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EDITORIAL

Dizem os especialistas que, neste sé-

culo, o sucesso empresarial não mais 

será medido pelos resultados exibidos 

na forma de lucros porque, no tempo da 

multi-informação, o sucesso é mensura-

do pela qualidade da comunicação da 

empresa com seu consumidor. As dis-

tâncias desapareceram, as exigências 

aumentaram e a resposta a erros é sen-

tida com a rapidez da comunicação ele-

trônica. E mais: não se trata apenas de 

vender produtos e serviços, mas de 

como são produzidos e prestados. Disso 

resulta o uso, nem sempre isento, de 

duas palavras chaves: sustentabilidade e 

compliance.

A todo momento, fatos dão à praia, 

lembrando quanta responsabilidade está 

envolvida no processo de comunicação 

de uma empresa com seus consumido-

res, autoridades, formadores de opi-

niões, os vizinhos da era cibernética. 

Basta um microdescuido para surgir um 

mar de problemas, afogando reputações 

e ameaçando empresas. O resgate, sa-

be-se, pode durar meses e custar esforço 

desnecessário. Para evitar os perigos, 

cuidados especiais devem ser dedicados 

à publicidade pois, na maioria dos casos, 

é ela a principal via de comunicação de 

uma empresa com a sociedade.

Justifica-se que a publicidade tenha 

tratamento diferenciado, tanto na for-

mulação da campanha, sua abordagem, 

produção e planejamento de mídia, 

quanto no relacionamento comercial en-

tre anunciantes, agências e veículos, res-

peitando uma tradição brasileira de mais 

de seis décadas, e as leis que nasceram 

desta convivência. Esta foi a razão que 

levou o CENP a incluir, a partir do ano 

passado, nas Normas-Padrão o sistema 

de compliance e embarcar numa longa 

viagem de promoção do conceito, co-

meçando por amplas informações aos 

associados, à imprensa e aqui, nas pági-

nas da Revista. 

O lançamento do livro “Compliance 

na Publicidade”, com versões em inglês e 

espanhol e a discussão permanente do 

tema fazem parte deste programa didáti-

co que, neste número, tem entrevista 

com o jurista Tercio Sampaio Ferraz Ju-

nior, artigo da advogada Isabel Franco e 

aula sobre governança corporativa, mi-

nistrada por Sandra Guerra, resultante de 

parceria entre o CENP e o IBGC, Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa.

Pedimos a atenção para a matéria so-

bre o lançamento pela APP de uma nova 

edição do Código de Ética dos Profissio-

nais da Propaganda, documento semi-

nal, enriquecido pelas inéditas “Normas 

de Orientação Ética do Profissional de 

Propaganda”. 

Outro destaque desta edição foi pro-

duzido a partir de mesa redonda que reu-

niu Claudio Venâncio, Daniel Chalfon, 

David Martins e Marcelo Coutinho, líde-

res e profundos conhecedores da mídia. 

Não é exagero identificar a área de mídia 

das agências como a que mais evoluiu 

nos últimos anos tanto pela intensa reno-

vação tecnológica da indústria da comu-

nicação como pelo crescimento do mer-

cado consumidor, uma coisa e outra com 

tantas implicações sobre nossa atividade. 

A boa notícia é que da mesa redonda so-

bressai a certeza de que a mídia está 

mais do que preparada para estes e ou-

tros desafios da publicidade. Boa leitura!
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Vice-presidente de sorvetes e ali-
mentos da Unilever, João Campos é o 
novo presidente da ABA, tendo sido 
empossado no cargo no final de abril, 
para um mandato de dois anos. An-
dréa Rolim, gerente geral da Yum! 
Brands, será a sua 1ª vice-presidente.

João substitui João Batista Ciaco, di-
retor de publicidade e marketing da 
Fiat, que ficou quatro anos na presi-

dência da entidade representante dos 
anunciantes. Ciaco passa agora a ocu-
par o cargo de co-presidente do con-
selho da ABA, junto com Luiz Carlos 
Dutra, vice-presidente corporativo da 
Votorantim.

