, só reforça o comprometimento da diretoria do CENP na evolução desta autorregulação tão importante para a harmonização dos interesses legítimos de agências, veículos e anunciantes. Somos todos participantes voluntários desta entidade fundamental para o
crescimento da governança da indústria da propaganda,
segmento de ponta da nossa economia criativa, responsável por cerca de 1% do PIB brasileiro, altamente gerador de
riquezas, empregos e impostos.
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Parabéns a toda a equipe do CENP e que continuemos
cuidando do futuro do nosso negócio, sempre focados na
defesa da criatividade, da meritocracia, da competividade
acirrada, do talento e nunca no dumping de preço.
O CENP atua contra a concorrência predatória e ao defender uma boa governança comercial, defende a saudabilidade dos parceiros - agências, anunciantes e veículos de comunicação –, o que garante a livre iniciativa, a liberdade de expressão comercial, a liberdade de imprensa e a democracia.

O PREDOMíNIO DA AUTORREgUlAÇãO
Otto Vidal – Chairman do grupo NBS e membro do
Conselho Executivo do CENP.
A propaganda brasileira tem se
caracterizado pela forma como
tem procurado resolver seus principais problemas ou situações, evitando que haja necessidade de leis
ou regulamentos que possam cercear a livre iniciativa.
dentro desse objetivo, surgiu a
autorregulação, entre as quais duas
se destacam, o do CONAR e a do
CENP, uma tratando do conteúdo e outra das relações comerciais da atividade publicitária.
O CENP está completando seus primeiros 15 anos tendo
como objetivo básico estabelecer normas que regulamentem o relacionamento entre agências e seus cientes. Tratase, sem dúvida nenhuma, de uma tarefa difícil, pois envolve
relações comerciais, ou seja, dinheiro.
Bom seria que o relacionamento entre as partes fosse baseado na criatividade, na busca de resultados, na contribuição da comunicação para com o estabelecimento de marcas fortes, que é o que importa.
Mas como o relacionamento envolve dinheiro, a questão
“quanto custa uma ideia vencedora” fica em segundo plano, na maioria das vezes, por atitudes de agências na luta
pela sobrevivência.
Muito tem feito o CENP pela nossa atividade, mas sempre
se pode fazer mais!
Que a luta continue, que as vitórias sejam comemoradas
e que eventuais percalços sirvam de estímulo e desafio para
que a nossa atividade continue demonstrando que a autorregulação é a melhor forma de disciplinar uma atividade.

SINERgIA E PARCERIA
Pedro Martins Silva – Presidente executivo do IVC Brasil

UMA qUESTãO IMPERATIVA
Thais Chede Soares – diretora superintendente da
Unidade de Negócios da revista Veja e membro do
Conselho Executivo do CENP

Assegurar a adoção das melhores práticas na relação entre os
principais agentes da publicidade
A Abril sempre esteve ao lado
brasileira. Esse é o principal ponto
das iniciativas que valorizam o
em comum entre CENP e o Institumeio publicitário, porque sabe,
to Verificador de Circulação (IVC
pela longa experiência editorial,
Brasil), mas não o único. As duas reque a liberdade de expressão e
presentações foram criadas pelo
pensamento, que nutrem os
mercado e são regidas por ele, premeios de comunicação, existem
servando o equilíbrio de forças em
apenas quando é ético e livre o
prol do desenvolvimento das atividades publicitárias.
mercado de publicidade. No caso
Mais do que o 15º aniversário do CENP, é momento de cedo CENP, a urgência daqueles dias
lebrar a sinergia que marca uma das parcerias mais positivas há 15 anos exigia mais que apoio, porque era questão ime produtivas do universo da propaganda. Muitas batalhas fo- perativa – uma tradição virtuosa de mercado estava sob
ram travadas nesse período, mas um exemplo das conquistas ameaça. Nós da Abril podemos, com satisfação, testemuefetivas da atuação em conjunto faz parte do presente.
nhar: foi um encontro de veículos, agências e anunciantes
Trata-se da certificação do CENP para a auditoria de circu- no qual ninguém disputava posição e todos queriam o conlação. A iniciativa veio ao encontro de uma causa pela qual senso como forma de entendimento. Continua sendo aso IVC Brasil luta incansavelmente por décadas, que é o tra- sim, o que é a melhor forma de comemorar os primeiros 15
balho baseado em números auditados para um relaciona- anos da instituição que defende - e bem - a ética comercial
mento transparente entre editoras, agências e anunciantes. na comunicação.
O movimento encontrou no Instituto todo o respaldo e apoio, incluindo a transferência de conhecimento técnico para a adoção de um pa“foi um encontro de
drão único de auditoria, que é extremamente
importante.
veículos, agências
Exemplos de união como este fazem com
e anunciantes no qual
que o modelo publicitário brasileiro seja reconhecido internacionalmente pelo sucesso ao
ninguém disputava
longo dos anos. A mobilização do próprio merposição e todos
cado em torno de bandeiras que proporcionem condições cada vez mais favoráveis para
queriam o consenso”
o seu crescimento é verdadeiramente inspiradora para todos que vivenciam o dia a dia da
Thais Chede Soares,
indústria.
diretora Superintendente da
Parabéns ao CENP e que venham muitos
Unidade de Negócios da Revista Veja
anos de lutas e conquistas!

