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editorial

Compliance é mais que uma palavra 

inglesa a caminho de ganhar verbete 

nos dicionários de português. É um mo-

vimento que começou no exterior e, por 

força da necessidade, está se incorpo-

rando aos hábitos e costumes das em-

presas brasileiras. É seguro corporativo, 

de baixo custo e grande eficácia.

Na publicidade, que lida com valores 

e imagens de anunciantes e veículos, in-

cluindo o setor público que, neste caso, 

deve ser entendido como a grande em-

presa de todas as pessoas, estar com-
pliance deve ser meta para todas as re-

lações autorreguladas entre Agências, 

Anunciantes e Veículos, para realçar vir-

tudes e qualidade.

Transparência e sustentabilidade, pa-

lavras que correm o risco do desgaste 

pelo uso abusivo e indevido, estão inte-

gralmente dentro dos propósitos de 

compliance que, exercido, pode resta-

belecer o valor daquelas duas expres-

sões indispensáveis ao presente e futu-

ro das pessoas, empresas e instituições.

A moderna publicidade brasileira ini-

ciou a sua trajetória nos anos 50, a partir 

da adoção de um Código de Ética, incor-

porado à lei que rege a atividade. Da pu-

blicidade brasileira se pode afirmar, com 

convicção, que tem compliance no 

DNA. Por esta razão, o CENP, no final do 

ano passado, após uma atualização nas 

Normas-Padrão da Atividade Publicitária, 

avançou na guarda da relação direta 

com a base mais profunda da atividade, 

por sinal um dos segmentos mais com-

petitivos e internacionalizados da eco-

nomia brasileira, buscando preservar 

sua integridade corporativa.

Optamos nesta edição da CENP em 
Revista por dedicar parte significativa 

das suas páginas para a íntegra do livro 

recém-lançado pela entidade, o “Com-
pliance e Proposições éticas na Autor-
regulação da Publicidade”.

A decisão de reproduzir o texto da 

obra explica-se tanto pelo fato de ter 

sido possível reduzir a uma dimensão 

bastante compacta os fundamentos le-

gais e de autorregulação da publicidade 

brasileira, à luz do inovador e importan-

te conceito do compliance, quanto à 

importância deste conceito para todos 

os elos do mercado publicitário.

É fundamental que ele se dissemine 

de forma rápida e capilar. Nenhum dos 

agentes do mercado pode prescindir de 

um conhecimento das leis e normas éti-

cas, sob o risco de comprometer a con-

tinuidade dos negócios, suas marcas e a 

relação com os consumidores e com a 

sociedade como um todo. 

O livro é parte importante do empe-

nho do CENP em facilitar a compreen-

são pelo mercado desta realidade. Con-

tamos com a ajuda de todos na difusão 

de tais conceitos e princípios básicos do 

corporativismo publicitário.

Esta edição da CENP em Revista con-

ta com artigo questionador e oportuno 

de Orlando Marques, presidente da  

Abap,  sobre a união das agências brasi-

leiras. A resposta, como ele propõe, 

pode não ser tão óbvia quanto parece.

Tem, ainda, abordagens sobre a pros-

pecção de novos anunciantes – o Ibope 

informa que caiu nos dois últimos anos 

a quantidade de empresas anunciantes 

no Brasil – e as pesquisas que dimensio-

nam o mercado de publicidade: o Proje-

to Inter-Meios e o Ibope Media. Ambos 

são iniciativas de grande relevo para o 

mercado, que merecem ser conhecidos 

em profundidade.

Boa leitura!
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A grande diferença de valores entre Ibope e Inter-Meios 
não encerra necessariamente uma visão mais ou menos oti-
mista do mercado ou qualquer outro viés; é apenas uma 
questão de método de coleta de dados. Ambos são perfei-
tamente válidos, quando vistos em seus contextos, e muito 
têm ajudado a publicidade brasileira em seu desenvolvi-
mento.

O estudo Monitor Evolution do Ibope Media surgiu em 
1996 e reflete um extraordinário trabalho do instituto de pes-
quisa: ele identifica e tabula todas as peças publicitárias vei-
culadas no Brasil. Depois, compara as veiculações às tabelas 
de preço dos respectivos veículos de comunicação e chega 
a um resultado consolidado e incrivelmente detalhado.

Por força da sua metodologia, o Ibope não leva em con-
ta os descontos negociados entre veículos, agências e 

anunciantes, tampouco formatos comerciais que não têm 
seus preços fixados em tabela, como projetos especiais, vi-
nhetas, chamadas etc. Uma lacuna observada em anos an-
teriores foi preenchida no ano passado: ações de merchan-
dising em TV passaram a ser medidas, ganhando status de 
meio, os valores apurados sendo indicados separadamente 
dos demais investimentos em TV.

O Projeto Inter-Meios  é de 1990. Uma iniciativa do sema-
nário Meio&Mensagem, o Projeto orbita em torno de um re-
latório tabulado pela empresa de auditoria Pricewaterhouse-
Coopers que mede, mês a mês, os investimentos em veicu-
lação feitos pelos anunciantes brasileiros, a partir de decla-
rações juradas e confidenciais dos principais veículos de co-
municação do país, que aderem livremente ao Projeto. 
Meio&Mensagem estima que, no ano passado, foram rece-

Escolha a sua manchete:
O investimento em mídia em 2013 chegou a R$ 112,6 
bilhões, segundo dados do Ibope Media, um crescimento de 
18,6% sobre 2012
ou 
O investimento publicitário em 2013 chegou a R$ 47,9 
bilhões, segundo dados do Projeto Inter-Meios, um 
crescimento de 6,8% sobre 2012.

O MERCADO PUBLICITÁRIO 
BRASILEIRO, SOB A LUPA DO 
IBOPE E DO INTER-MEIOS



bidas informações de veículos que respondem por algo em 
torno de 80% do total das verbas (permitindo assim calcular 
o chamado valor bruto), o investimento em vários veículos 
de internet, jornais e rádios não sendo mensurado por au-
sência de declaração do veículo. A partir deste cálculo, o Pro-
jeto extrapola os valores, chegando a 100% dos investimen-
tos em mídia no Brasil (o chamado valor extrapolado). E vai 
além: estima mais 19% para a produção das peças publicitá-
rias, chegando assim ao valor de R$ 47,9 bilhões como sen-
do o investimento publicitário no país, normalmente desig-
nado pelo Meio&Mensagem como “bolo publicitário”.

Pela sua metodologia, o Projeto Inter-Meios é reconheci-
do pelo mercado publicitário como o que mais fielmente re-

trata o movimento real do setor, já incorporando descontos 
e todos os formatos comerciais eventualmente não contem-
plados nas tabelas de preços dos veículos.

No entanto, é apenas esta a informação entregue pelos 
veículos ao Projeto, que não tem acesso a quem é o anun-
ciante e agência envolvidos, qual o produto divulgado e em 
que espaço a mensagem foi inserida. Tudo o que o Inter-
Meios pode discriminar além da verba publicitário consolida-
da mês a mês, é o share de cada meio e, em alguns meios, 
a repartição da verba região a região. O faturamento de 
cada veículo levado ao Projeto só é conhecido por uns pou-
cos auditores da PricewaterhouseCoopers. Nunca houve va-
zamento de informações. 
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O investimento bruto em mídia em 2013 chegou a
R$ 32,2 bilhões, segundo dados do Projeto Inter-Meios, 
um crescimento de 6,81% sobre 2012. O valor apurado 
é uma boa surpresa para o mercado, que vinha 
trabalhando com uma expectativa menor de 
crescimento, da ordem 4,5%. Apesar disso, 2013 
representou o terceiro pior índice de crescimento da 
década, superando apenas 2012 e 2009.
Incluindo o valor extrapolado, de 20%, estimado para 
suprir a ausência de informações de veículos que não 
participam da pesquisa, e 19% de produção comercial, 
o bolo publicitário total chegou a R$ 47,9 bilhões no 
ano passado.
O meio que mais se destacou em 2013 em 
crescimento foi a Mídia Exterior, com 21,8%, seguido 
pela TV por assinatura, que chegou a 18%. Já no meio 
rádio, o crescimento no período foi de 10,4% e, na
TV aberta, de 9,8%. 
As altas param por aí. O meio guias e listas teve perda 
de receita publicitária da ordem de 26,3%, seguido por 
revistas, com queda de 7,5%, internet, com 5,6%, 
jornal, com 3,7% e cinema, com 2,1%. Foi o primeiro 
recuo de faturamento publicitário do meio internet da 
década. Rafael Davini, presidente do IAB Brasil, 

entidade associada ao CENP, disse ao 
Meio&Mensagem que há importantes veículos do 
meio – caso, por exemplo, do Google e do Facebook – 
que não integram a pesquisa do Inter-Meios. 
Como se trata de um police internacional que as 
empresas não podem desrespeitar, o IAB e a empresa 
de pesquisa comScore ultimam um estudo que cruzará 
os preços médios de formatos publicitários na internet 
com um painel de 110 mil usuários, o que deve 
fornecer uma estimativa mais fiel dos números de 
investimento na internet.

2013, SEGUNDO O INTER-MEIOS

ShARE DE INVESTIMENTOS 
PUBLICITÁRIOS, POR MEIO - 2013

  tv - 66,54%
  tv Por assinatura - 5,53%
  cineMa - 0,32%
  guias e listas - 0,62%
  internet - 4,45%
  Jornal - 10,12%
  MÍdia eXterior - 3,45%
  rádio - 4,06%
  revista - 4,9%
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O investimento em mídia em 2013 chegou a R$ 112,6 
bilhões, segundo dados do Ibope Media, um crescimento 
de 18,6% sobre 2012, ano em que o crescimento foi de 
7%. Estes números, no entanto, demandam uma ressalva: 
houve aumento na cobertura da pesquisa, que passou a 
41 mercados enquanto que, em 2012, eles eram 38. 
Desconsiderando o aumento de cobertura, o crescimento 
dos investimentos publicitários fechou 2013 com um 
avanço da ordem de 9%.
Entre as novidades trazidas pela pesquisa está a retomada 
pela Unilever da condição de maior anunciante brasileiro, 
depois de onze anos de liderança da Casas Bahia.
Segundo dados do Ibope, a Unilever aumentou o seu 
investimento em 50% no ano passado, chegando a R$ 
4,58 bilhões, enquanto a Casas Bahia totalizou R$ 3,35 
bilhões. 
O terceiro maior anunciante brasileiro passou a ser o 
Genomma Laboratories do Brasil, saindo da 27ª posição 
em 2012, com R$ 2,53 bilhões em compra de mídia. No 
ranking, a seguir aparecem Ambev (R$ 1,75 bilhão); Caixa 
(R$ 1,67 bilhão); Petrobras (R$ 1,42 bilhão); Hypermarcas 
(R$ 1,23 bilhão); VW (R$ 1,2 bilhão); Telefônica Vivo (R$ 
1,17 bilhão) e Reckitt Benckiser (R$ 1,13 bilhão). 
Entre as agências, a Y&R manteve a liderança pelo 12º ano 
consecutivo, correspondendo à ascensão da Casas Bahia 
entre os anunciantes. Ao todo, a agência movimentou 
verbas que totalizaram R$ 7,39 bilhões em compra de 
mídia para os seus clientes.
Na segunda posição do ranking aparece a Borghi/Lowe, 5ª 
em 2012, agora com R$ 3,7 bilhões. A Ogilvy manteve o 
terceiro posto, com R$ 3,57 bi, à frente da AlmapBBDO, 
vice-líder em 2012 e agora quarta colocada, com R$ 3,38 bi. 
Completam as dez primeiras posições do ranking a 
WMcCann (R$ 3,2 bilhões), Publicis PBC (R$ 2,56 bilhões), 
Africa (R$ 2,3 bilhões), JWT (R$ 2,25 bilhões), Havas 
Worldwide (R$ 2,24 bilhões) e F/Nazca S&S (R$ 2,16 bilhões). 
Segundo a pesquisa do Ibope, a TV deteve 53% das verbas 

publicitárias no ano passado, totalizando R$ 59,5 bilhões, 
um crescimento de 16%, ainda que tenha havido perda de 
share, de um ponto percentual, em relação a 2012.
A seguir, vêm os meios jornal (16% de share), TV por 
assinatura (8%), Internet (7%), revista (6%), TV Merchandising 
(uma novidade no ranking a partir de 2013, com 5%), Rádio 
(4%), Mobiliário Urbano, Cinema e Outdoor, estes três 
últimos com share inferior a 1%.
Os cinco maiores setores anunciantes brasileiros são: 
comércio varejista, com 19% do investimento publicitário total 
em 2013, seguido por higiene pessoal e beleza, com 10%, 
serviços ao consumidor, com 9%, veículos, peças e acessórios, 
com 8%, e mercado financeiro e seguros, com 7%.
Outro dado interessante divulgado pelo Ibope é o 
ranking do investimento publicitário por cidade. São 
Paulo lidera, com R$ 29 bilhões. Seguem-se o Rio, com 
R$ 11,5 bilhões, Belo Horizonte, com R$ 4,5 bilhões 
Porto Alegre, com R$ 3,8 bilhões e Curitiba e Brasília, 
empatadas na quinta posição, com R$ 2,9 bilhões cada.

2013, SEGUNDO O IBOPE MEDIA

PARTICIPAçãO DOS MEIOS NO BOLO 
DE INVESTIMENTOS

  tv aBerta - 53%
  Jornal - 17%
  tv Por assinatura - 8%
  internet - 6%
  revista - 6%
  tv MercHandising* - 5%
  rádio - 4%
  MoBiliário urBano - 0,5%
  cineMa - 0,3%
  outdoor - 0,1%

*  tv MercHandising passou a ser reportado a partir das divulgações de 2013.
Para os dados de 2012 não foi considerado o novo critério de Mídia interna 
(autopromoção)
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É aqui que entra o Ibope Media. Ainda que o valor total 
de investimento seja obviamente exagerado em função da 
metodologia de coleta das informações, a pesquisa expõe 
em minúcias quase toda a informação de investimento pu-
blicitário que alguém possa imaginar: anunciante, agência, 
produto anunciado, o exato espaço ocupado pelo anúncio, 
incluindo página, dia e hora da inserção, conforme o meio, 
etc. Também discrimina os investimentos publicitários por 
setor e categoria anunciante e pode detalhar tais investi-
mentos por cidade, estado e região, meio a meio, veículo a 
veículo. É graças ao trabalho do Ibope Media que se sabe 

qual é o ranking dos anunciantes e agências brasileiras, no 
agregado e por meio. 

Estas e outras informações são comercializadas pelo Ibo-
pe junto a anunciantes, agências e veículos e estão na base 
das comparações de share of voice e tantas outras, úteis 
para balizar os investimentos de publicidade.

www.ibope.com.br
www.projetointermeios.com.br @

Para José Carlos de Salles Gomes Neto, presidente do 
grupo Meio&Mensagem, não bastou criar e zelar pela 
continuidade do Projeto Inter-Meios; ele é muito 
provavelmente o maior defensor da iniciativa e ainda 
hoje, 24 anos depois da sua criação, viaja pelo país 
fazendo palestras que visam principalmente atrair mais 
veículos aos cerca de 400 que já enviam ao Projeto suas 
informações de faturamento. “O Inter-Meios é muito 
relevante para o mercado não só por dar uma 
dimensão real e concreta do investimento publicitário 
no país mas também por demonstrar a união dos 
veículos, reforçando um traço marcante da publicidade 
brasileira”, diz ele. “É um projeto coordenado pelo M&M 
mas pertence ao mercado publicitário”. 
Quando vista em detalhes, a operação do Projeto é 
gigante. Ela é financiada por um grupo de veículos 
fundadores, entre os maiores do país, e envolve o 
pagamento dos custos da PriceWaterhouseCoopers, 
responsável não só pela tabulação dos dados e análise 
da sua consistência como também pela auditoria 
mensal em veículos sorteados no Brasil inteiro, e uma 
equipe que monitora o envio dos dados e zela pelo 
site da iniciativa - http://www.projetointermeios.com.
br/. Uma comissão formada pelos principais veículos se 
reúne periodicamente para avaliar e supervisionar as 

operações, inclusive 
opinando na definição 
do fator de 
extrapolação.
Os argumentos de 
Salles Neto para 
convencer novos 
veículos a se juntarem 
ao Projeto são 
basicamente quatro: 
primeiro, trata-se de um serviço extremamente útil 
para avaliação do mercado publicitário, segundo, é 
inteiramente gratuito (só os veículos fundadores 
contribuem para a operação), terceiro, é totalmente 
seguro e à prova de vazamentos de informações e, 
quarto, é muito simples. “Na maioria dos casos, um 
único funcionário do veículo basta para fazer a 
inserção do dado no sistema. Não dói nada”,
brinca ele.
O esforço para conquistar novos declarantes tem sido 
recompensado. Salles Neto conta que, no momento, 
está trabalhando em parceria com algumas associações 
nacionais e estaduais de veículos, de forma a tornar 
possível a adesão em massa de empresas de pequeno 
porte.

POR qUE O INTER-MEIOS É TãO 
IMPORTANTE PARA A PUBLICIDADE

José Carlos de Salles Gomes Neto
Presidente do grupo Meio&Mensagem





Pesquisa

A tabulação dos resultados da pesquisa indicou um grau 
de satisfação dentro ou acima do esperado da ordem de 97%, 
em um universo de quase 6400 questionários enviados dos 
quais 14% – 915 pessoas – responderam à pesquisa. 