No discurso de posse, João informou 
que seu objetivo inicial é garantir uma 
evolução contínua do papel da ABA e 
do que ela pode representar para o 

mercado brasileiro. “O grande desafio 
que temos hoje é combinar duas variá-
veis estratégicas que nem sempre con-
seguimos administrar em uma gestão 
integrada: a pressão do dia a dia, para a 
entrega de resultado de curto prazo; e 
a ambição de construir marcas fortes, 
perenes e relevantes, que entreguem 
valor para o negócio. A busca de um 
desses objetivos não pode ser desculpa 

“Mais do que nunca o marketing tem de
estar no centro de qualquer negócio, nunca 
fora dele”, diz João Campos

aBa TEm Novo PRESidENTE

João Campos, novo presidente da ABA, com diretores e conselheiros da entidade

FUNDADORA I



para derrubar os resultados do outro”. 
Ele lembrou que o grande diferencial 
hoje é ter marcas que falem com o con-
sumidor, formadores de opinião e so-
ciedade de uma maneira eficiente, inte-
grada e que engaje de forma genuína 
cada interlocutor. 

João promete apoio aos associados 
não apenas em ações envolvendo a 
publicidade, mas todo o marketing. “A 
ABA vai ampliar sua direção não só 
para a comunicação, mas também ao 
marketing, já que são esses dois pila-
res fundamentais para qualquer negó-
cio. Mais do que nunca o marketing 
tem de estar no centro de qualquer 
negócio, nunca fora dele”.

Não por acaso, Campos adotou 
como um novo slogan para a entidade: 
“marketing e comunicação para trans-
formar”. Também a missão da entida-
de foi revisada: “ser o agente transfor-
mador e de geração de valor para as 
empresas associadas e para a socieda-
de, promovendo a excelência e as me-
lhores práticas do marketing e da co-
municação. Nossa crença é de que o 
marketing é fundamental para a evolu-
ção da sociedade e que a ética e a li-
berdade são essenciais para a sua rea-
lização”. Os cinco elementos escolhi-
dos para definir os valores da ABA fo-
ram “Excelência, Ética, Colaboração, 
Respeito e Inconformismo”.

João comunicou a criação do Con-
selho de Líderes, que será presidido 
por Guilherme Loureiro, CEO do Wal-

mart Brasil, e composto por um seleto 
grupo de líderes. “Este conselho terá 
um papel fundamental na discussão 
estratégica para assegurar a inclusão 
do marketing como um fator crítico de 
sucesso nos negócios”, disse ele, re-
conhecendo, porém, que o desafio 
será enorme. “Mas tenho a convicção 
da possibilidade de entregá-lo em fun-
ção da qualidade e do espírito colabo-
rativo da diretoria, time executivo, co-
mitês técnicos, conselho e todos os 
parceiros de mercado”.

REALIZAÇÕES
Em seu discurso de despedida, João 

Batista Ciaco lembrou que não foram 
tempos fáceis para a comunicação e o 
marketing. “Ameaças constantes vin-
das de vários lados, e o aumento das 
dificuldades naturais colocaram a ativi-
dade por diversas vezes em xeque, 
obrigando-nos a buscar soluções ca-
pazes de manter a estabilidade de 
nossos negócios nas melhores condi-
ções possíveis”, disse ele.

Ciaco destacou, entre as suas reali-
zações à frente da ABA, o desenvolvi-
mento do portal ABA 21, uma nova in-
terface digital com o mercado; a cria-
ção do ABA Summit; a criação do capí-
tulo de Brasília; a dinamização das ati-
vidades da ABA Rio; a realização, junto 
com a Abap, da campanha “Propagan-
da. Faz Diferença”; a criação dos comi-
tês de Comunicação Integrada e Pa-
trocínios; a publicação de 13 Guias de 
Melhor Prática; a implantação do pro-
grama de caravanas internacionais; e 
a atuação permanente para assegurar 
a liberdade e os melhores padrões de 
publicidade em várias categorias.
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A Central de Outdoor, entidade fun-
dadora do CENP, reelegeu Marcelo Mar-
condes de Moura como diretor-presi-
dente, durante a sua 27ª Convenção 
Anual, realizada em maio, em São Paulo. 

A reeleição coincide com um bom 
momento do meio. “Todas as nossas 
afiliadas estão crescendo, graças à re-
gionalização dos investimentos publici-
tários e também pela volta ao meio de 
grandes anunciantes, fenômeno facil-
mente observável nos últimos doze 12”, 
diz Marcelo. 

Ele comemora ainda a reinvenção da 
entidade. “Aprendemos muito a partir 
da legislação que restringiu o meio em 
São Paulo”, informa. Uma das coisas 
que tem transformado o mercado, se-
gundo ele, é o Atlas Geo, grande con-
quista da gestão recém-encerrada e 
que tem se tornado parte da vida dos 
profissionais de mídia. “O Atlas Geo 
trouxe informação, facilidades, transpa-
rência e credibilidade, inclusive porque 
é credenciado no CENP como um estu-
do norteador do mercado”, diz. “Trata-
se de uma verdadeira ferramenta de 
governança corporativa”.