CENP EM REVISTA

73

CENP 15 ANOS

MercaDO PuBLIcITÁrIO cOMeMOra
OS 15 anOS DO cenP e TaMBÉM renDe
hOMenaGeM À MeMórIa De PeTrÔnIO
Fundador e primeiro presidente do CENP, ele faleceu
no dia 1º de dezembro de 2013, aos 84 anos

O

tradicional almoço de confraternização de final de
ano do CENP aconteceu no começo de dezembro,
em São Paulo e serviu para marcar os 15 anos de
fundação da entidade ao mesmo tempo em que proporcionou às lideranças do mercado publicitário mais uma oportunidade para render homenagem à memória de Petrônio
Corrêa, falecido dias antes.
Falaram durante o almoço Caio Barsotti, sucessor de Petrônio na presidência do CENP, e Gilberto C. Leifert, presidente do Conar, também fundado e presidido por Petrônio
entre 1980 e 1988. Leifert, que trabalhou direta e indiretamente com o falecido de forma quase que ininterrupta por
34 anos, lembrou passagens da vida de Petrônio, algumas
delas bastante divertidas. Ele destacou a generosidade e o
descortino, marcas da vida de Petrônio, bem como a sua dedicação à construção das bases da publicidade brasileira ao
longo de uma carreira de quase 60 anos.
Caio Barsotti, por sua vez, afirmou considerar Petrônio
“alma e motor” do CENP e mencionou o “sentido de futuro” demonstrado por ele e pelas lideranças da publicidade
dos anos 50 e 60. “É pelo trabalho pioneiro que recebemos
entidades e representantes de empresas anunciantes,
agências de publicidade e veículos de comunicação – gente de todos os tempos e formas tecnológicas, cuja união se
dá pelo interesse de manter e aprimorar a qualidade da comunicação publicitária”, disse Barsotti. Veja a íntegra do discurso dele:

Senhores,
Eu deveria agradecer a presença de todos e lamentar que
não tivéssemos condições de receber a totalidade daqueles
que, de forma direta ou indireta, ajudaram na construção –
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insisto na palavra construção – desta entidade que vive sob
a égide do consenso. Antes de o fazer – e foram muitas e
valiosas contribuições –, o destino me faz registrar e sofrer
com a ausência daquele que foi alma e motor desta entidade, como o foi de todas as outras que em mais de meio século defendem a publicidade como instrumento de construção das liberdades democráticas.
Lembro e dedico este dia, este encontro de amigos, a Petrônio Corrêa, que parece estar ainda aqui, com a sua santa
teimosia de homem que sabia construir consensos.
Ele e seu grupo de líderes, desde os longínquos anos 50
do século passado, mostraram ter o olhar atento ao que
ocorre e o sentido de futuro, indispensável quando se lida
com a matéria-prima chamada comunicação.
É exemplo disso a autorregulação, resposta eficiente aos
excessos estatais por preservar o interesse superior de atuação nos limites da ética concorrencial. É pelo trabalho pioneiro que recebemos, nesta tarde, entidades e representantes de empresas anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação – gente de todos os tempos e formas
tecnológicas, cuja união se dá pelo interesse de manter e
aprimorar a qualidade da comunicação publicitária. Qualidade que representa respeito ao cidadão-consumidor e certeza de que estamos efetivamente contribuindo para a manutenção das liberdades de escolha e opção por bens, por serviços e por ideias.
O modelo brasileiro de publicidade é virtuoso e fiador do
direito de cada um a ser informado, e bem informado, de
ter acesso aos bens de cultura e entretenimento, de boa
qualidade. E de viver sob o sistema das comparações contraditórias. da liberdade de expressão e pensamento.
O CENP, nos seus 15 anos, transformou-se em fórum per-

manente na busca do entendimento que leve à qualificação
da comunicação publicitária e por ela ao mundo das liberdades de mercado e vida.
Eu agradeço, em nome da diretoria e do Conselho Executivo, aos que têm dedicado tempo e inteligência à manutenção e aprimoramento do modelo brasileiro de publicidade.
E concluir prestando a única homenagem que personifi-

que a todos: homenagem a Petrônio Corrêa, cuja atuação,
por certo, tornou o CENP realidade.
deixa o amigo que partiu uma imensa saudade e o nosso compromisso com a sua santa teimosia de construtor de
entendimento.

Orlando Marques, Oscar Mattos, Orlando Lopes e Rui Porto

Claudio Santos, César Paim e Ênio Vergeiro

Herbert Zeizer, Rafael davini, Fred Müller, Carlos Henrique Nascimento e Felipe Goron

Thiago Rodrigues, Adriana Scalabrin, Andréa Nascimento, Patrícia Garrido e Célia Fiasco

Antonio Carlos de Moura, Gilberto C. Leifert e
Antonio Freitas

Muito obrigado.

Felipe Goron e Christiano Nygaard

Thiago Rodrigues, Angelo Franzão, Rodrigo Neves e Claudia Quaresma

Edney Narchi, Paulo Chueiri e Julio Casares

Newman debs, Antonio Freitas, José Antonio Calazans e Humberto Mendes
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Oscar Mattos, Caio Barsotti e Ângelo de Sá Júnior

Presidente Caio Barsotti discursa para os convidados

José Eustáquio, Luiz Lara e Antonio Lino

Marcelo Marcondes de Moura e Flávio Corrêa

Otto Vidal, João Luiz Faria Netto e Eduardo Crivelenti

Pedro Silva, Edison Shinohara e Raul Nogueira

Paulo Zoega e Ubiratan Macedo

José Francisco Queiroz e Roberto Mesquita

Glaucio Binder e Rodrigo Capdeville

Tércio Sampaio Ferraz e Cícero Azevedo Neto

Marcos Nogueira de Sá e Jacques Paciullo Neto

Jacques Ricardo, Thaís Chede e Marco Simões

Arnaldo Rosa e Julio Casares

Caio Barsotti, Rodrigo Neves e Oscar Mattos
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