“A pesquisa tem nos ajudado muito a aprimorar o atendi-
mento às agências”, diz Juliana Souza de Andrade, superviso-
ra de Certificação. É a área dela a que mais interações tem 
com o público externo, seja por iniciativa do próprio CENP, 
seja atendendo chamadas originadas nas agências.

A pesquisa é feita sempre na semana seguinte ao atendi-
mento, quando o CENP envia por e-mail um link que remete 
a um questionário. Apurados, os dados são tabulados e reme-
tidos para as áreas diretamente interessadas gerando, quan-
do for o caso, um ajuste, correção ou aperfeiçoamento.

“O fato de haver uma aprovação maciça ao nosso atendi-

mento não significa que ele não possa ser melhorado”, diz Ju-
liana. Ela cita, por exemplo, caso de processos que tiveram a 
sua continuidade interrompida ou atrasada porque um e-mail 
ficou retido na caixa de spams ou da percepção pela pessoa 
que ligou para o CENP de que não foi atendida com a preste-
za que desejava pois as informações demandadas estariam 
disponíveis no site da entidade. “São circunstâncias e percep-
ções que podem ser prevenidas pelas nossas equipes, de for-
ma a se aproximar ao máximo da expectativa de quem nos 
procura”, diz Juliana. “Há situações em que o atendimento é 
até elogiado pelo usuário mas, por ter levado a uma situação 
que, por qualquer motivo, está fora das nossas mãos respon-
der naquele momento, gera uma frustração. Mesmo em ca-
sos assim, precisamos aprimorar nosso atendimento. É tudo, 
enfim, uma oportunidade para acumular aprendizado”.
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A Pesquisa de Satisfação de Atendimento do CENP fechou 2013 com 
excelentes resultados, envolvendo todos aqueles que fizeram contato ou 
foram contatados via telefone pela equipe do CENP ao longo do ano

BONS RESULTADOS DA PESqUISA DE SATISfAçãO 
DE ATENDIMENTO DO CENP INDICAM TAMBÉM 
CAMINhOS PARA MELhORIA DOS PROCESSOS

ALGUNS COMENTÁRIOS POSITIVOS 
RECEBIDOS
“Parabenizo a entidade pelo cuidado e zelo com o qual estão 
lidando com as questões das empresas que trabalham com a 
publicidade no Brasil. Medidas assim apenas vêm reforçar esta 
responsabilidade em primar por bons trabalhos e, 
consequentemente, bons resultados”. (comentário vindo de 
Palmas, TO)

“A consulta sobre a nova agência de publicidade foi rica em 
detalhes, o que comprova a seriedade da pesquisa para a 
liberação do certificado”. (comentário vindo de Ribeirão 
Preto, SP)

OUTROS NEM TANTO... 
“Alguns dos funcionários do CENP se mostram interessados 
em solucionar o atendimento. Entretanto, outros se mostram 
sem paciência, dizendo que todas as informações estão no 
site, o que nem sempre é verdade, pois ao ligar no CENP 
normalmente já foi realizada pesquisa no site. Às vezes, 
encontrar uma informação se torna uma tarefa árdua”. 
(comentário vindo de São Paulo, SP)



IPSOS MEDIACT: UM OLHAR ORIGINALMENTE NOVO.
ESTUDOS MARPLAN EGM: AGORA COM A
MAIOR COBERTURA DO MERCADO NACIONAL.

MAIS DE 80 MILHÕES DE PESSOAS
MAIS DE 90% DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS
MAIOR REPRESENTATIVIDADE DO PIB
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PUBLICIDADE BRASILEIRA 
ADOTA CONCEITO DE 
COMPLIANCE EM SUAS 
RELAçõES COMERCIAIS
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Você não sabe o que significa e qual 
a extensão do conceito compliance?

O fato é que muitos ainda não es-
tão familiarizados.

Mas para assegurar que bons negó-
cios ocorram, o que pressupõe sua 
continuidade no tempo, é cada vez 
mais essencial preservar a empresa do 
máximo de riscos possível, e isto tam-
bém significa estar compliance com as 

leis e as normas de autorregulação pra-
ticadas pelo mercado que, no caso da 
publicidade, é responsabilidade do 
CENP, por meio das Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária. 

Não é por acaso que um número 
cada vez maior de empresas possuem 
códigos próprios de conduta e ética, 
que orientam todos seus funcionários 
e demais partes relacionadas (como 

CENP editou um livro considerado essencial para as boas 
práticas comerciais. Conciso e objetivo, ele explica o 
conceito de compliance aplicado à publicidade, tira 
dúvidas e mostra porque Anunciantes, Agências e Veículos 
que atuam em compliance com as leis federais e as 
convenções de mercado obtêm melhores resultados e 
reduzem o risco de ocorrência de situações indesejadas 
nas suas relações comerciais



fornecedores, por exemplo) a respeita-
rem as leis, as normas de mercado e 
também, claro, suas próprias normas. 
Tudo feito para evitar a exposição inde-
sejada da empresa e sua marca, pre-
servando tanto seu valor social e quan-
to seu valor para os acionistas e inves-
tidores.

Em ambientes altamente competiti-
vos, como é o caso do mercado publi-
citário, esta preocupação, este respei-
to, promove o melhor ambiente de ne-
gócios, incentivando ainda mais a con-
corrência que, em última instância, fa-
vorece os consumidores, que recebem 
informações importantes para suas de-
cisões de consumo. Ao mesmo tempo, 
o sistema promove a liberdade de ex-
pressão, uma vez que os investimen-
tos em publicidade compõem a princi-
pal fonte de receita de praticamente 
todos os meios de comunicação.

“A decisão de reunir em um livro, de 
maneira objetiva e concisa aspectos re-

levantes das leis federais e das Normas-
Padrão”, explica Caio Barsotti, presiden-
te do CENP, “teve início com a constata-
ção de que os agentes que atuam em 
nosso mercado sabem muito bem 
como as coisas funcionam e a posição 
do Brasil no cenário mundial é prova 
disso. No entanto são poucos os que 
sabem por que as coisas funcionam, da 
mesma forma que são poucos os que 
conhecem os fundamentos de nossa 
atividade. As novas gerações, e isso in-
clui a minha, não participaram destas 
formulações, que ocorreram décadas 
atrás, e que se refletiram em leis e de-
cretos, dada sua contribuição e relevân-
cia. O livro foi construído para facilitar, 
portanto, a compreensão de todos. Em 
aproximadamente 20 páginas, é possí-
vel entender toda a articulação entre as 
leis federais e a autorregulação comer-
cial. Em seguida, estão organizados os 
diplomas legais citados e uma ‘legal 
opinion’ do Professor Tércio Sampaio 
Ferraz Junior, filósofo do direito e espe-
cialista em direito econômico”.

Segundo Caio, estar compliance é a 
melhor e mais evoluída forma conheci-
da de existência corporativa de atuar 
dentro das leis – aqui e no exterior -, 
das convenções e com liberdade de 
mercado, respeito ao consumidor e 
compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, evitando riscos que po-
dem comprometer a empresa, suas 
marcas e o relacionamento estabeleci-
do com os consumidores. “Se a empre-
sa está compliance, ela tem mais segu-
rança nas suas ações, da mesma ma-
neira que um motorista que respeita as 
leis e as boas práticas de trânsito tem 
menos riscos de sofrer um acidente”, 
diz ele. “É também a melhor maneira 
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de assegurar direitos e deveres dos 
elos que formam a publicidade brasi-
leira, um segmento de mercado de ex-
traordinário sucesso, cujos fundamen-
tos precisam, por mérito alcançado em 
décadas de funcionamento, ser preser-
vados. Por isso, é absolutamente ne-
cessário que todos os agentes do mer-
cado conheçam e pratiquem o com-
pliance na publicidade”. 

De origem latina, a palavra inglesa 
designa o ato de cumprir em conformi-
dade com uma norma, uma vontade. 
“Compliance combina com autorregu-

lação publicitária porque soma respei-
to estrito à legislação às melhores prá-
ticas consagradas e às quais os elos do 
mercado aderem espontaneamente, 
de forma a garantir a máxima seguran-
ça e eficiência nas relações comerciais, 
em benefício dos consumidores, anun-
ciantes, agências e veículos de comu-
nicação”, diz Caio.

O CONTEÚDO DO LIVRO

O livro “Compliance e Proposições 
Éticas na Autorregulação da Publicida-
de” é dividido em três partes mais 
dois apêndices. Veja o que traz cada 
uma delas:

1ª parte - Regulação, autorregula-
ção e compliance
-  O sistema normativo que regula a 

publicidade no Brasil: as leis e nor-
mas éticas que regem a atividade.  

-  Os fundamentos comerciais da pu-
blicidade, a partir das leis e das nor-
mas de autorregulação: o desconto-
padrão fixado e concedido pelos ve-
ículos às agências.

-  As Normas-Padrão e os seus benefí-
cios para o mercado publicitário.

-  O Conselho de Ética do CENP e o 
conceito de compliance nas publici-
dade. 

-  Estar ou não compliance não se con-
fude com poder ou não atuar no 
mercado.

2ª parte - A autorregulação da pu-
blicidade no Brasil
-  A autorregulação e o CENP: suas ba-

ses, história e estrutura.
-  Orientação ética e técnica a partir 

das Normas-Padrão para Anuncian-
tes, Agências e Veículos.

-  As relações entre Agências e Anun-
ciantes.

-  As relações entre Agências e Veícu-
los.

3ª parte - Autorregulação, Conse-
lho de Ética e compliance
-  A atuação do Conselho de Ética: um 

mecanismo de solução de controvér-
sias que sempre deve buscar a con-
ciliação.

Apêndice 1 – A regulação da pu-
blicidade no Brasil
-  As leis que regulam a publicidade 

brasileira: a Constituição, as leis fede-
rais 4.680/65 e 12.232/10 e os decre-
tos 57.690/66 e 4.563/02.

Apêndice 2 – O parecer do Pro-
fessor Tercio Sampaio Ferraz Ju-
nior
-  A autorregulação sob os ângulos 

concorrencial, econômico e jurídico.
-  A experiência internacional.
-  A constituição do CENP.
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Ele observa que o termo complian-
ce é utilizado no mundo todo e, por 
isso, foi adotado pelo CENP. 

COmPLIANCE, UmA gARANTIA PARA 
AS EmPRESAS

No ambiente competitivo atual, 
complexo e altamente mutável, onde 
a responsabilidade das empresas e de 
seus funcionários e acionistas se ex-
pande e se entrelaça, o conceito de 
compliance ganha importância. Isso é 
verdade tanto mais quando a transpa-
rência nos negócios torna-se um dife-
rencial para a boa imagem da empre-
sa junto não só aos consumidores 
quanto à sociedade. Não é certamen-
te por coincidência, considera ele, que 
acaba de entrar em vigor a Lei 
12.846/13, segundo a qual pessoas ju-
rídicas podem ser responsabilizadas 
pelos atos dos seus funcionários.

“O cerco à corrupção é uma ten-
dência global”, explica José Francisco 
Compagno, especialista em complian-
ce, citando legislação recente nos Esta-
dos Unidos e Reino Unido, entre ou-
tros países, apontando o conceito 
como uma importante defesa para as 
empresas, inclusive agências de publi-
cidade. “O compliance pode abranger 
qualquer espécie de lei, regulamento 
e códigos específicos do setor. Cabe à 
empresa identificar a quais riscos está 
mais exposta e quais impactos pode 
provocar, estabelecendo, então, as ba-
ses do seu programa de compliance”, 
diz o especialista. No caso das agên-

cias de publicidade, ele alerta para a 
questão da remuneração, bem defini-
da pela Lei nº 12.232/10.

Para a advogada Isabel Franco, con-
selheira empresarial nos Estados Uni-
dos e Brasil, as agências devem agir 
em conformidade não só com as leis 
mas também com as boas práticas de 
mercado, de ética, conduta e integri-
dade nos negócios. “As agências, ao 
exercer suas atividades, têm o dever 
de fazê-lo em harmonia com o com-
pliance, que envolve as normas, regu-
lamentos e leis em geral para que to-

dos os direitos de terceiros sejam res-
peitados”, diz ela.

Para Compagno, não basta a exis-
tência de um programa; é necessário 
que se crie uma cultura de compliance 
na agência, criada com bons exemplos 
emanados da liderança e replicados 
pela equipe. Para ele, o desafio dos 
programas de compliance é criar o que 
chama de cultura de conformidade. “O 
compliance não é lei”, esclarece, “mas 
ela pode gerar a necessidade de se es-
tabelecer um programa que mitigue o 
risco da incidência de sanção por des-
cumprimento dos comandos legais”, 
diz Compagno.

Para Isabel, uma vez definidas as es-
truturas de compliance, haverá maior 
transparência na empresa sobre a res-
ponsabilidade de cada um. “O fator 
mais importante é o compromisso, de-
dicação e empenho sincero do alto es-
calão da empresa, sem o qual não se 
dá a credibilidade ao programa”, diz 
ela. “O cenário atual exige um compor-
tamento ativo por parte das empresas 
em não tolerar atos de corrupção e 
criar mecanismos de controle que miti-
guem sua exposição a este risco”, diz 
Compagno.

Ele alerta ainda para atenção ao 
tema por empresas que atuem ou que 
sejam proprietários de grupos estran-
geiros em relação à legislação vigente 
nos países de origem. 

“Se a empresa

está compliance, 

ela tem mais segurança

nas suas ações, 

da mesma maneira

que um motorista 

que respeita as

leis e as boas práticas 

de trânsito tem

menos riscos de sofrer 

um acidente”

Caio Barsotti

@www.cenp.com.br
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A atividade da publicidade no Brasil possui um 

sistema normativo especial que disciplina e regula 

sua existência e funcionamento. Conta com nor-

mas legais emanadas do Estado – Leis Federais 
nºs 4.680/65 e 12.232/10, Decreto Federal nº 
57.690/66, alterado pelo Decreto nº 4.563/02. 
A publicidade está incluída no capítulo da Co-
municação Social da Constituição Federal da Re-
pública (art. 220), que assegura a liberdade de 
expressão e veda a censura prévia, estabelecen-
do, também, que somente a União pode legis-
lar sobre publicidade comercial (art. 22, XXIX).  

No campo das relações comerciais, conta 

com normas reconhecidas e livremente conven-

cionadas pelos agentes do mercado publicitário, 

por meio de entidades e associações nacionais 

representativas1 de agências de propaganda, veí-

culos e anunciantes. São: (i) Código de Ética dos 

Profissionais da Propaganda, tornado de caráter 

legal em 1965 (art. 17 da Lei nº 4.680/65) e as (ii) 

Normas-Padrão da Atividade Publicitária, instru-

mentos de incentivo às  boas práticas e respeito 

ético, desde 2002 incorporadas ao Decreto Federal 

nº 57.690/66.

As normas previstas em lei federal são aplicá-

veis em toda e qualquer situação, para todos os 

agentes do mercado, e independem de vonta-

de de acatamento; as normas de autorregulação 

aplicam-se àqueles que desejam seus benefícios 

e sujeitam-se ao permanente compromisso dos 

agentes do mercado, reafirmado por meio da con-

vivência no CENP – Conselho Executivo das Nor-

mas-Padrão.

As agências de propaganda 

são contratadas pelas empre-

sas anunciantes para a presta-

ção dos serviços publicitários 

definidos em lei (full service), 

que vão dos estudos e concep-

ção à intermediação de peças 

publicitárias. São remuneradas 

pelas empresas anunciantes 

pelo que criam, concebem e 

produzem, direta ou indire-

tamente. Pela intermediação da publicidade, a 

remuneração, paga via contratantes, é fruto do 

desconto fixado pelos veículos em suas listas de 

preços, sobre o valor concreto da veiculação da 

publicidade. O valor mínimo desse desconto, no-

minado desconto-padrão, recomendado pelas 

Normas-Padrão, é de 20% para as agências que 

possuam o Certificado de Qualificação Técnica.

A lei federal criou o desconto que faz parte 
da remuneração das agências de propaganda, 
cujo valor é fixado pelos veículos (art. 11 da Lei 

nº 4.680/65 e art. 19 da Lei nº 12.232/10), vedando 

que ele seja concedido a quem não seja agência 

(parágrafo único do art. 11 da Lei nº 4.680/65). O 

1.  Regulação, autorregulação  
e compliance

A existência do 
desconto-padrão 
está condicionada 
ao pagamento, 
pelo anunciante, 
da veiculação 
da publicidade

1. ABA – Associação Brasileira de Anunciantes; ABAP – Associação Brasileira de Agências de Publicidade; FENAPRO – Federação Nacional das Agências de Propa-
ganda; ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão; ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura; ANER – Associação Nacional de 
Editores de Revistas; ANJ – Associação Nacional de Jornais; Central do Outdoor;  ABDOH – Associação Brasileira de Mídia Digital Out of Home; e IAB Brasil – Inte-
ractive Advertising Bureau. 
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mesmo artigo criou uma comissão destinada ex-

clusivamente a agenciador de propaganda, que 

atua como corretor e não tem nenhuma atribuição 

de estudo de mercado ou criação publicitária. 

A legislação federal deu força de lei ao Código 

de Ética dos Profissionais da Propaganda (art. 17 da 

Lei nº 4.680/65) e incorporou ao rol das proibições 

legais a transferência do desconto-padrão para a 

empresa anunciante (item I, 8, do Código de Ética 

citado). 