Vencida esta etapa, a nova gestão de 
Marcelo tem agora um grande desafio 
pela frente, que ele promete revelar 

nos próximos meses. O lance decisivo 
para tanto aconteceu na própria con-
venção que reelegeu a diretoria: a apro-
vação de uma importante mudança no 
estatuto da entidade. “Vamos poder ca-
pitalizar, em proveito das empresas e 
do mercado publicitário, os benefícios 
do Atlas Geo”, informa Marcelo. O de-
senvolvimento da ferramenta, segundo 

ele, foi longo e difícil, mas resultou em 
um sistema de programação de mídia 
exterior equivalente ao alemão e ameri-
cano. “Pesquisamos no mundo todo. 
Ajudou-nos muito a conexão com as 
plataformas do Google e do IBGE”, co-
memora Marcelo. 

Junto com ele, integram a diretoria 
da Central Halisson Tadeu Pontarolla, 
como 1º diretor vice-presidente; André 
Ziller, como diretor-secretário; Antônio 
Carlos Gimenez, como diretor-financei-
ro; Valério Junkes, como diretor de pos-
tura e ética (ele também será o presi-
dente do Conselho de Ética); Márcio La-
torre Soave, como diretor de serviços co-
munitários; Marcelo Santos, como dire-
tor de planejamento e pesquisa; Fabia-
na Silva Soriano, como diretora de no-
vos projetos; e André Luiz Beck, como 
diretor de assuntos públicos. Mauro San-
tos será o presidente do Conselho de 
Administração.

Fundada em 1977, a Central de Ou-
tdoor reúne perto de 160 exibidoras afi-
liadas, presentes em mais de 700 muni-
cípios em todo o país.

Marcelo Marcondes de Moura tem novo mandato e promete 
importante inovação para a entidade nos próximos meses

diREToRia da CENTRal
dE oUTdooR É REElEiTa 

@www.outdoor.org.br
www.atlasgeooutdoor.org.br
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BUP

Uma iniciativa do CENP, o BUP, Banco Único de Listas de 
Preços, já ultrapassou a marca de 300 veículos de comunica-
ção depositantes. As principais empresas de comunicação do 
país, entre elas a quase totalidade das emissoras de TV e as 
maiores editoras de jornais e revistas, já disponibilizaram as 
informações de preços referentes aos seus programas e pu-
blicações no sistema.

Nas próximas semanas, o BUP, aberto no momento ape-
nas para o depósito das informações, poderá ser acessado 
também por anunciantes públicos cadastrados, anunciantes 
privados associados ao CENP e agências de publicidade certi-
ficadas. “O BUP vai se tornar uma vitrine privilegiada para a ex-
posição de atributos de mídia e também uma ferramenta de 
controle para uso de anunciantes e agências, sobre a veraci-
dade das informações disponibilizadas”, prevê Paulo Gregora-
ci, vice-chairman e COO da WMcCann e diretor do Grupo de 
Mídia São Paulo. “O BUP é fruto das nossas reflexões para pro-
mover iniciativas que aprimorem as relações comerciais por 
meio de mecanismos de transparência, que estimulam a livre 
concorrência, atendendo ao que foi previsto pela própria le-
gislação do setor”, diz.

O BUP é uma ideia referendada pelo 5º Congresso da In-
dústria da Comunicação. Vale lembrar que o Decreto 57690/66 
determina que os veículos de comunicação tornem públicos 
os preços das inserções e que eles sejam únicos. “O BUP ga-
rante a existência do veículo e minimiza o risco da existência 
de listas de preços em duplicidade. Esta prática, não muito co-

mum num mercado altamente profissionalizado como o bra-
sileiro, pode causar sérios problemas aos anunciantes, princi-
palmente do setor público, tanto que receberam positivamen-
te a iniciativa do CENP”, diz Paulo.

A metodologia do BUP é bastante simples: mediante uma 
senha concedida pelo CENP, o veículo associado faz, ele pró-
prio, o depósito da sua lista de preços individual e outras in-
formações de mídia no sistema, até o limite de 50 megabytes. 
Vários mecanismos de segurança garantem a inviolabilidade 
das informações. Um veículo não conseguirá, em hipótese al-
guma, visualizar no sistema as informações de outro veículo.