A agência, independentemente de outros de-

veres contratuais, obriga-se, em virtude do des-

conto-padrão, a manter permanente es tudo do 

mercado de mídia e a conceder aos veí culos de 

comunicação efetivo del credere, cobrando em 

nome deles as contas relativas à veiculação da pu-

blicidade e repassando os valores aos veículos sem 

que deles se utilize, nos prazos fixados.

A existência do desconto-padrão está condicio-

nada ao pagamento, pelo anunciante, da veicula-

ção da publicidade. Antes disso, é mera citação, 

como referência, de seu valor, no documento con-

tábil-fiscal emitido pelo veículo de comunicação. 

Somente no momento em que o veículo é pago 
é que a agência passa a fazer jus à sua remu-
neração, passando, de fato e de direito, a ser 
credora daquele valor. O desconto-padrão é de 

exclusiva propriedade da agência, fato esclarecido, 

de forma interpretativa, por lei federal (art. 19, Lei 

nº 12.232/10).

É dever da agência negociar, em cada contra-

tação de mídia, os melhores preços e condições 

comerciais em favor de seus clientes anunciantes. 

Todo e qualquer desconto comercial será revertido 

em favor do anunciante. Se não o fizer, a agência 

estará infringindo normas legais e convencionais 

da propaganda.

É livre a negociação contratual entre agência e 

anunciante. No entanto, para assegurar o equilí-

brio contratual, a relação deve evitar práticas an-

tieconômicas e anticoncorrenciais e, no caso do 

desconto-padrão, respeitar as disposições legais 

e vedar sua transferência a terceiros, por mais im-

portantes que sejam na transação que deu origem 

àquela remuneração.

Para negociar mídia em nome de um anuncian-

te, a agência deve estar credenciada pelo mesmo 

junto ao veículo de comunicação, assegurando-se-

lhe o direito de atuar em nome da empresa anun-

ciante, inclusive contratando veiculação.

A autorregulação da publicidade é compro-

misso voluntário a que se obrigam agências de 

publicidade, veículos de comunicação e anun-

ciantes que aderirem às suas normas. O sistema 

autorregulador facilita a relação diária de milhares 

de agentes em operações que exigem rapidez e 

sólida confiança mútua. 

Empresas e pessoas não são obrigadas a aderir 

ao regime de autorregulação, porque, pela Consti-

tuição da República, ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. O 

ambiente de autorregulação previsto pelas normas 

que criaram o CENP estabelece parâmetros, referên-

cias, indicações, recomendações com mecanismo 

de fast track que busca facilitar as transações entre 

os agentes, tornando-as mais céleres e previsíveis.

Resumidamente:

Os veículos quando pactuam as Normas-Pa-

drão asseguram que vão cumprir as obrigações le-
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gais de (i) manter lista única e pública de preços a 

ser oferecida, para negociação, a todo o mercado, 

sem restrições de qualquer espécie; (ii) fixar para 

todas as agências de propaganda certificadas e em 

toda publicidade encaminhada de todo e qualquer 

anunciante o desconto-padrão de no mínimo 20%; 

(iii) tornar público o percentual de desconto que 

concede conforme seus critérios para relações 

non compliance e outras hipóteses que não se-

jam as recomendadas pelas Normas-Padrão; (iv) 

cumprir a obrigação de veiculação nos termos do 

que foi autorizado pela agência.

As agências de publicidade que pactuam as 

Normas-Padrão asseguram (i) manter permanente 

estrutura física e de pessoal qualificado; (ii) adquirir 

e usar pesquisa de mídia de acordo com o mer-

cado em que atua; (iii) assegurar aos veículos nos 

quais sejam credenciadas o efetivo del credere; 

(iv) respeitar as normas legais e convencionais do 

mercado de publicidade.

As empresas anunciantes, aderindo às Nor-

mas-Padrão, desfrutam de um mercado livre, orga-

nizado e organicamente voltado para a eficácia da 

comunicação publicitária que, com ética, promova 

a aproximação de produtores e prestadores de ser-

viços aos consumidores do país.

O CENP atua em nome de suas fundadoras e 

com base em princípios por intermédio do seu 

Conselho de Ética sempre na busca de um acor-

do diante de conflito entre as partes envolvidas, 

consideradas as Normas-Padrão, em nítida função 

conciliadora e mediadora. No entanto, quando 

não se obtém solução consensual, as Câmaras de 

Arbitragem do Conselho de Ética proferem decisão 

que não possui nenhum caráter punitivo ao agen-

te que esteja non compliance, consistindo em 

advertência apenas declaratória comunicada confi-

dencialmente aos representantes do anunciante e 

da agência, bem como aos veículos e associações 

de veículos associados ao CENP. 

A decisão declaratória de non compliance tem 

o objetivo de alertar que certas relações podem 

afetar a liberdade, a isonomia, a competitividade e 

a transparência existentes no mercado publicitário, 

uma vez que podem implicar vulnerar regras volun-

tariamente estabelecidas.

É importante também 

destacar que, como existe 

um amplo regime legal e 

regulamentar de caráter es-

tatal no que se refere espe-

cialmente às atividades pu-

blicitárias e também todo o 

marco normativo de caráter 

geral aplicável às mesmas 

atividades (como as ques-

tões fiscais e tributárias, por 

exemplo), além daquelas 

de alcance internacional 

para empresas multinacio-

nais, como, por exemplo, a 

Sarbannes-Oxley Act (SOx), 

o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e a UK Bri-

bery Act, nada impede que práticas ilícitas ou ile-

gais praticadas por agentes atuantes no mercado 

publicitário sejam identificadas e eventualmente 

punidas pelas autoridades competentes, o que es-

capa integralmente à esfera de atuação do CENP, 

a despeito do reconhecimento obtido em norma 

legal, de sua função certificadora e fiscalizadora 

das condições técnicas das agências de publicida-

de (art. 4º, Lei nº 12.232/10).

Recomenda-se a leitura dos documentos que 

A decisão 
declaratória 
de non 
compliance tem 
o objetivo de  
alertar que certas  
relações podem 
afetar a liberdade, 
a isonomia, a 
competitividade e 
a transparência 
no mercado 
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se seguem indicando como é e com base em que 

se pratica a autorregulação da publicidade, as Nor-

mas-Padrão, as bases de relação entre as partes e 

o sistema de compliance adotado, além de resu-

mo da legislação e das normas. 

Estar em compliance é a melhor forma de as-

segurar direitos e deveres das partes que atuam 

no mercado publicitário brasileiro.

Este documento, criado para ajudar a com-

preeder as normas de compliance das relações 

comerciais da publicidade, possui mero caráter in-

terpretativo e não traz nenhuma inovação, tendo 

somente função esclarecedora, não substituindo, 

em caso de qualquer dúvida ou questão de maior 

complexidade, a consulta à própria legislação e 

normas de autorregulação em seu inteiro teor, 

bem como a especialistas, advogados e consul-

tores próprios e contratados, acerca de todos os 

aspectos jurídico convencionais eventualmente 

aplicáveis às atividades. Ele indica, no tocante às 

Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que são 

as tuteladas pelo CENP, o que pode significar es-

tar em compliance.

Estar ou não compliance não se confunde com 
poder ou não atuar no mercado, pois essa liberda-

de, garantida constitucionalmente, não é – e nem 

poderia ser – subtraída pela autorregulação ou por 

qualquer entidade privada tuteladora de normas de 

autorregulação livremente adotadas.

No Brasil, como visto, não existem apenas nor-

mas provenientes do Estado que regulamentam 

a atuação das agências de publicidade, dos anun-

ciantes e dos veículos de comunicação. Paralela-

mente a essa legislação (leis e decretos federais), 

há um conjunto de normas convencionadas e 

livremente adotadas pelos próprios agentes do 

mercado publicitário, no intuito de reger relações 

comerciais e éticas entre eles. Dentre essas nor-

mas, merecem destaque as Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária (1998), as quais consubstan-

ciam a proteção dos interesses de todos os agen-

tes econômicos envolvidos nas negociações no 

mercado publicitário, sejam eles agências, veícu-

los ou anunciantes e mesmo os consumidores.

2.1. A AUTORREgULAçãO E O CENP

A autorregulação é a regulamentação dos 

mercados, das empresas ou das profissões pelos 

próprios operadores e agentes econômicos inte-

ressados, e não pelo Estado. Por ser conduzida 

pelos entes regulados, diferencia-se da heteror-

regulação, a qual é conduzida pelo Estado. É uma 

forma de regulação coletiva e não individual, don-

de sua legitimidade é alcançada justamente pela 

obtenção de consensos e maiorias visando não a 

2.  A autorregulação da  
publicidade no Brasil
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interesses individuais, mas a coletivos. Ademais, a 

autorregulação pressupõe a existência de uma or-

ganização coletiva que estabelece e fiscaliza um 

conjunto de regras destinadas a seus membros, 

regras essas que são por eles voluntariamente 

aceitas ao tomarem parte na autorregulação.

O papel da autorregulação é, mediante re-

gulamentação, internalizar padrões de com-

portamentos ou usos e costumes aceitos e já 

praticados pelo mercado e pela comunidade, 

monitorando os seus membros de forma a criar 

reputação positiva para o grupo. A autorregula-

ção é responsável não apenas pela criação de 

um corpo adicional de normas, mas também 

atua no fortalecimento das normas determinadas 

pela comunidade, Estado e mercado. Trata-se de 

um sistema de ordenamento privado espontâ-

neo, que se baseia na reciprocidade: os indivídu-

os reconhecem os benefícios que irão extrair por 

aderirem às regras convencionadas. Do ponto 

de vista econômico, os agentes recorrem à au-

torregulação porque ela pode funcionar como 

importante mecanismo de correção de falhas de 

mercado, gerando mais eficiência. 

Em 1998, o Conselho Executivo das Normas-

Padrão (CENP) foi constituído por meio de uma 

livre convenção entre as entidades representati-

vas dos principais agentes econômicos do mer-

cado publicitário, os anunciantes (Associação 

Brasileira de Anunciantes – ABA), as agências de 

propaganda (Associação Brasileira de Agências 

de Publicidade – ABAP e Federação Nacional das 

Agências de Propaganda – Fenapro) e os veículos 

de comunicação (Associação Nacional de Jornais 

– ANJ, Associação Nacional de Editores de Revis-

tas – ANER, Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão – ABERT, Associação Brasileira 

de Televisão por Assinatura – ABTA e Central de 

Outdoor), aos quais posteriormente vieram se 

juntar também o Interactive Advertising Bureau 

– IAB Brasil (representa veículos e agências que 

atuam no ambiente internet) e a Associação Bra-

sileira de Mídia Digital Out of Home – ABDOH. 

O CENP é uma associação civil sem fins lucra-

tivos, responsável pela condução da autorregu-

lação das relações entre os agentes econômicos 

do mercado publicitário e pelo fomento das me-

lhores práticas comerciais, 

que incentivem a concor-

rência por melhor eficiên-

cia e qualidade, devendo 

para tanto zelar pela obser-

vância das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária. 

É formado pelos seguin-

tes órgãos: a) Assembleia 

Geral: é o órgão soberano 

da entidade e tem função 

deliberativa, sendo com-

posta por associados fun-

dadores e institucionais, 

que estejam em dia com 

as suas obrigações sociais; 

b) Conselho Executivo: é 

o órgão normativo e di-

retivo do CENP, sendo formado por membros 

indicados pelos associados fundadores e insti-

tucionais; c) Diretoria Executiva: órgão adminis-

trativo, em que estão representados os três seg-

mentos do mercado publicitário, sendo formada 

por sete membros (um presidente, três vice- 

-presidentes e três diretores); d) Conselho de 

Ética: é o órgão competente para a conciliação 

e mediação, bem como para a arbitragem de 

conflitos entre agentes e interesses do mercado 

no que concerne às Normas-Padrão da Ativida-

de Publicitária, sendo formado por conselheiros 

O CENP é 
responsável
pela condução da 
autorregulação 
das relações 
entre os agentes 
econômicos 
do mercado 
publicitário e 
pelo fomento das 
melhores práticas 
comerciais
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representantes de anunciantes, agências de pu-

blicidade e veículos de comunicação designados 

pelas respectivas entidades; e) Conselho Fiscal: é 

o órgão fiscalizador do CENP, formado por três 

membros eleitos pela Assembleia Geral, ao qual 

cabe fiscalizar os atos dos administradores eleitos 

pelo Conselho Executivo, bem como opinar so-

bre o relatório e as contas da Diretoria Executiva; 

f) Conselho Consultivo: atua como organismo de 

aconselhamento da Diretoria Executiva, sendo o 

espaço para a discussão dos assuntos de interes-

se da publicidade, da ética e da livre concorrên-

cia, sem ter, portanto, função administrativa.

O CENP conta ainda com dois outros organis-

mos: 1) CTM – Comitê Técnico de Mídia, integra-

do por profissionais qualificados com atuação em 

agências, veículos e anunciantes, responsável 

pela análise e recomendação de credenciamen-

to de estudos de informações de mídia; e 2) o 

BUP – Banco Único de Listas de Preços, sistema 

de depósito por meio do qual os veículos asso-

ciados têm a possibilidade de cumprir a exigên-

cia prevista no Decreto Regulamentador da Lei nº 

4.680/65, com listas de preços públicas.

2.2. AS NORmAS-PADRãO DA ATIvIDADE 
PUbLICITáRIA: ORIENTAçõES éTICAS E TéCNICAS

O presente capítulo pretende apresentar, re-

sumidamente, as recomendações sobre como 

estar em compliance com as normas oriundas da 

autorregulação da atividade publicitária tuteladas 

pelo CENP, que buscam evidentemente pautar-se 

e complementar as normas estatais (tanto as leis 

federais quanto os decretos relacionados acima). 

Nesse contexto, têm papel central os dispositivos 

trazidos pelas chamadas Normas-Padrão da Ativi-

dade Publicitária, as quais podem ser divididas, 

para efeitos deste documento, em três partes, 

conforme a relação da qual as normas estejam se 

ocupando: relações entre agências, anunciantes 

e veículos; relações entre agências e anuncian-

tes; relações entre agências e veículos.

 

2.2.1. AS RELAçõES ENTRE AgêNCIAS, 
ANUNCIANTES E vEíCULOS

Após uma abordagem dos conceitos básicos 

do mercado de publicidade, a primeira parte das 

Normas-Padrão da Atividade Publicitária se ocupa 

das relações entre agências, anunciantes e veí-

culos no que concerne às práticas tanto de na-

tureza profissional, quanto comercial. No âmbito 

comercial, são tratados assuntos centrais no que 

diz respeito à remuneração das agências de pu-

blicidade, dentre os quais se destaca o descon-

to-padrão de agência, o qual recomenda que à 

agência certificada e compliance com as normas 

de autorregulação será garantida, pelo veículo, 

remuneração não inferior ao mínimo de 20% do 

valor da mídia paga pelo anunciante. No âmbito 

profissional, as normas implantam metas de qua-

lidade para as agências, as quais devem dispor 

de estrutura profissional e técnica e de um con-

junto mínimo de informações e dados de mídia. 

O Anexo A classifica2 as agências em sete grupos, 

conforme a receita anual delas.

Resumidamente temos:

-  As listas de preços segundo os quais os veí-

culos comercializam o seu espaço, o seu 

tempo e os seus serviços DEVEM ser públi-

2  Esta classificação visa tão somente a indicar o nível mínimo de compromisso com estrutura/instrumental técnico da agência, inclusive com a utilização de estudos 
e pesquisa de mídia tecnicamente credenciados pelo CENP, que conta com um Comitê Técnico de Mídia de atuação permanente, formado por profissionais de 
agências, veículos e anunciantes, e que possuem notórios conhecimentos nesse campo.
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cos e devem valer indistintamente para os 

negócios que lhes são encaminhados pelos 

anunciantes diretamente, ou por meio de 

agências.

-  O veículo NÃO PODE oferecer ao anuncian-

te, diretamente, vantagem ou preço diferen-

te do oferecido por meio da agência.

-  A agência NÃO PODE deixar de apresentar 

ao cliente proposta a ele dirigida pelo veícu-

lo.

-  A agência DEVE cobrar dos clientes as fatu-

ras correspondentes ao espaço/tempo que 

tenham adquirido por ordem e conta deles, 

encarregando-se de sua cobrança em nome 

dos veículos, aos quais elas DEVEM repassar 

os valores assim recebidos. 

-  O CENP DEVE suspender o Certificado de 

Qualificação Técnica da agência, caso esta, 

comprovadamente, tenha retido valores de 

modo indevido.

-  Os veículos e os anunciantes PODEM per-

mutar espaço, tempo ou serviço publicitário 

livremente, de modo direto ou por meio da 

agência de publicidade responsável pela 

conta publicitária, nos termos de Comunica-

ção Normativa emitida pelo CENP.

-  Os  veículos DEVEM fixar o desconto-padrão a ser 

conferido às agências certificadas pelo CENP, 

em decorrência do trabalho de concepção, 

execução e distribuição de propaganda por 

ela desenvolvido, recomendando as Normas- 

-Padrão da Atividade Publicitária um valor mí-

nimo de 20% para as agências compliance. 

-  As agências DEVEM, em contrapartida, alcan-

çar metas de qualidade estabelecidas pelas 

Normas-Padrão da Atividade Publicitária e se 

habilitar ao recebimento do Certificado de 

Qualificação Técnica, assumir obrigações de 

qualidade técnica (aquisição de pesquisas no 

interesse da atividade que desenvolvem em 

favor de seus clientes), bem como obrigações 

éticas e de lealdade nas relações comerciais 

(limites para repasse a anunciantes, sem que-

bra da lealdade para com os veículos).

-  As agências DEVEM realizar seu trabalho, 

especialmente os planos de mídia que apre-

sentarão a seus clientes, de maneira técni-

ca, fundamentada em dados estatísticos de 

mercado, orientando suas recomendações 

pela boa técnica.

-  A agência PODE negociar uma parcela do 

seu desconto-padrão com o anunciante, 

orientando-se pelos parâmetros estabelecidos 

nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, 

conforme volume de 

investimentos em pu-

blicidade.

-  É ILEGAL a contratação 

de propaganda em 

condições antieconô-

micas, anticoncorren-

ciais ou que gerem 

concorrência desleal.

2.2.2. AS RELAçõES 
ENTRE AgêNCIAS E 
ANUNCIANTES

A segunda parte das 

Normas-Padrão da Ativida-

de Publicitária destaca as relações entre as agên-

cias e os anunciantes, explicitando as capacidades 

das quais devem ser dotadas as agências certifi-

cadas pelo CENP e a forma pela qual pode se dar 

preferencialmente a contratação delas. O Anexo 

B dispõe sobre os parâmetros segundo os quais 

pode ser negociada parcela do desconto-padrão 

a ser revertida para o anunciante em compliance.

O veículo de 
comunicação não 
pode oferecer  
ao anunciante, 
diretamente,
vantagem  
ou preço 
diferente  
do oferecido 
por meio 
da agência
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Resumidamente temos:

-  As agências certificadas pelo CENP DEVEM 

estar capacitadas a realizar o pleno atendi-

mento ao anunciante, compreendendo este 

os seguintes serviços: a) estudo do conceito, 

ideia, marca, produto ou serviço a difundir; 

b) identificação e análise dos públicos e do 

mercado em que a ideia, marca, produto 

ou serviço encontre melhor possibilidade 

de aceitação; c) identificação e análise das 

ideias, marcas, produtos e serviços concor-

rentes; d) exame do sistema de distribuição 

e comercialização; e) elaboração e execução 

do plano publicitário; f) contratação da com-

pra de espaço/tempo/serviço junto aos veí-

culos, em nome e por conta do anunciante 

e, em razão de tais atividades, encarregar-se 

da cobrança dessas faturas e do pagamento 

das mesmas aos veículos. 

-  A agência DEVE trabalhar em estreita colabo-

ração com o anunciante, para que o plano 

publicitário alcance os objetivos pretendidos 

e o anunciante obtenha retorno pelo seu in-

vestimento em publicidade.

-  A contratação da agência pelo anunciante 

DEVE ser, preferencialmente, mediante do-

cumento escrito, no qual DEVEM constar os 

prazos de prestação de serviços e os ajustes 

que as partes fizerem.

-  As ideias, peças, planos e campanhas de pu-

blicidade desenvolvidos pela agência DEVEM 

pertencer, do ponto de vista do direito auto-

ral, à agência. 

-  A agência certificada PODE optar por não 

ser remunerada por meio do desconto-

padrão de, no mínimo, 20%. Em tal caso, 

a remuneração pelo anunciante PODE ser 

feita por meio de fees ou honorários fixos. 

O fee PODE ser cumulativo ou alternativo à 

renumeração por meio do desconto-padrão, 

mas deverá com este guardar relação de 

equivalência proporcional, sendo ILEGAL a 

contratação de propaganda em condições 

antieconômicas, anticoncorrenciais ou que 

gerem concorrência desleal.

-  Nas contratações com o setor público, os 

anunciantes de cada poder e esfera adminis-

trativa DEVEM ser considerados como depar-

tamentos de um só anunciante para efeitos 

das previsões do Anexo B, norma que propi-

cia a tais anunciantes a condição em bases 

mais vantajosas.

2.2.3. AS RELAçõES ENTRE AgêNCIAS E 
vEíCULOS

A terceira parte das Normas-Padrão da Ativida-

de Publicitária aborda as relações entre as agên-

cias e os veículos. 

Resumidamente temos:

-  Os planos de incentivo às agências, os quais 

são mantidos pelos veículos, NÃO PODEM 

contemplar anunciantes, nem se sobrepor, 

por parte das agências, a critérios técnicos 

na elaboração e execução do planejamento 

de mídia.

-  A agência DEVE adquirir espaço ou tempo 

especificamente para seu cliente. O veícu-

lo NÃO PODE, portanto, vender espaço ou 

tempo sem a indicação expressa do nome/

produto do anunciante.

-  A agência DEVE cobrar no prazo o valor das 

faturas emitidas pelos veículos contra os 

anunciantes, repassando tais valores aos veí-

culos. Constitui apropriação indébita, sujeita 

às punições legais, deixar de realizar esse 

repasse. 



COMPLIANCE E PROPOSIÇÕES ÉTICAS NA AUTORREGULAÇÃO DA PUBLICIDADE

CONSELHO ExECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO 29

No contexto da autorregulação publicitária, o 

Conselho de Ética do CENP é o órgão que exerce 

as importantes funções de conciliar, mediar e arbi-

trar controvérsias referentes às Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária. Para tanto, o Conselho tem 

competência para levantar, instruir e julgar proce-

dimentos, analisando se a conduta dos agentes do 

mercado publicitário está ou não em compliance 

com as Normas-Padrão. Trata-se, portanto, de um 

órgão cujo papel é de grande relevância, uma vez 

que propicia aos agentes em conflito ou em situ-

ação de non compliance a possibilidade de, por 

meio da conciliação, retornar à condição de com-
pliance. Nesse contexto, é importante relembrar 

que o Conselho de Ética apenas analisa a situação 

de conformidade dos agentes com base nas Nor-

mas-Padrão, e não controvérsias relativas às nor-

mas estatais atinentes à atividade publicitária, uma 

vez que tal atribuição cabe ao Poder Judiciário e 

escaparia às competências do CENP.

Convém ressaltar que o Conselho de Ética, den-

tro da lógica da autorregulação, em que são assu-

midos compromissos voluntários em nome de bens 

e valores considerados relevantes por toda uma co-

munidade que se autorregula, foi concebido como 

um mecanismo de solução de controvérsias que 

sempre deve buscar a conciliação. Tanto é assim 

que a primeira etapa do procedimento perante o 

Conselho de Ética se desenvolve em uma Câma-

ra de Conciliação e Mediação, em que é dada aos 

agentes a possibilidade de solucionar as controvér-

sias ou conflitos éticos existentes entre eles a partir 

do diálogo, num processo em que o Conselho de 

Ética do CENP, por meio da referida Câmara, exerce 

a função de mediador e conciliador. Não se trata, 

portanto, de um procedimento em que um órgão 

hierarquicamente superior tem 

o poder de punir os agentes 

do mercado publicitário, mas 

sim de um sistema concebido 

pelos próprios agentes do mer-

cado publicitário, para que os 

mesmos, em comum acordo, 

tomem a decisão. Não existe, 

por exemplo, nenhuma forma 

de multa a ser aplicada àqueles 

agentes que estejam em non 
compliance com as Normas- 

-Padrão ou qualquer outra pe-

nalidade. 

É só diante do fracasso das 

tentativas de solução por meio 

de conciliação ou mediação 

que se recorre à Câmara de Ar-

bitragem e Conflitos Éticos. O Conselho de Ética, 

ao arbitrar as controvérsias, tem sempre como fim 

a preservação das melhores práticas comerciais e 

da ética, zelando, nesse contexto, pela qualidade, 

legalidade e ética nas relações comerciais entre 

agências de publicidade, anunciantes e veículos 

de comunicação, em conformidade com as regras 

estabelecidas pelos mesmos e consubstanciadas 

nas Normas-Padrão. No final de todo esse proce-

dimento, caso, após todas as tentativas de conci-

liação, o Conselho de Ética conclua que a agên-

cia está em non compliance, ele poderá adotar 

3.  Autorregulação, Conselho 
de Ética e compliance

O Conselho 
de ética deve 
tentar 
viabilizar um 
acordo 
entre os agentes,  
de modo que 
os mesmos 
retornem, 
voluntariamente, 
à situação de 
compliance
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advertência meramente declaratória, que será 

comunicada aos responsáveis pela agência e pelo 

anunciante envolvidos na controvérsia e dela dada 

ciência aos veículos e associações de veículos cre-

denciados ao CENP.

Resumidamente temos:

-  O Conselho de Ética do CENP DEVE sempre buscar 

soluções conciliatórias e atuar como um instru-

mento de concórdia entre os agentes em litígio 

e NÃO PODE, antes disso, emitir nenhuma mani-

festação sobre situação de non compliance.

-  Antes de declarar a situação de non compliance, 

tomando as devidas providências estatutárias, o 

Conselho de Ética DEVE instaurar procedimentos 

em duas instâncias, a Câmara de Conciliação e 

Mediação e a Câmara de Arbitragem e Conflitos 

Éticos, nas quais DEVEM ser sempre oportuniza-

das aos agentes a ampla defesa e a possibilidade 

de conciliação. 

-  Caso, de início, já se verifique a inexistência de 

problema ético, o presidente do CENP PODE reco-

mendar que o procedimento seja arquivado.

-  Por meio de sua Câmara de Conciliação e Me-

diação, o Conselho de Ética DEVE tentar viabilizar 

um acordo entre os agentes, de modo que os 

mesmos retornem, voluntariamente, à situação 

de compliance.

-  Caso as tentativas de acordo perante a Câmara 

de Conciliação e Mediação se revelem infrutífe-

ras, persistindo o conflito ético, o procedimento 

deverá ser remetido à Câmara de Arbitragem e 

Conflitos Éticos, na qual os conselheiros votarão, 

sempre após garantida ampla liberdade de defe-

sa e exposição das razões das partes, para decidir 

se os agentes estão em situação de non com-
pliance.

-  O Conselho de Ética NÃO PODE estabelecer mul-

tas para os agentes em situação de non com-
pliance, tampouco decidir sobre qualquer maté-

ria distinta da interpretação das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária por falta de competência.

-  A atuação do Conselho de Ética é matéria tratada 

sob sigilo, dela tendo conhecimento apenas e tão 

somente aqueles que analisam em nome do CENP 

os fatos apurados, aqueles que os apuram e as 

partes interessadas, sendo a decisão meramente 

declaratória de non compliance comunicada aos 

representantes das partes envolvidas na controvér-

sia e dela dada ciência para os veículos e associa-

ções de veículos credenciados junto ao CENP.



COMPLIANCE E PROPOSIÇÕES ÉTICAS NA AUTORREGULAÇÃO DA PUBLICIDADE

CONSELHO ExECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO 31

O objetivo deste Apêndice é apresentar um 

panorama das normas estatais aplicáveis à publi-

cidade. Tal panorama não pretende ser exaustivo 

e, para tanto, iniciará pela análise dos dispositivos 

constitucionais relacionados à liberdade de ex-

pressão e de manifestação de pensamento, bem 

como ao capítulo acerca da comunicação social. 

Ademais, serão analisados dispositivos das Leis 

Federais nos 4.680/65 e 12.232/10, as quais consis-

tem, respectivamente, no marco regulatório da ati-

vidade publicitária e na principal legislação acerca 

das licitações e contratações pela administração 

pública na área de publicidade, assim como tam-

bém serão apresentados dispositivos dos Decretos 

Federais nos 57.690/66 e 4.563/02, os quais regula-

mentam a Lei nº 4.680/65.

1. A CONSTITUIçãO FEDERAL

A Constituição Federal traz uma série de dis-

positivos que são relevantes para o exercício da 

atividade publicitária, dentre os quais podem ser 

destacados as liberdades de comunicação, mani-

festação de pensamento, expressão e informação, 

assim como o direito do consumidor e o capítulo 

acerca da comunicação social.

No que diz respeito à liberdade de comunica-

ção, a Constituição Federal estabelece um conjunto 

de direitos (art. 5, IV, V, Ix, xII, xIV combinado com 

os arts. 220 a 224) que possibilitam a coordenação 

entre criação, expressão e difusão do pensamento 

e da criação. Estão incluídos, nesse conjunto, a liber-

dade de manifestação de pensamento (art. 5º, IV), a 

liberdade de expressão (art. 5º, Ix) e a liberdade de 

informação. Desses dispositivos, decorre, por exem-

plo, a existência da proibição à 

censura. Por outro lado, não se 

pode esquecer que a liberdade 

de expressão comercial tam-

bém pode ser entendida como 

corolário lógico da livre-iniciati-

va e da livre concorrência (arts. 

1º e 170, caput e IV da Consti-

tuição), já que a publicidade 

não deixa de ser uma dimensão 

econômica das atividades das 

empresas no mercado. 

O direito do consumidor 

foi incluído pela Constituição 

no rol dos direitos fundamen-

tais, por meio do art. 5º, xxxII. 

Ademais, o art. 170, V, eleva 

a defesa dos consumidores à 

condição de princípio da ordem econômica. Dian-

te disso, abre-se espaço para que a legislação in-

fraconstitucional assegure a proteção ao consumi-

dor. Esse papel é desempenhado principalmente 

pelo Código de Defesa do Consumidor. No âmbito 

da publicidade, em seara que escapa às áreas de 

atuação do CENP, mas é conveniente lembrar, há 

inclusive a previsão de que a publicidade deve se-

guir determinadas diretrizes, proibindo-se o seu 

exercício de modo enganoso ou abusivo, os quais 

o Código de Defesa do Consumidor tipifica como 

práticas ilícitas, passíveis de punições.

A PÊNDICE 1 
A regulação da publicidade no Brasil
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Além disso, ao tratar da ordem constitucional 

da cultura, a Constituição Federal traz dispositivos 

relevantes para a atividade publicitária no capítulo 

“Da comunicação social”  (arts. 220 a 224). No que 

concerne à publicidade, tem particular relevância o 

art. 220, § 4º, o qual estabelece que a propaganda 

comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxi-

cos, medicamentos e terapias fica sujeita a restri-

ções legais, devendo haver advertência acerca dos 

malefícios decorrentes de seu uso.

Em outras palavras, a Constituição Federal asse-

gura proteção à comunicação publicitária, tratan-

do-a como parte da comunicação social, inclusive 

vedando a censura prévia, estabelecendo ainda, 

em seu art. 22, xIx, que compete privativamente à 

União legislar sobre propaganda comercial.

Legislação citada neste tópico:

Art. 1º – A República Federativa do Brasil, for-

mada pela união indissolúvel dos estados e muni-

cípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[…] IV – os valores sociais do trabalho e da livre-

iniciativa.

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos ter-

mos seguintes:

[…]

IV – é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, propor-

cional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem;

[…]

Ix – é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independen-

temente de censura ou licença;

[…]

xII – é inviolável o sigilo da correspondência e 

das comunicações telegráficas, de dados e das co-

municações telefônicas, salvo, no último caso, por 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal;

[…] 

xIV – é assegurado a todos o acesso à infor-

mação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional;

[…]

xxxII – o Estado promoverá, na forma da lei, a 

defesa do consumidor;

Art. 22 – Compete privativamente à União legis-

lar sobre: xxIx – propaganda comercial.

Art. 170 – A ordem econômica, fundada na va-

lorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados 

os seguintes princípios: […] IV – livre concorrência; 

V – defesa do consumidor.

Art. 220 – A manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º – Nenhuma lei conterá dispositivo que 

possa constituir embaraço à plena liberdade de 

informação jornalística em qualquer veículo de co-

municação social, observado o disposto no art. 5º, 

IV, V, x, xIII e xIV.

§ 2º – É vedada toda e qualquer censura de na-

tureza política, ideológica e artística.
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§ 3º – Compete à lei federal:

I – regular as diversões e espetáculos públicos, 

cabendo ao Poder Público informar sobre a natu-

reza deles, as faixas etárias a que não se recomen-

dem, locais e horários em que sua apresentação 

se mostre inadequada;

II – estabelecer os meios legais que garantam 

à pessoa e à família a possibilidade de se defen-

derem de programas ou programações de rádio 

e televisão que contrariem o disposto no art. 221, 

bem como da propaganda de produtos, práticas 

e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao 

meio ambiente.

§ 4º – A propaganda comercial de tabaco, be-

bidas al coólicas, agrotóxicos, medicamentos e te-

rapias estará sujeita a restrições legais, nos termos 

do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sem-

pre que necessário, advertência sobre os malefí-

cios decorrentes de seu uso.

§ 5º – Os meios de comunicação social não po-

dem, direta ou indiretamente, ser objeto de mono-

pólio ou oligopólio.

§ 6º – A publicação de veículo impresso de co-

municação independe de licença de autoridade.

Art. 221 – A produção e a programação das 

emissoras de rádio e televisão atenderão aos se-

guintes princípios:

[...] 

V – respeito aos valores éticos e sociais da pes-

soa e da família.

Art. 222 – A propriedade de empresa jornalísti-

ca e de radiodifusão sonora e de sons e imagens 

é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há 

mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas cons-

tituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede 

no país. 

§ 1º – Em qualquer caso, pelo menos setenta 

por cento do capital total e do capital votante das 

empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens deverá pertencer, direta ou in-

diretamente, a brasileiros natos ou naturalizados 

há mais de dez anos, que exercerão obrigatoria-

mente a gestão das atividades e estabelecerão o 

conteúdo da programação.

§ 2º – A responsabilidade editorial e as ativida-

des de seleção e direção da programação veicula-

da são privativas de brasileiros natos ou naturali-

zados há mais de dez anos, em qualquer meio de 

comunicação social. 

§ 3º – Os meios de comunicação social eletrô-

nica, independentemente da tecnologia utilizada 

para a prestação do serviço, deverão observar os 

princípios enunciados no art. 221, na forma de lei 

específica, que também garantirá a prioridade de 

profissionais brasileiros na execução de produções 

nacionais.

§ 4º – Lei disciplinará a participação de capital 

estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º. 

§ 5º – As alterações de controle societário das 

empresas de que trata o § 1º serão comunicadas 

ao Congresso Nacional.

Art. 224 – Para os efeitos do disposto neste ca-

pítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu 

órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, 

na forma da lei.

2. AS LEIS

2.1. LEI Nº 4.680 DE 18 DE jUNhO DE 1965

A Lei nº 4.680/65 é o marco regulatório do mer-

cado brasileiro de publicidade e dispõe sobre o 

exercício da profissão de publicitário e agenciador 

de propaganda, definindo claramente os seus en-

tes, o publicitário, o agenciador de propaganda, a 

agência de propaganda e os veículos de comuni-
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cação. Além disso, estabelece normas referentes 

às comissões e aos descontos devidos aos agen-

ciadores e às agências de propaganda, ao contrato 

de trabalho de agenciadores, bem como à fiscali-

zação e à aplicação de penalidades em caso de 

descumprimento de seus dispositivos legais.

Segundo essa lei, são publicitários aqueles que, 

em caráter regular e permanente, exercem funções 

de natureza técnica da especialidade, nas agên-

cias de propaganda, nos veículos de divulgação, 

ou em quaisquer empresas nas quais se produza 

propaganda. O conceito de agenciadores de pro-

paganda, por sua vez, en-

globa os profissionais que, 

vinculados aos veículos de 

comunicação (os contatos, 

no jargão de mercado), a 

eles encaminhem propa-

ganda por conta de tercei-

ros. As agências de publi-

cidade, segundo a mesma 

lei, consistem nas pessoas 

jurídicas especializadas na 

arte e técnica publicitária, 

as quais, por intermédio 

de especialistas, estudam, 

concebem, executam e dis-

tribuem propaganda de di-

vulgação, por ordem e conta dos clientes, no intui-

to de promover a venda de produtos ou serviços, 

difundir ideias ou informar o público. Já os veículos 

de comunicação, para o legislador, são quaisquer 

meios de comunicação visual ou auditiva capazes 

de transmitir propaganda ao público, desde que 

reconhecidos pelas entidades ou órgãos de classe.

No que concerne às comissões, a Lei nº 4.680/65 

estabelece que elas são devidas aos agenciadores 

de propaganda sob a forma de remuneração, o 

que implica a necessidade de haver uma contrapar-

tida pelo serviço prestado. No caso das agências, a 

lei determina que a comissão seja por desconto, o 

qual tem caráter obrigatório e deve ser fixado pelos 

veículos de comunicação. Há também menção ao 

Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, 

de 1957, que é dotado de caráter legal e define os 

princípios éticos que devem nortear a publicidade, 

dentre os quais a previsão de que a comissão e/ou 

o desconto das agências e agenciadores de propa-

ganda não poderá ser repassada aos anunciantes. 

O mesmo Código de Ética prevê que os veículos 

deverão ter seus preços individuais em listas públi-

cas e iguais para todos os compradores. 

Ademais, a Lei nº 4.680/65 estabelece normas 

que se ocupam da fiscalização em relação ao 

cumprimento de seus dispositivos, bem como das 

penalidades a serem atribuídas em tais casos. O 

Ministério do Trabalho e suas delegacias regionais, 

os sindicatos e as associações de classe das cate-

gorias interessadas deverão exercer a fiscalização. 

As penalidades legais previstas são a multa de 
um décimo a dez vezes um salário mínimo, ou 
de 10% a 50% do valor do negócio publicitário, 
caso tenha ocorrido infração referente ao art. 
11 (comissões ou descontos). 

Legislação citada neste tópico:

Lei nº 4.680/65

Art. 11 – A comissão, que constitui a remunera-

ção dos agenciadores de propaganda, bem como 

o desconto devido às agências de propaganda se-

rão fixados pelos veículos de divulgação sobre os 

preços estabelecidos em tabela.

Parágrafo único – Não será concedida nenhu-

A Lei nº 4.680/65 
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ma comissão ou desconto sobre a propaganda 

encaminhada diretamente aos veículos de divul-

gação por qualquer pessoa física ou jurídica que 

não se enquadre na classificação de agenciador 

de propaganda ou agências de propaganda, como 

definidos na presente lei.

Art. 17 – A atividade publicitária nacional será 

regida pelos princípios e normas do Código de Éti-

ca dos Profissionais da Propaganda, instituído pelo 

I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado 

em outubro de 1957, na cidade do Rio de Janeiro.

Código de Ética dos Profissionais de Propaganda

I. 8 – Comissão é a retribuição, pelos veí culos, 

do trabalho profissional, devida exclusivamente às 

agências e aos corretores de propaganda. A comis-

são se destina à manutenção das agências e dos 

corretores de propaganda e não poderá ser trans-

ferida aos anunciantes.

II. 18 – O profissional de propaganda deve co-

nhecer a legislação relativa a seu campo de ativida-

de, e como tal é responsável pelas infrações que, 

por negligência ou omissão intencional, levar o 

cliente a cometer, na execução do plano de propa-

ganda que sugeriu e recomendou.

2.2. LEI Nº 12.232, DE 29 DE AbRIL DE 2010

A Lei nº 12.232/2010 estabelece basicamente 

normas gerais aplicáveis às licitações e contrata-

ções pela administração pública de serviços de 

publicidade prestados por agências, mas também 

dá outras providências. Essas normas se aplicam 

às licitações e contratos com a União, os estados 

e municípios, bem como aos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Esta lei reconhece a valida-

de e vigência atual da Lei nº 4.680/65 e estabelece 

que, de forma complementar, assim como a Lei 

nº 8.666/93, ela será também aplicada aos procedi-

mentos licitatórios e contratos deles decorrentes.

Convém destacar o dispos-

to pelo art. 4º, § 1º, o qual es-

tabelece que o certificado de 

qualificação técnica emitido 

pelo CENP ou outra entidade 

legalmente reconhecida tam-

bém como fiscalizadora e cer-

tificadora de agências de pro-

paganda é requisito para que 

uma agência de publicidade 

possa participar de licitações ou 

firmar contratos com a adminis-

tração pública. Mas também se 

prevê no mesmo artigo que, 

além do certificado, apenas po-

derão ser contratadas agências 

de publicidade cujas atividades 

sejam regidas justamente pela 

Lei nº 4.680/65.

Há  ainda outras previsões importantes nessa 

lei. Especialmente os arts. 18 e 19 que se inserem 

claramente no sistema normativo que rege a pu-

blicidade no país como um todo, considerando-se 

explicitamente as normas de autorregulação como 

componentes deste sistema, mesmo no que se re-

fere à sua aplicação às licitações e contratos com a 

administração pública. 

Isso porque o art. 18 se refere aos planos de 

incentivo dos veículos em relação às agências, re-

gulamentando a matéria nos mesmos termos que 

o CENP já havia feito, afirmando tratar-se de tema 

discricionário e livre de cada veículo e que não de-

verá afetar a equação econômico-financeira defini-
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da na licitação e no contrato. Por outro lado, prevê-

se nesse tocante que as agências deverão sempre 

se conduzir na orientação da escolha dos veículos 

no plano de mídia por pesquisas e dados técnicos 

comprovados, e não pela existência ou não de 

planos de incentivo. O desrespeito a essa previsão 

constituirá grave violação aos deveres contratuais 

por parte da agência contratada e a submeterá a 

processo administrativo em que, uma vez compro-

vado o comportamento injustificado, implicará a 

aplicação das sanções previstas no caput do art. 87 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Por sua vez, o art. 19 estabelece que, para fins 

de interpretação da legislação de regência, os 

valores do desconto-padrão de agência (termino-

logia das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

adotada pelo legislador), que são devidos pela 

concepção, execução e distribuição de propagan-

da, constituem receita da agência de publicidade e 

não deverão em nenhuma hipótese ser faturados 

e contabilizados como receita própria pelos veícu-

los de divulgação, inclusive se o repasse do des-

conto-padrão for efetivado por meio do veículo, 

completando a vedação da Lei nº 4.680/65 quanto 

ao repasse, para o anunciante, daquela remunera-

ção fixada pelo veículo à agência.

Por fim, merece destaque nessa lei toda a dis-

ciplina prevista para os próprios procedimentos 

licitatórios, os quais deverão ser necessariamente 

de tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”, não 

podendo ser de tipo “menor preço”, sendo que os 

editais deverão prever para a proposta de preço 

“quesitos representativos das formas de remune-

ração vigentes no mercado publicitário” (art. 6º, V). 

A lei detalha a forma da prestação de serviços pres-

tados por agência de publicidade, os controles e a 

forma de subcontratações legítimas. 

Legislação citada neste tópico:

Lei nº 12.232/10

Art. 1º – Esta lei estabelece normas gerais so-

bre licitações e contratações pela administração 

pública de serviços de publicidade prestados ne-

cessariamente por intermédio de agências de 

propaganda, no âmbito da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios. 

§ 1º – Subordinam-se ao disposto nesta lei os 

órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, 

as pessoas da administração indireta e todas as en-

tidades controladas direta ou indiretamente pelos 

entes referidos no caput deste artigo. 

§ 2º – As Leis nos 4.680, de 18 de junho de 1965, 

e 8.666, de 21 de junho de 1993, serão aplicadas 

aos procedimentos licitatórios e aos contratos regi-

dos por esta lei, de forma complementar. 

Art. 4º – Os serviços de publicidade previstos 

nesta lei serão contratados em agências de propa-

ganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei 

nº 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham 

obtido certificado de qualificação técnica de fun-

cionamento. 

§ 1º – O certificado de qualificação técnica de 

funcionamento previsto no caput deste artigo po-

derá ser obtido perante o Conselho Executivo das 

Normas-Padrão – CENP, entidade sem fins lucra-

tivos, integrado e gerido por entidades nacionais 

que representam veículos, anunciantes e agên-

cias, ou por entidade equivalente, legalmente re-

conhecida como fiscalizadora e certificadora das 

condições técnicas de agências de propaganda. 

§ 2º – A agência contratada nos termos desta lei 

só poderá reservar e comprar espaço ou tempo pu-

blicitário de veículos de divulgação, por conta e por 

ordem dos seus clientes, se previamente os identifi-

car e tiver sido por eles expressamente autorizada.



COMPLIANCE E PROPOSIÇÕES ÉTICAS NA AUTORREGULAÇÃO DA PUBLICIDADE

CONSELHO ExECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO 37

Art. 5º – As licitações previstas nesta lei serão 

processadas pelos órgãos e entidades responsá-

veis pela contratação, respeitadas as modalidades 

definidas no art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, adotando-se como obrigatórios os tipos 

“melhor técnica” ou “técnica e preço”.

Art. 6º – A elaboração do instrumento convo-

catório das licitações previstas nesta lei obedecerá 

às exigências do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com exceção das previstas nos inci-

sos I e II do seu § 2º e às seguintes:

[...]

V – a proposta de preço conterá quesitos repre-

sentativos das formas de remuneração vigentes 

no mercado publicitário.

Art. 18 –  É facultativa a concessão de planos de 

incentivo por veículo de divulgação e sua aceita-

ção por agência de propaganda, e os frutos deles 

resultantes constituem, para todos os fins de direi-

to, receita própria da agência e não estão compre-

endidos na obrigação estabelecida no parágrafo 

único do art. 15 desta lei.

§ 1º – A equação econômico-financeira defi-

nida na licitação e no contrato não se altera em 

razão da vigência ou não de planos de incentivo 

referidos no caput deste artigo, cujos frutos estão 

expressamente excluídos dela.

§ 2º – As agências de propaganda não pode-

rão, em nenhum caso, sobrepor os planos de in-

centivo aos interesses dos contratantes, preterindo 

veículos de divulgação que não os concedam ou 

priorizando os que os ofereçam, devendo sempre 

conduzir-se na orientação da escolha desses veí-

culos de acordo com pesquisas e dados técnicos 

comprovados.

§ 3º – O desrespeito ao disposto no § 2º deste 

artigo constituirá grave violação aos deveres con-

tratuais por parte da agência contratada e a sub-

meterá a processo administrativo em que, uma 

vez comprovado o comportamento injustificado, 

implicará a aplicação das san-

ções previstas no caput do art. 

87 da Lei nº 8.666, de 21 de ju-

nho de 1993.

Art. 19 – Para fins de in-

terpretação da legislação de 

regência, valores correspon-

dentes ao desconto-padrão de 

agência pela concepção, exe-

cução e distribuição de propa-

ganda, por ordem e conta de 

clientes anunciantes, consti-

tuem receita da agência de pu-

blicidade e, em consequência, 

o veículo de divulgação não 

pode, para quaisquer fins, fa-

turar e contabilizar tais valores 

como receita própria, inclusive 

quando o repasse do descon-

to-padrão à agência de publicidade for efetivado 

por meio de veículo de divulgação. 

3. OS DECRETOS

3.1. DECRETO Nº 57.690, DE 1º DE FEvEREIRO 
DE 1966

O Decreto nº 57.690 regulamentou a Lei nº 

4.680/65, prevendo regras referentes às comissões 

a serem pagas aos agenciadores de propaganda e 

aos descontos devidos às agências de propaganda.

Esse decreto também aborda a temática da 

ética profissional, ressaltando que as agências, os 
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veículos e os publicitários estão submetidos ao 

Código de Ética dos Profissionais de Propaganda. 

Nesse contexto, traz listas de condutas que não 

são permitidas e de deveres que constituem os 

princípios abrigados pelo art. 17 da Lei nº 4.680/65. 

Dentre as condutas não permitidas destacam-se a 

publicação de textos contra a ordem pública e a 

moral, a divulgação de informações confidenciais 

relativas aos negócios de anunciantes, a difama-

ção de concorrentes ou a atribuição de falhas a 

seus produtos. Dentre os deveres estão o de di-

vulgar acontecimentos verídicos, negar comissões 

a pessoas relacionadas com o cliente e comprovar 

as despesas efetuadas.

3.2. DECRETO Nº 4.563, DE 31 DE DEzEmbRO 
DE 2002

O Decreto nº 4.563/02 trouxe mudanças à re-

dação do art. 7 do Decreto nº 57.690/66. Ele reco-

nhece os benefícios trazidos pela autorregulação 

privada, expressamente mencionando diversos 

dispositivos das Normas-Padrão da Atividade Publi-

citária como aplicáveis às relações com as agências 

de propaganda no mercado publicitário, inclusive 

o item 3.5, que se refere ao Anexo “B” das referi-

das normas de autorregulação.

AUTORREgULAçãO DO mERCADO
PUbLICITáRIO: O CENP

AUTORREgULAçãO DO âNgULO 
CONCORRENCIAL

A autorregulação é vista, do ângulo concorren-

cial, como uma forma de governança privada dos 

agentes de determinados setores para formaliza-

ção do controle, estabelecimento e imposição de 

regras voluntariamente aceitas e passíveis de auto-

coordenação.

O papel da autorregulação é, mediante regula-

mentação, internalizar padrões de comportamento 

aceitos pelo mercado e pela comunidade, monito-

rando seus membros de forma a criar reputação po-

sitiva 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 das normas deter-

minadas pela comunidade, Estado e mercado.

A experiência brasileira com autorregulação 

levada à autoridade antitruste é relativamente pe-

quena, 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 

A PÊNDICE 2 – Parecer, prof.  
Tercio Sampaio Ferraz Junior
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privada de empresas individuais, constituindo o 

que Piore e Sabel3 denominam de infraestrutura 

extrafirma e que compõem instituições setoriais na 

acepção de Best4.

Um setor pode incluir uma variedade de práti-
cas interfirmas e agências extrafirmas, tais como as-
sociações comerciais, programas de aprendizado, 
arranjos de comercialização conjunta, comissões 
regulamentadoras, estabelecimento de normas e 
padrões. Instituições setoriais podem influir na or-
ganização 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 ser-
viços comuns, para estabelecer as regras do jogo 
de mercado e estratégias de investimento. (grifei).

Existe, na verdade, uma permanente tensão en-

tre a concorrência e a cooperação.

Best propôs, assim, duas condições para que o 

equilíbrio entre concorrência e cooperação se es-

tabeleça. Primeiro, deve haver um propósito claro 

para a cooperação, o que significa desenvolver e 

implementar uma estratégia setorial que é cons-

truída a partir das estratégias das firmas indivi duais 

e, ao mesmo tempo, as influencia. Segundo, é ne-

cessário haver um meio de monitorar e obrigar as 

ações individuais de forma a contrabalançar a ten-

dência ao comportamento free rider.

Um dos elementos importantes para analisar 

o efeito da autorregulação está associado a sua 

natureza. Sistemas de ordenamento privado es-

pontâneo podem gerar resultados eficientes. Os 

ordenamentos espontâneos são baseados na re-

ciprocidade: os indivíduos reconhecem os benefí-

cios que irão extrair por se submeterem às regras 

do grupo. Esse é exatamente o caso da autorregu-

lação no mercado publicitário: um ordenamento 

privado espontâneo que para 

ser sustentável tem que gerar 

benefícios para seus partici-

pantes. Padrões de qualidade 

podem reduzir os custos de 

busca do cliente no tocante a 

características não aparentes 

de qualidade5.

Já do ângulo jurídico, a pos-

sibilidade de se estabelecerem 

acordos, horizontais e verticais, 

entre agentes econômicos, é 

reconhecida na literatura e na 

jurisprudência internacionais.

Por exemplo, na Alemanha 

é reconhecida, por lei (GWB,  

§ 28), a possibilidade de se criarem Wirtschafts 
- und Berufsvereinigungen (associações econô-

micas e profissionais). O conteúdo das regras 

comuns estabelecidas por tais associações tem, 

usualmente, um sentido de normas éticas, sobre-

tudo quanto à lealdade negocial em termos con-

correnciais, admitindo-se também regras sobre a 

formação de preço6. A previsão de um processo 

de reconhecimento dessas regras junto à autori-

dade concorrencial (Kartelamt), porém, desde que 

elas estejam em conformidade com a legislação, 

fazia com que esse reconhecimento não fosse 

necessário para que produzissem efeitos vincula-

tivos entre os signatários.

A possibilidade de 
se estabelecerem 
acordos, 
horizontais 
e verticais, 
entre agentes 
econômicos, é 
reconhecida na 
literatura e 
na jurisprudência 
internacionais

3  Piore, Michael; Sabel, Charles F. The Second Industrial Divide. New York:  Basic Books, 1983.
4  Best, Michael. The New Competition: Institutions of Industrial Restructuring. Cambridge: Harvard University Press, 1990. 296 p.
5  Ogus. Rethinking self-regulation, Oxford Journal of Legal Studies, v. 15.
6  Cf. Rainer Bechtold, GWB – Kartelgesetz – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Munique, 1993, p. 375 ss.
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As cortes norte-americanas, no que se refere à 

publicação de padrões comuns e à emissão de juí-

zos sobre a sua violação, reconhecem que, a prin-

cípio, toda associação com exigências à definição 

dos membros tem algum tipo de regra ou critério 

limitativo e pode restringir, ao menos indiretamen-

te, a concorrência no mercado.

Não obstante, a avaliação da legalidade de tais 

regras é feita com base na legitimidade econômi-

ca dos propósitos perseguidos por tal associação 

mediante a autorregulamentação, bem como na 

razoabilidade e objetividade das regras-padrão 

adotadas em relação aos 

propósitos assumidos. Se 

os padrões não forem ob-

jetivos e os propósitos não 

forem razoáveis, as regras 

serão consideradas ilegais, 

pois funcionariam como 

uma barreira à entrada no 

mercado, isto é, uma espé-

cie de boicote, persuadindo 

os adquirentes a não con-

tratarem empresas que não 

atingirem o padrão. Frente 

a tais elementos percebe-

se que a conduta horizon-

talmente/vert icalmente 

concertada na forma de 

acordos de autorregulamentação deve sempre ser 

analisada com base na regra da razão7. 

Dentre os parâmetros da jurisprudência norte-

americana considerados relevantes para determi-

nar a razoabilidade e, portanto, reconhecer-se a 

legalidade do acordo de autorregulação, podem 

ser apontados os seguintes:

(a) para uma análise de um ponto de vista 

concorrencial, o acordo deve ter algum propósito 

ou repercussão comercial, para que possa ser ju-

ridicamente avaliado8. No caso brasileiro, ainda 

que o relevo estivesse na dimensão ética (caso do 

CONAR, por exemplo), é importante que existam 

repercussões no comportamento comercial dos 

subscritores (a exemplo do próprio CONAR);

 

(b) os padrões definidos devem ser objetivos, 

isto é, suas regras devem ser impessoais9; no caso 

em tela, a destinação das regras conhece o requi-

sito da impessoalidade, destinando-se a todos os 

participantes do mercado publicitário, sem exclu-

sões que possam ser qualificadas como barreiras à 

competitividade e à entrada na concorrência;

 

(c) os padrões adotados devem ser acessíveis 

também a não membros do acordo10; ou seja, o 

acordo deve ser de conhecimento de todo o mer-

cado;

 

(d) deve haver, além dos fornecedores de 

produtos ou serviços, a participação dos adquiren-

tes na definição dos padrões de conduta e no juízo 

tomado a partir dos padrões definidos11; ou seja, 

o acordo tem também repercussão relacional e as-

sim deve ser analisado;

(e) não há violação antitruste onde a autorre-

gulamentação implementa padrões de segurança 

federais, ou seja, atende à legislação pertinente12; 

no caso, o acordo acolhe princípios da legislação 

referente à publicidade;

 

A Federal Trade 
Commission (FTC) 
tem explicitado 
opinião favorável 
à autorregulação, 
entendida pela 
Corte como 
uma prática que 
auxilia o órgão 
no controle da 
concorrência

7  Cf. Antitrust Law Developments – ABA, 4th ed., 1997, v. I, p. 110-115.
8  Cf. St. Bernard Gen. Hosp. v Hospital Serv. Association, 712 F.2d 978,988 (5th Cir. 1983).
9  Cf. Radiant Burners v Coke Co., 364 U.S. 656, 658 (1961).
10  Cf. Bogus v American Speech & Hearng Association, 582 F2d. 277 (3d Circuit 1978).
11  Cf. Consolidated Metal Products v American Petroleum Inst. 846 F.2d 284, 295 (5th Circ.1988).
12  Cf. Moore v Boating Ind. Associations, 819 F2d 693, 695 (7th Circuit 1987).
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(f) o acordo deve prever salvaguardas proces-

suais contra decisão que denega uma aprovação13.

Interessante lembrar que a Federal Trade Com-

mission (FTC) tem explicitado, em diferentes ocasi-

ões, uma opinião favorável à autorregulação, en-

tendida pela Corte como uma prática que auxilia o 

órgão no controle da concorrência.

Em discurso proferido durante simpósio na 

Bar Association americana14, seu então presiden-

te afirma que a Corte reconhece, há mais de uma 

geração, a autorregulação como um importante 

complemento a seus esforços na proteção do con-

sumidor. Além disso, a existência de regulação es-

tatal sobre determinado tema não impede que os 

agentes privados se organizem para definir outras 

regras a respeito do assunto.

Mais recentemente, discurso da representante 

da Corte Pamela Jones Harbour resume a posição 

da FTC como favorável a sempre estimular a autor-

regulação quando a mesma for benéfica aos con-

sumidores, e reconhecer que alguns mercados são 

regulados mais efetivamente por seus agentes pri-

vados do que pelo próprio Estado. Nesse discurso, 

a representante elenca alguns mercados em que 

essa característica se verifica – especialmente os 

que envolvem desenvolvimento tecnológico.

No Brasil, uma das poucas experiências de au-

torregulação levadas à autoridade, efetuada com 

propósitos de evitar condutas desleais éticas e co-

merciais, é o caso do CENP (entidade que congre-

ga agências de publicidade, veículos e anuncian-

tes) que, submetido ao CADE há quinze anos, vem 

rea lizando um trabalho digno de menção.

O CENP

Foi fundado em 1998 e hoje é integrado pelas 

seguintes associações:

• ABA – Associação Brasileira de Anunciantes;

• ABAP –  Associação Brasileira de Agências de Pu-

blicidade;

• ABERT –  Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 

e Televisão;

• ABTA –  Associação Brasileira de Televisão por As-

sinatura;

• ANER –  Associação Nacional de Editores de Re-

vistas;

• ANJ – Associação Nacional de Jornais;

• Central de Outdoor;

• Fenapro –  Federação Nacional das Agências de 

Propaganda.

E tem como associadas institucionais:

• IAB Brasil – Interactive Advertising Bureau Brasil;

• ABDOH –  Associação Brasileira de Mídia Out of 

Home.

O CENP tem, como principal instrumento de tra-

balho, o documento Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária, que estabelece as bases da capacitação 

técnica de uma agência e o relacionamento ético 

para o setor, baseado em suas melhores práticas e 

na legislação de regência da atividade.

O CENP concede o Certificado de Qualificação 

Técnica às Agências verificando a sua estrutura, o 

pessoal técnico, a disposição e o uso sistemático 

de pesquisas de mídia e o cumprimento dos com-

promissos estabelecidos nas Normas-Padrão. Essa 

13   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).
14  “SELF REGULATIOS 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>.  – Data de acesso:03/02/2014
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certificação lhes garante o recebimento do “des-

conto- padrão” de agência em percentual não in-

ferior a 20%.

Ademais, o CENP efetua o depósito de Listas In-

dividuais e Autônomas de Preços dos Veículos, dan-

do transparência à oferta, atendendo o disposto na 

legislação, e também realiza o credenciamento de 

estudos e pesquisas dos institutos de mídia, asse-

gurando que as pesquisas são respeitáveis.

Para alcançar seus objetivos, foi estabelecido:

1) Os veículos comercializam seu espaço, seu 

tempo e seus serviços com base em preços de 

conhecimento público válidos para todos os ne-

gócios com os anunciantes. Admite-se, por ser da 

natureza dos negócios, que os veículos ofereçam 

condições ou vantagens de sua conveniência nas 

negociações individuais que realizarem.

2) As agências são contratadas pelos anuncian-

tes, que as escolhem por suas qualidades e virtu-

des. Atuam sempre por ordem e conta de quem 

as contrata, pautando-se, em razão disso, na exce-

lência do que estudam, criam e é distribuído aos 

veículos de comunicação.

3) Para exercer com plenitude as suas funções, 

as agências necessitam do reconhecimento por par-

te dos veículos de comunicação, para os quais, de 

forma indireta e em razão da atividade que exercem 

em nome de seus clientes, também prestam servi-

ços relevantes ao cobrar os valores de veiculação 

e, com critério e rigor, entregar esses valores, nas 

datas de vencimento, aos veículos de comunicação.

4) Ainda na relação com os veículos, também 

indiretamente, as agências prestam um serviço téc-

nico indispensável ao mercado e à democracia, por 

assegurar a pluralidade de meios e a liberdade de 

expressão: através de pesquisas e estudos compor-

tamentais, de forma científica, conhecem o merca-

do, seus meios e veículos, indicando as formas de 

comunicação das mensagens publicitárias.

5) Pelas Normas-Padrão, os veículos, reconhe-

cendo a importância capital das agências, dão 

preferência a atuar por meio delas nas relações 

com os seus anunciantes, respeitando-os e jamais 

negando-se a atendê-los diretamente, se assim o 

desejarem.

6) Os anunciantes, afinal de contas, são os titu-

lares do crédito concedido pelos veículos de comu-

nicação, contra quem emitem as faturas de veicu-

lação, encaminhando-as, quando existe a relação, 

por intermédio 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 rea lizado por empresas especiali-

zadas, 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. Os 

veículos também consideram, por meio das nor-

mas, que o desconto-padrão é o reconhecimento 

pelo efetivo del credere das agências que são se-

guramente responsáveis pelos baixos índices de 

inadimplência dos clientes-anunciantes.

8) O balizamento de remuneração das agências 
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é feito nos serviços internos – criação e gerencia-

mento de produção – por estudos de custos reais 

realizados pelos sindicatos das agências em cada 

estado, o que respeita a diversidade do país e as-

segura maior realidade nas indicações de valor re-

ferencial.

9) Em comum acordo ajustado entre entidades 

representativas de agências, veículos e anuncian-

tes, as Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

preveem o desconto-padrão em pelo menos 20% 

para as agências certificadas pelo CENP e que es-

tejam compliance com as normas de autorregu-

lação, concedido, em consonância com a Lei nº 

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 de comu-

nicação.

b) Quando o pagamento é feito diretamente 

pelo cliente-anunciante, o veículo receberá seus 

80% e a agência, da mesma maneira, receberá di-

retamente do anunciante o correspondente a 20% 

pelo desconto-padrão.

10) As Normas consagram o princípio de va-

lorização do anunciante que se destaca em seu 

mercado, permitindo, de acordo com o nível de in-

vestimento em publicidade, que até 5% do descon-

to-padrão seja revertido pela agência ao anuncian-

te, devolvendo a este a possibilidade de otimizar 

sua verba de comunicação.

11) As Normas valorizam a liberdade de merca-

do, sabendo que ela começa quando a concorrên-

cia 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 da Atividade Publicitária, mas tudo 

deve permanecer no campo estrito da ética.

Não há dúvida de que, nesses quinze 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 evi-

tam iniciativas oportunistas, 

a apresentação de propostas 

antieconômicas com a finalida-

de de conquistar novos anun-

ciantes ou mantê-los, porque 

isso pode implicar serviços de 

baixa qualidade e concorrência 

desleal.

Nesse sentido, merece 

menção também o fato de o 

Poder Judiciário, confrontado 

com discussão envolvendo 

ajustes nas Normas-Padrão, ter 

reconhecido o importante pa-

pel exercido pelo CENP e suas 

competências: 

O Conselho Executivo de Normas-Padrão – 
CENP, ora réu, foi criado em 16 de dezembro de 
1998, pelo mercado publicitário, para zelar pela ob-
servância das normas padrão da atividade publicitá-
ria, documento básico com recomendações e prin-
cípios éticos que buscam assegurar as melhores 
práticas comerciais no relacionamento mantido en-
tre os principais agentes da publicidade brasileira. 
Tem como principal gestor um Conselho Executivo 
com vinte e três (23) representantes de agências 
de propaganda, anunciantes, veículos de comuni-
cação e governo federal.

Demais, consta que as normas da atividade 
publicitária, editadas pelo CENP, são reconhecidas 
pela legislação, tanto que o artigo 7º do Decreto nº 
4.563/2002, faz expressa referência à disposições 

Os veículos 
consideram que o 
desconto-padrão 
é o 
reconhecimento 
pelo efetivo 
del credere das 
agências que 
são responsáveis 
pelos baixos 
índices de 
inadimplência 
dos clientes
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articuladas sob a forma de “itens” pelo CENP, tal 
como sustentado pelo réu na defesa (v. fl . 118).

Também consta entre as atividades do CENP, 
como entidade autorreguladora do setor, a tute-
la das normas padrão da atividade publicitária, a 
edição de comunicações normativas ou técnicas 
ao mercado publicitário, além da certifi cação das 
agências de publicidade, para elevar ou manter a 
qualidade da publicidade produzida no país. Por-
tanto, as modifi cações das normas padrão da ati-
vidade publicitária objeto do questionamento está 
dentro da competência do CENP, mesmo porque 
no caso essas alterações foram aprovadas em As-
sembleia Geral Extraordinária realizada no dia 5 de 
janeiro de 2011, para adequação ao disposto no 
artigo 19 da Lei nº 12.232/2010, que dispõe sobre 
as normas gerais para licitação e contratação pela 
administração pública de serviços de publicidade 
prestados por intermédio de agências de propa-
ganda, entre outras providências. (Sentença, Pro-
cesso nº 0208709-51.2011.8.26.0100, 15ª Vara Cível 
Central, São Paulo)

Vale destacar que o mercado brasileiro é reco-

nhecidamente competitivo. Em decisão recente 

(2013), o CADE, ao examinar signifi cativa operação 

apresentada como ato de concentração (a opera-

ção entre Publicis e Omnicom, processo adminis-

trativo nº 08700.008058/2013-49), concluiu que 

o mercado publicitário brasileiro possui elevada 

pulverização, com “competição entre agências de 
diferentes portes, pois mesmo agências considera-

das de médio ou pequeno porte podem conseguir 
grandes ‘contas’ (clientes que apresentam elevado 
investimento em propaganda)”. Além disso, a ins-

trução realizada pela Superintendência Geral do 

CADE nesse caso permitiu concluir que as respostas 

dos ofícios aos concorrentes e a jurisprudência cor-

roboram a “existência de baixas barreiras à entrada 
e elevada rivalidade no mercado”.  

Nos processos de licitação e contratação dos 

serviços de publicidade nas esferas ofi ciais do Exe-

cutivo, 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 Con-

gresso Nacional, legitimou o CENP no papel de cer-

tifi cador e fi scalizador de capacitação técnica das 

agências de publicidade, condição exigida como 

pré-requisito para participar dos processos de lici-

tação e na execução dos contratos de publicidade 

do setor público.

Como processo bem-sucedido de autorregula-

ção, pode--se, pois, afi rmar que o CENP demons-

trou, em quinze anos de existência, estar capacita-

do a certifi car 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 téc-

nicos. Atende, com isso, uma função relevante no 

mercado brasileiro.

Tercio Sampaio Ferraz Junior
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EM BUSCA DE NOVOS 
ANUNCIANTES
Segundo o Ibope, mais de cinco mil empresas deixaram 
de anunciar os seus produtos e serviços nos últimos dois 
anos no Brasil. Reverter esta tendência exige trabalho duro 
mas certamente recompensa as agências que estiverem 
dispostas a encará-lo

Depois de fazer uma palestra para o 
mercado publicitário de Teresina, no 
Piaui, Humberto Mendes, vice-presi-
dente executivo da Fenapro, mais de 
50 anos de serviços prestados à publi-
cidade, ficou sabendo que uma escola 
da cidade estava completando 150 
anos de fundação – e nunca havia fei-
to um anúncio sequer dos seus servi-
ços e história. “150 anos e nenhum 
anúncio! Fiquei louco da vida”, lembra 
ele, tendo usado uma linguagem, di-
gamos, mais colorida para definir seus 
sentimentos.

Revoltado com a situação, ele con-
venceu um publicitário local a conce-
ber uma campanha e apresentá-la à 
instituição de ensino. O desafio de-
mandou trabalho noite adentro no 
qual o próprio Humberto se envolveu 
mas acabou dando resultado: levada à 
direção da escola, a campanha foi 
aprovada e, dias mais tarde, estava na 
mídia local, comemorando a data. 
“Existe um enorme mercado a ser con-

quistado pelas agências mas poucas 
estão dispostas a enfrentá-lo”, diz o 
publicitário. 

Marcio Oliveira, presidente da 
Lew’Lara\TBWA e vice-presidente do 
Grupo de Atendimento, concorda e vai 
além. “Acho que prospecção é dever 
de toda e qualquer agência, indepen-
dente de tamanho, localização e mer-

cado”, diz ele. “Sabemos cada vez 
mais da competitividade, luta e dureza 
que vivemos para ganhar uma conta. 
Então por que não ajudarmos um novo 
cliente a nascer, um novo segmento a 
anunciar? Se fazemos isso, logo virão 
os concorrentes, que buscarão novas 
agências, o que realimenta o proces-
so. Isso é bom para todos”.

O entusiasmo é partilhado pelo pre-
sidente da Ampla e vice-presidente da 
Abap, Severino Queiroz Filho. “Acho 
que há muito espaço para crescer. Há 
muitos produtos, serviços e marcas 
que não se sentem com potencial fi-
nanceiro para anunciar e há também 
empresários que não confiam num re-
sultado prático da publicidade. Precisa-
mos demonstrar a eles que uma coisa 
e outra não são verdade”.

Severino considera que é trabalho 
das agências viabilizar estes clientes 
mas conta, também, com a ajuda dos 
veículos de comunicação. “Eles, em 
muitos casos, tem uma presença mais 
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capilar no mercado”, diz ele. 
Humberto identifica vários desafios 

para ampliar o número de anunciantes 
no Brasil, a começar pelo fato de, até 
recentemente, o mercado nacional ser, 
em muitos dos seus segmentos e regi-
ões, predominantemente comprador, a 
concorrência entre os diferentes forne-
cedores de produtos e serviços ainda 
trafegar em níveis restritos. No entan-
to, argumenta, isso não pode ser moti-
vo para que a empresa não anuncie. 
“Publicidade é um diferencial impor-
tante e que deve ser cultivado mesmo 
em uma fase em que a concorrência 
ainda não é tão acirrada. No momento 
em que ela chegar – porque é inevitá-
vel que chegue –, a barreira competiti-
va já estará erguida e vai ajudar a em-
presa que chegou primeiro a se dife-
renciar”, diz ele, lembrando que a velo-
cidade de mudança nos dias atuais é 
extremamente rápida. 

Humberto aponta também para cer-
to conformismo por parte das agên-
cias. “Prospectar não é trabalho fácil”, 
diz ele. “Exige investimento em dinhei-
ro e tempo e uma disposição comer-
cial própria dos empreendedores. No 
entanto, é parte importante do traba-
lho do publicitário e que deve ser per-
seguida com disposição, método e es-

perança, mesmo porque pode demo-
rar a produzir resultados”.

Os dados disponíveis sobre a quan-
tidade de empresas anunciantes no 
Brasil parece dar razão a Humberto. Se-

gundo dados do Ibope Media, caiu em 
2013 o número de anunciantes brasi-
leiros. Mais grave: foi o segundo ano 
que o instituto de pesquisa constatou 
o fenômeno. Depois de um pico de 
61,4 mil empresas anunciantes em 
2011 (haviam sido 60,5 mil em 2010), 
este número recuou para 57,1 mil em 
2012 e para 56,2 mil no ano passado. 

É difícil cravar, dado o universo de 
empresas envolvidas, uma ou mais 
causas para o recuo observado mas 
pode-se arriscar uma relação direta 
com o volume de investimentos publi-
citários observados pelo Ibope. De 
2010 para 2011, eles cresceram quase 
16% - bem acima da inflação, portanto 
- e o número de anunciantes aumen-
tou. De 2011 para 2012, o crescimento 
do mercado foi basicamente o mesmo 
da inflação do período e o número de 
anunciantes declinou. 

No ano passado, quando se des-
conta do investimento publicitário me-
dido pelo Ibope a ampliação na sua 
base de coleta de dados, tornado-a ho-
mogênea à de 2012, se tem um cresci-
mento apenas um pouco maior do 
que a inflação do período (veja mais 
informações sobre o crescimento do 
mercado publicitário brasileiro a partir 
da página 6 desta edição da CENP em 
Revista). E o número de anunciantes 
volta a recuar. 

O fato é que, num espaço de ape-
nas dois anos, desapareceram ou reco-
lheram-se mais de cinco mil empresas 
anunciantes, um número assustador 
quando comparado à quantidade de 
agências certificadas pelo CENP. Foi 
como se cada uma delas tivesse perdi-

Marcio Oliveira, VP do Grupo de Atendimento

NÚMERO DE ANUNCIANTES NO BRASIL, SEGUNDO O IBOPE

Fonte: Ibope Media – Monitor Evolution

2010

60586

2011

61449

2012

57111

2013

56279
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do dois anunciantes no período.
Diante da incerteza dos números e 

das extraordinárias oportunidades tor-
nadas possíveis pelo crescimento do 
mercado consumidor brasileiro, Hum-
berto proclama: “é preciso sair do es-
critório e buscar novos clientes. Como? 
Batendo de porta em porta. Existe um 
imenso mercado esperando por uma 
proposta da agência”, diz.

Humberto recomenda que o traba-
lho comece por uma análise do merca-
do. Suas propostas às agências dispos-
tas a arregaçar as mangas e buscar no-
vos anunciantes são simples:
1)  Leia os jornais! São os veículos que 

trazem mais e melhores informa-
ções sobre a economia. A partir des-
ta leitura, você pode começar a des-
cobrir oportunidades.

2)  A seguir estude o melhor que puder 
os contornos do segmento e das 
empresas nele inseridas. “Aposto 
que as oportunidades serão nume-
rosas”, diz Humberto, “tanto mais 
quando se olha para as realidades 
das diferentes regiões do país”. 

3)  Crie uma estratégia de comunica-
ção, levando em conta as caracterís-
ticas do candidato a anunciante e o 
seu mercado. Lembre-se que o ta-
manho da empresa não é proble-
ma. Os meios de comunicação bra-
sileiros, inclusive a TV, oferecem op-
ções para virtualmente qualquer ta-
manho de verba. “A empresa certa-
mente não sabe disso, imaginando 
que anunciar é só para os grandes; 
já a agência tem obrigação de saber 
onde pode alocar com eficiência o 
investimento disponível, seja ele 
qual for”, diz Humberto.

4)  Aberta a porta, vale palpitar um pou-
co sobre os negócios e gestão da 
candidata a anunciante. Muitos va-
rejos no Brasil, estabelecidos num 

bairro ou região da cidade, podem 
alargar a sua área de atuação e ala-
vancar vendas e lucros por meio de 
delivery, prescindindo, portanto, da 
abertura de novos pontos de venda. 
“Não raro, o publicitário pode em-
prestar uma visão inovadora sobre 
os negócios de uma empresa”, diz 
Humberto. “Nem sempre é fácil 
construir uma relação assim mas, 
quando ela acontece, é algo que 
certamente vai durar muito tempo”.
Para ele, é improdutivo “chegar no 

escuro” no candidato a anunciante. 
“Tem de correr atrás. Tem de criar. A 
ideia criativa se impõe. Se você tem 
uma boa ideia para uma campanha e 
convence o empresário a investir nela, 
o resto é fica fácil”, diz Humberto. Ele 

acredita haver recursos mal aplicados 
pelas leis de renúncia fiscal. “É mais 
uma oportunidade para a agência en-
trar”.

Uma recomendação final de Hum-
berto aos colegas de agência: “você 
sempre precisa pensar que há alguma 
coisa nova e diferente que possa fazer 
pelo cliente. Não se limite ao corriquei-

ro. Aprendi isso com Caio Domingues”, 
diz ele. “O que não pode é a publicida-
de parar no tempo e no espaço. Tem 
de se antecipar, sempre. É preciso 
mostrar a importância da propaganda 
para os empresários”.

Para Humberto, prospecção de no-
vos anunciantes é trabalho de todo 
mundo mas deve ser prioritário para 
pequenas e médias agências. “Agên-
cias grandes não gostam muito de 
contas pequenas”, diz ele. “É uma rea-
lidade muito difícil de ser mudada”. Ele 
já fez palestras para mais de dez mil 
estudantes de publicidade em todo o 
país, em 10 anos de Fenapro. “É um 
trabalho que me dá uma grande ale-
gria. Talvez eu tenha ajudado, ainda 
que indiretamente, algumas empresas 
a terem se tornado anunciantes”.

Severino tem uma visão diferente. 
“Claro que cada agência deve traçar a 
sua estratégia para abordar candidatos 
a anunciantes, levando em conta mer-
cado, momento da economia etc. 
Mas, no caso da Ampla, preferimos 
aguardar por um primeiro movimento 
do cliente, ao invés de fazer prospec-
ção às cegas. Na minha visão, a me-
lhor forma de prospectar é fazer um 
trabalho diferenciado para os clientes 
que já tenho. Na Ampla, acreditamos 
naquilo que vendemos aos nossos 
clientes: a força da comunicação. Prefi-
ro não fazer campanhas especulativas. 
Há um risco muito grande de não coin-
cidir com o espírito da empresa, sem 
falar em gasto de dinheiro e tempo da 
equipe. Sem um briefing detalhado, 
eu não faço”, diz ele, citando o caso 
de clientes que foram atraídos ao vi-
rem para o mercado nordestino pelo 
portfólio da agência ou mesmo por ela 
já ter trabalhado para uma empresa 
concorrente. 

Para Marcio, de uma forma ou ou-

Severino Queiroz Filho, Presidente da Ampla e 
vice-presidente da ABAP 
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Um programa feito por comunicadores para comunicadores com entrevistas exclusivas; e tudo sobre 
os principais eventos que estão rolando no setor; em um clima agradável e descontraído.

/programa.gnp

O melhor da propaganda brasileira

tra, é preciso deixar claro que a publi-
cidade funciona. “Os empresários e 
seus executivos precisam ser conven-
cidos que se trata de um investimen-
to que dá resultados. Quando um 

novo anunciante toma coragem e 
acredita que a comunicação pode ala-
vancar seus resultados, é quase certo 
que ele vai colhê-los. E, assim, passa a 
se tornar referência para o mercado, 

atraindo mais empresas”.

@
www.abapnacional.com.br

www.fenapro.org.br
www.grupodeatendimento.com.br

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO TOTAL NO BRASIL, SEGUNDO O IBOPE (R$ BILhõES)

Fonte: Ibope Media – Monitor Evolution 
(*) Houve aumento da base de coleta de informações neste ano. O Ibope estima que, descontado o efeito de ampliação da base, 
o investimento publicitário no Brasil em 2013 foi da ordem de R$ 103 bilhões.

2010

76,256

2011

88,318

2012

94,902

2013

112,604 (*)
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A CAPACIDADE DE UNIãO 
DAS AGêNCIAS BRASILEIRAS, 
ONTEM E hOjE
A união sempre foi característica do segmento.
Podemos dizer que hoje conservamos este traço marcante, 
responsável por tantas conquistas?

Desde o Código de Ética do final 
dos anos 50 à criação do CENP, passan-
do pelo Conar e tantas outras iniciati-
vas, os publicitários demonstraram 
uma capacidade perene de se unirem 
em defesa das suas empresas e da ati-
vidade como um todo. E não faltaram 
ameaças neste período, tampouco se 
pode invocar qualquer tipo de prote-
ção ou tutela estatal. Pelo contrário, 
desde sua origem, a moderna publici-
dade brasileira se estruturou como 
segmento altamente competitivo e 
aberto à inovação. A união entre nos-
sos pioneiros era um padrão, uma se-
gunda pele, mas que não atenuou em 
nada a disputa árdua pelas verbas dos 
anunciantes.

Em pouco mais de uma década, vi-
mos o mercado publicitário quadrupli-
car de tamanho – de uma verba de mí-
dia de R$ 10,4 bilhões em 2001 para R$ 
40 bilhões no ano passado, segundo 
dados do Projeto Inter-Meios, esta 
também uma iniciativa que depõe a fa-

vor do espírito de união da publicidade 
brasileira. 

O jogo de fusões e aquisições rede-
finiu a face das agências, correspon-

dendo ao movimento observado no 
exterior. Praticamente todas as gran-
des agências brasileiras dos anos 60 e 
70 seguiram existindo mas nenhuma 
delas preservou a sua identidade origi-

nal. A maioria, hoje, pertence ou têm 
sócios multinacionais.

Este movimento e, claro, o simples 
passar do tempo determinou a aposen-
tadoria de toda a geração de publicitá-
rios que forjou a atividade no Brasil. A 
morte em dezembro de Petrônio Correa 
é, neste sentido, simbólica. No lugar 
dele e de seus contemporâneos, uma 
nova geração de profissionais, em sua 
absoluta maioria oriundos da área de 
criação, assumiu o comando de agên-
cias já estabelecidas. Só uns poucos saí-
ram do zero, criando a própria empresa.

Um criativo no comando de uma 
agência é, portanto, um fato relativa-
mente novo no cenário publicitário 
brasileiro. Esta novidade talvez tivesse 
causado alguma estranheza aos nos-
sos fundadores. 

Eu, então um jovem diretor da Edi-
tora Abril, estava no Palácio das Con-
venções do Anhembi em 20 de abril de 
1978, quando do encerramento do III 
Congresso Brasileiro de Propaganda, 

“Peço licença para 

lançar um alerta:  

somos unidos, sim,  

mas só se o momento 

for de crise”

Orlando Marques
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inesquecível, entre outros méritos, 
pela aprovação do Código Brasileiro 
de Autorregulamentação Publicitária. 
Na foto solene da mesa diretora, clica-
da naquele importante momento da 
atividade no Brasil, não havia um úni-
co profissional de criação. Havia, isso 
sim, empreendedores cujos nomes 
geralmente estavam estampados na 
porta das suas agências. 

Hoje, não temos mais os empreen-
dedores que fundaram a moderna pu-
blicidade brasileira; temos profissionais 
de criação. Do ponto de vista estrita-
mente empresarial, foi um movimento 
benfazejo: os negócios vão bem, as re-
ceitas crescem, os prêmios e os títulos 
seguem sendo acumulados nos halls 
de entrada das agências. Também é in-
discutível a interiorização da atividade, 
o crescimento da competência, o de-
senvolvimento tecnológico, o reconhe-
cimento dos anunciantes.

E assim voltamos à nossa pergunta 
inicial: a publicidade brasileira, no que 
toca às suas agências segue sendo, 
hoje, unida?

Acredito que sim. A criação do CENP 
é uma demonstração concreta, assim 
como o respeito estrito aos demais pi-
lares da publicidade. A adesão das 
agências à certificação de qualidade 
concedida pelo CENP, a observância 
das Normas-Padrão da Atividade Publi-
citária na absoluta maioria dos casos, a 
confluência das agências em torno 
dos principais instrumentos de pesqui-
sa de mídia e, agora, o apoio à adoção 
do conceito de compliance pelo CENP 
foram naturalmente incorporadas à ro-
tina das agências grandes, médias e 
pequenas no Brasil nos últimos ano, 
independentemente do impacto que 
isso trouxe para os negócios.

No entanto, peço licença para lan-
çar um alerta: somos unidos, sim, mas 
só se o momento for de crise. 

Quando há um problema agudo, 
nós, profissionais de agências, somos 
competentes e ágeis para identificar o 
problema, gerar mobilização, sinteti-
zar soluções e implementa-las. Não 
creio que esta mesma competência 
para convergir se verifique no cotidia-
no. Isso pode ser um grande perigo 
para a atividade - e todos sabemos 
bem quais são estes perigos que ago-
ra rondam a atividade. 

Quinze anos depois do surgimen-
to do CENP e das normas de autorre-
gulação comercial na atividade, é in-
discutível que se avolumam no mer-
cado movimentos que voltam a amea-
çar o modelo brasileiro de publicida-
de, principalmente quando se olha 
para o futuro próximo e se analisa o 
impacto provável que o crescimento 
de segmentos da mídia digital terá so-
bre a publicidade.   

Não se trata, aqui, de lamentar a 
evolução da tecnologia, o formato de 
uma nova mídia, a inclinação do públi-
co etc. Trata-se, sim, de questionar as 

bases concorrenciais: respeito à lei e 
às normas de autorregulação vigen-
tes, carga tributária, modelo de negó-
cios. Um exame simples da questão 
refletirá uma concorrência desequili-
brada e predatória.

Evoco aqui a lição dos empreende-
dores que criaram as bases da publici-
dade brasileira para defender a tese 
de que as agências brasileiras preci-
sam estar melhor defendidas contra 
esta ameaça. Os novos paradigmas 
que nos desafiam precisam levar em 
conta o modelo e a tradição do mer-
cado brasileiro.

Este convite à reflexão leva em 
conta que temos, hoje, entidades for-
tes e operantes, com penetração na-
cional, em particular o CENP, um me-
canismo especialmente qualificado 
para expor e buscar uma conciliação 
de interesses que, respeitando a dinâ-
mica da concorrência leal, contribua 
para novo salto do mercado publicitá-
rio brasileiro.

Orlando marques, Presidente da ABAP – As-
sociação Brasileira de Agências de Publicidade
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SEPEX-Rj LANçA GUIA DE 
CONDUTA E MELhOR PRÁTICA 
DA MÍDIA EXTERIOR
Objetivo da publicação é definir 
parâmetros técnicos e éticos para 
anunciantes, agências e veículos

O Sepex-RJ está lançando o Guia de 
Conduta e Melhor Prática da Mídia Ex-
terior. Trata-se de uma iniciativa, se-
gundo afirma a presidente da Sepex-
RJ, Teresinha Abreu, que nasceu da ne-
cessidade de se estabelecer parâme-
tros técnicos e éticos básicos que 
orientem anunciantes, agências e veí-
culos na contratação e otimização dos 
serviços de Mídia Exterior. É um proje-
to patrocinado pelo Comitê de Mídia 
da ABA Rio, Sepex-RJ, Grupo de Mídia 
do Rio de Janeiro e pela ESPM do Rio, 
com o intuito de aumentar a confiança 
e a rentabilidade do meio.

“Nosso objetivo é orientar o merca-
do publicitário sobre a melhor forma 
de comercializar Mídia Exterior, mos-
trando o que deve ser feito e o que 
deve ser evitado, na busca do melhor 
resultado possível para todas as partes 
envolvidas, principalmente o anun-
ciante”, diz Teresinha.

A iniciativa visa tornar o mercado ca-
rioca uma referência para nortear pro-
cedimentos no meio, com o foco na 

moralização e no aprimoramento da 
profissionalização. “O Guia será atuali-
zado constantemente, de acordo com 
a dinâmica do mercado nacional”, in-
forma Teresinha. 

O Guia demora-se na definição da 
Mídia Exterior, sua história, benefícios 
e múltiplos formatos – de faixas rebo-
cadas por aviões e barcos a adesivação 
de portas de estabelecimentos comer-
ciais de todos os tipos, passando pelos 
formatos mais convencionais, como 
outdoors, empenas de prédios, adesi-
vos em equipamentos urbanos.

A seguir, o Guia expõe as formas de 
utilização da Mídia Exterior, a contrata-
ção do exibidor e a responsabilidade 
das partes, os agentes envolvidos nas 
negociações e o uso do meio na Copa 
do Mundo e Olimpíada, eventos es-
portivos que o Rio sedia neste ano e 
em 2016. 

Finalmente, o Guia propõe critérios 
técnicos para a contratação do meio, 
começando pela busca de uma agên-
cia de publicidade como parceira do 

anunciante. “Só elas têm condições de 
realizar um planejamento apropriado 
aos interesses do produto que será vei-
culado, baseado em dados como co-
bertura, fluxo, perfil do local e outros 
critérios técnicos”, diz Teresinha. 

A entidade disponibiliza em seu site 
(www.sepexrio.org.br) informações 
que podem ajudar a esclarecer dúvi-
das dos anunciantes na hora da contra-
tação do meio - todos os formatos, le-
gislações municipal, estadual e federal 
sobre o meio, a rotina sobre como fa-
zer a legalização para eventos espe-
ciais no município do Rio e a relação 
de todos os seus associados.

@www.sepexrio.org.br
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O ESTRANhO CASO DO 
ANÚNCIO CANCELADO

Fiquei três anos na Grey Brasil. Foi bom, deu para 
aprender um pouco mais e formar muita gente.

No segundo ano, voltei de férias maravilhosas, junto 
com a família, descobrindo Portugal em 15 dias. Bons pas-
seios, muito vinho, contatos insólitos. Os portugueses são 
muitos lógicos para o meu entendimento – e olha que 
sou filho de português. 

Voltei de viagem numa quinta-feira. Trabalhava com 
três grupos de mídia, mais um na execução!

Na chegada, o grupo lindo loiro (chamemos assim) me 
convocou para o primeiro problema:

–  Cheeeeeefe (tem coisa), na quinta passada o cliente 
x enviou e-mail para cancelarmos os anúncios de pá-
gina para segunda e terça. Nós esquecemos. Descul-
pa, correria, passou, ajuda, por favor. 

Belo retorno!
Primeiro, a bronca: cancelar é tão importante como au-

torizar, dói na alma, no bolso, mas tem que fazer!
Para situar, o cliente x tinha uma negociação anual com 

o Jornal Brasil Econômico, autorizava mês a mês, faturava 
no formato normal: 15 dias fora a quinzena, bom negócio 
para todos!

Procurei o jornal, já estávamos na quinta, Inês estava 
mais que morta, esquartejada, os já anúncios, claro, publi-
cadíssimos!

Do outro lado, a vida não seria fácil. O diretor comercial 
do Jornal Brasil Econômico era Júlio Ferreira, um amor de 
pessoa mas duro na queda. Seria um bom embate, mas 
muito da graça desta profissão está nestas dificuldades.

Liguei para o Julinho, cheio de dedos, bem delicado, 
afinal a bela (eu), tinha que seduzir a fera! (ele).

–  Julinho, um abraço, tudo bem, tenho um problema, 
tô voltando de férias, soube que deveríamos ter can-
celado dois anúncios do cliente x, veiculação segun-
da e terça, não fizemos a lição de casa, uma m..., o 
que podemos fazer? A Grey vai ter que assumir a con-
ta, mas isso é complicado, não podemos ter esse 
ônus 100%, preciso da sua ajuda, bla, bla, bla, bla, bla.

Quem já fez essa prosa sabe que não é nada fácil. 
Além da piedade, qual outro argumento você tem?

Julinho, na outra ponta: 
–  Vai ser difícil (não esperava outra resposta). Isso é 

contrato, tem que subir para o andar de cima, o clien-
te x fechou a veiculação diretamente com a diretoria 
antes de eu chegar, tem que falar com muita gente, 
ligo em uma hora. 

Que o filme não teria um final feliz estava claro, só não 
imaginava um final tão insólito. 

Uma hora depois Julinho ligou e escutei o que menos 
esperava:

–  Você está enganado, sai de férias de novo. Os anún-
cios não saíram, nada foi veiculado.

Que beleza! Oba, oba, o mal maior estava resolvido! 
Mas, alguns minutos depois, meu sentido aranha esta-

va acelerado: não foram veiculados, como assim?
Voltei ao belo grupo lindo loiro de mídia e solicitei au-

torização enviada ao veículo (o maldito PI), protocolo de 
entrega no jornal, a confirmação do veículo que veio por 

Uma investigação envolvendo o assistente do grupo lindo 
loiro de mídia, Julinho e um certo senhor Y do cliente x
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e-mail. Estava tudo ok!
Liguei de novo para o Julinho, que 

me atendeu gentilmente, com meigas 
palavras: 

–  O que é agora, porra. Quero colo-
car anúncio, não cancelar!”.

–  Temos uma falha nessa prosa, 
aqui e aí, no jornal.

Estou averiguando, mas como o 
seu jornal recebe uma autorização, 
confirma, e não publica o anúncio, 
não liga solicitando o material? Todo 
mundo vai embora às 19h? 

Ele resmungou, resmungou de 
novo:

–  Vou checar por aqui, me envia a 
papelada.

Voltei para a nave mãe; se a autori-
zação estava ok, o que aconteceu? 

Vamos falar com o pessoal do ma-
terial, fui ao estúdio, falei com Vilson, 
chefe da área. Estava também voltan-
do de férias, ia ver com quem tocou o 
job e me ligava. 

Essa vida de detetive estava cansan-
do a minha beleza, muito detalhe, nin-
guém te atende na hora, sempre tem 
que ficar seguindo pista, aff! 

Vilson me chamou para o estúdio: o 
job estava na máquina de outro cole-
ga, no momento em férias, e pas-
mem! O material não fora enviado para o jornal. Estava 
ainda na caixa de saída do rapaz, isso há dias, e até hoje 
sabe-se lá porque empacou! 

Um final feliz surgia no horizonte: autorizamos o anún-
cio, o Jornal Brasil Econômico recebeu autorização (ou 
não), mas não publicou ou reclamou de nada, a autoriza-
ção foi extraviada internamente, o material não chegou! 
Apesar da maratona, o cliente x tinha o cancelamento so-
licitado, que beleza! 

Pedi ao grupo lindo loiro de mídia que encerrasse o 
processo no sistema (exclusão) e o assistente loirinho lin-
do mandou o tradicional “deixa comigo, chefe”.

Passados uns 15 dias, o financei-
ro da Grey chega à minha mesa:

–  Você poderia pedir para o Jor-
nal Brasil Econômico (de novo, 
não!) o comprovante destas 
duas veiculações?

Eu disse “veiculações canceladas” 
mas o financeiro retrucou: 

–  Impossível. Estão no sistema, 
tanto que faturamos e o cliente 
já pagou nossa comissão.

–  Como assim? Pagou sem com-
provação? Pagou o que ele 
mesmo mandou cancelar?

–  Sim. Faturamos, pois é contra-
to. Os comprovantes são entre-
gues depois. O dinheiro já está 
na conta da agência.

Com muito medo perguntei:
–  No cliente x quem autorizou foi 

o Senhor Y?
– Sim, foi. Por que?
Não, nada, pensei. Foi ele que 

pediu o cancelamento, nada de-
mais, nada demais. 

Duas tarefas: chamei o assistente 
lindo e loiro que não havia encerra-
do o job no sistema e esfolei o fofo, 
pois quem ama, não mata – mas ju-
dia! 

E fui ao cliente, explicar o que evi-
tei desde o começo! Mas agora ele era cúmplice. 

Como todo bom cliente iria dizer que o erro foi da 
agência, do veículo, a corda sempre quebra do lado mais 
fraco.

Julinho, um forte e longo abraço, meu minerim preferi-
do! 

Adão Casares, trabalha no Grupo Four Mídia, criando e fazendo 

ativação em Mídia

senhor

cliente
Y
X
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curtas

Os mais importantes editores de revistas reuniram-se em 
Roma e concluíram: a visão do conteúdo em plataformas 
está superada e propõem: as editoras estão no negócio 
de marcas, não de revistas impressas Elda Muller, diretora 
de Planejamento Editorial da Editora Abril, viajou a Roma 
no ano passado para assistir ao 39º FIPP World Magazine 
Congress, evento que reúne os principais editores de 
revista do mundo para discutir os desafios e as tendências 
mais importantes do meio. 
De volta ao Brasil, ela resumiu suas observações em uma 
apresentação, feita aos associados da ANER em fevereiro. 
Segundo Elda, todos concordam que a visão do conteúdo 
em plataformas está superada. O novo modelo de 
negócios traz o ser humano – leitor, usuário de site ou 
celular, consumidor de vídeo ou eventos – para o centro 

do palco. “Está nas mãos dele o poder de escolha das 
informações e das marcas curadoras. A ordem é 
conquistá-lo, conhecê-lo e agarrá-lo, de preferência o 
tempo todo”, diz ela. “As pessoas consomem mais mídia 
em mais suportes, por mais tempo. Elas dão mais 
importância à informação e ao compartilhamento”, diz 
Elda. “O conteúdo deve ser visto como uma molécula que 
tem custos mas oferece oportunidade de retorno”.
“Estamos no negócio de marcas e não de revistas 
impressas”, resume a diretora da Abril. “O grande desafio 
dos editores de revistas é transformar suas empresas em 
empresas multimídia a partir da força de suas marcas. É 
preciso mudá-las por dentro”.
A apresentação feita por Elda está disponível na área 
“Apresentações” no site da Aner (aner.org.br).

O LEITOR ESTÁ NO CENTRO DO PALCO. A ORDEM É AGARRÁ-LO!R

O III Encontro de Mídias 2014, evento exclusivo para 
profissionais de mídia de agências, anunciantes, 
patrocinadores e convidados acontece em 7 de abril no 
Hotel Caesar Park Business, em São Paulo, entre 8h e 
19h. O propósito central do evento é promover uma 
grande troca de experiências entre os participantes.
Além de líderes da área de mídia, o Encontro contará 

com a participação de profissionais de criação, digital e 
planejamento. Previstas também a participação de 
professores universitários e os presidentes da 
JWThompson e Borghi/Lowe. A palestra de encerramento 
será feita por Mario Sergio Cortella.
As inscrições para o Encontro podem ser feitas pelo site 
http://www.encontrodemidias.com.br/

VEM AÍ O III ENCONTRO DE MÍDIASR

A APP Campinas, Abap e Sinapro, agindo em conjunto, 
conseguiram convencer a prefeitura de Campinas a 
alterar Lei Municipal nº 12.392/05, que dispõe sobre o 
ISSQN a ser recolhido por agências de publicidade. 
É sabido que as agências, ao emitirem a nota fiscal de 
prestação de serviços, incluem serviços prestados por 
terceiros - gráficas, produtoras etc. -, contratados por 
conta e ordem de seus clientes, os anunciantes. As 
agências não devem recolher imposto sobre estes 
valores mas só sobre aquilo que cobram pelos serviços 
efetivamente prestados por elas.
Ocorre que a legislação de Campinas não continha 
disposição clara a esse respeito, dando margem para 
interpretações em sentido contrário. Uma reunião em 
dezembro com o prefeito Jonas Donizete e secretários 
colocou um ponto final na questão: a lei foi alterada, não 

dando mais margem à dúvida quanto ao alcance do 
tributo.
Pelas entidades publicitárias, participaram da reunião a 
APP Campinas, representada por seu presidente Luiz 
Carlos Corrêa e o vice-presidente Erik Curado, a ABAP, 
representada por seu diretor regional Cesar Massaioli, a 
agência PG Com, representada por Patrícia Bergamo, o 
Sinapro, representado por Dr. Paulo Gomes de Oliveira 
Filho e Francisco Sales Romeu de Moraes, e os 
advogados Dr. Guilherme Chiarelli e Dra. Valéria de 
Santis.
No link abaixo, você poderá encontrar a versão da Lei 
Municipal nº 12.392/2005 já com as alterações havidas 
em dezembro de 2013:
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/financas/Lei 
12.392-05-ISSQN-CONSOLIDADA.pdf

CAMPINAS ALTERA LEI QUE REGULA ISS DE AGÊNCIASR
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   Promover o modelo brasileiro da atividade de publi-
cidade e propaganda, fomentando as melhores prá-
ticas comerciais, incentivando a livre e leal concor-
rência por melhor eficiência e qualidade no mercado 
publicitário, com base nas Normas-Padrão da Ativida-
de Publicitária que estabelecem condições para a 

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

12.148
agÊncias 
cadastradas

atÉ 13/03/14

444
Processos 
avaliados 

de 01/12/13 à 13/03/14

1.954
diligÊncias
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veriFicação

atÉ 14/03/2014

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

148
novas
diligências
por  
mudanças 
de 
agência 16

advertências já  
arquivadas
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Procedimentos  
arquivados *

*  em conformidade ao artigo 
10º, ítem 20 do rice - 
regimento interno do 
conselho de Ética
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*  visitas a vice-presidentes, diretores de mídia 
e entidades fundadoras e associadas para 
debater melhores práticas e divulgar o BuP, 
Banco Único de listas de Preços, e o 
cadastramento de empresas fornecedoras 
de verificação de circulação.

*  visitas a veículos de comunicação para 
associação ao cenP e automática adesão 
ao BuP.

*  visita a veículos de comunicação da mídia 
impressa para divulgação do cadastramento 
de fornecedores de verificação de 
circulação.

*  reuniões com empresas fornecedoras de 
serviços de melhoria de mailing, distribuição 
e crM para otimizar a comunicação do 
cenP com o mercado e a circulação da 
cenp em revista.

*  reuniões com empresas fornecedoras de 
sistemas de vídeo conferência para 
avaliarmos impactos positivos, em 
comunicação e despesas, com implantação 
desse sistema no cenP.

*  reuniões com empresas fornecedoras 
para análise e melhorias no site 
www.cenp.com.br para tornar a navegação 
mais fácil e a customização de partes do 
site para determinados usuários.

Relações institucionais até 14 de março de 2014: 

Fonte: CENP

atualizado em 14/03/2014
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 Muito interessante o “curso compacto de introdução 
ao compliance” na edição de dezembro. Isabel Franco e 
José Francisco Compagno dão um show de síntese e clare-
za num tema que é novo para a maioria de nós mas que 
certamente precisa ser apreendido. Tenho certeza de que 
vamos falar muito de compliance no futuro.

Luiza Maria, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro

 As edições de dezembro da CENP em Revista são daque-
las pra guardar. Uma, a especial, que festeja os 15 anos da en-
tidade, reconta a história de sucesso desta ideia inspirada cha-

mada autorregulação comercial, demonstrando na prática a 
capacidade de união do mercado publicitário e sua força para 
resistir a pressões que vão contra a sua história e tradição.

Já a outra edição revela o futuro da autorregulação, a partir 
da introdução do compliance nas Normas-Padrão. Trata-se de 
um importante desafio, que coloca a publicidade mais uma 
vez na vanguarda. Não me consta que qualquer outro seg-
mento de relevo da economia brasileira tenha tido uma ideia 
tão ousada e inovadora.

Sucesso ao CENP em seus próximos 15 anos!

Carlos Roberto, Campinas, São Paulo

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