O CENP não terá qualquer ingerência sobre os valores, po-
líticas comerciais ou informações depositadas no BUP, tam-
pouco os monitorará ou elaborará qualquer tipo de relatório. 
“O sistema gera mais segurança para as relações comerciais 
entre anunciantes, agências e veículos, que ocorrem aos mi-
lhares, diariamente”, explica Oscar Mattos, responsável no 
CENP pela operação do sistema. “Ele é também um importan-
te diferencial para os veículos de comunicação menores e si-
tuados fora dos grandes centros. Nesses casos, o BUP funcio-
na como um verdadeiro atestado da existência, ao mesmo 
tempo que facilita a realização de negócios, colocando-o 
numa vitrine nacional”.

Próximo passo é abrir o serviço também para a consulta 
de anunciantes e agências

SiSTEma JÁ CoNTa
Com maiS dE TREZENTaS 
liSTaS dE PREçoS

@www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/bup/
http://bup.cenp.com.br/





APP

a RoUPa Nova dE
Um vElHo SENHoR da 
PUBliCidadE 
APP produz nova edição do documento que é a base
da atividade publicitária contemporânea no Brasil 

A APP traz de volta um velho conhe-
cido dos publicitários. Em maio, a enti-
dade lançou nova edição do Código de 
Ética dos Profissionais de Propaganda, 
aprovado pelo 1º Congresso Brasileiro 
de Publicidade, em 1957.

Trata-se de uma iniciativa mais do 
que bem-vinda: estudiosos reconhecem 
no Código a pedra fundamental da mo-
derna publicidade brasileira, ponto de 
partida de uma das características mais 
notáveis da atividade no Brasil: sua vin-
culação profunda e perene com os prin-
cípios da ética e da autorregulação, a tal 
ponto que inverteu uma lógica vigente 
no país As leis que balizam a publicida-
de nasceram do Código e não ao con-
trário, como se vê em tantas outras ativi-
dades.

O documento lançado pela APP rece-
beu apenas retoques de natureza gra-
matical, já que foi incorporado à Lei 
4680/65. Mas a entidade juntou a ele o 
texto “Normas de Orientação Ética do 
Profissional de Propaganda”, este inédi-
to. “Pensamos que pode atender às exi-
gências atuais do mercado, como con-

sequência da revolução nos meios e 
formas de comunicação social, sem pre-
judicar o acatamento aos princípios do 
Código oficial”, explicou Ênio Vergeiro, 
presidente da APP. Foi ele, juntamente 
com os integrantes da diretoria institu-
cional da APP, composta por Célia Fias-
co, Antônio Toledano e Marcello DAn-

gelo, mais o advogado João Luiz Faria 
Netto–, que coordenou a revisão do Có-
digo e a redação do novo texto.

“Nosso objetivo foi ampliar o signifi-
cado da ética profissional aos que estão 
ingressando no mercado publicitário, e 
contribuir com o aprimoramento dos 
que já estão em exercício, como os que 
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A partir da esquerda, Marcelo D'Angelo, Ênio Vergeiro, Antonio Toledano e Célia Maria Fiasco



trabalham em agências, em veículos de 
comunicação e em empresas anuncian-
tes”, disse Toledano. “Tudo evoluiu des-
de 1957 e a atualização era de funda-
mental importância para a atividade pu-
blicitária. Sabemos que a ética é a mes-
ma ética de sempre, mas ela precisa ser 
relembrada e colocada aos nossos pa-
drões atuais de comunicação”, explica. 

Ênio atribui essa necessidade, por 
exemplo, à comunicação digital, que 
nas últimas décadas se fortaleceu e deu 
autonomia e voz à sociedade, além de 
acelerar o alcance e o retorno das ações 
publicitárias. “Essa é uma realidade im-
pensável na década de 1950”, comenta 
o presidente da APP. “Chamamos os no-
vos e os antigos profissionais do merca-
do à reflexão, pois foram revisitados vá-
rios princípios relacionados à consciên-
cia ecológica, responsabilidade social, 
relações de trabalho, autorregulamenta-
ção e liberdade de expressão, entre ou-
tros pontos”, considera. 

“O documento que estamos apre-
sentando agora vai promover o questio-
namento de todos os que trabalham em 
publicidade, em qualquer parte do terri-
tório nacional, sobre a necessidade de 
se aplicar no dia a dia da atividade um 
olhar ético sobre o que fazemos, ao as-
segurar a existência da multiplicidade 
de meios e veículos de comunicação, 
de todas as tendências e orientação edi-
torial, a livre escolha e a divulgação do 
pensamento”, explica João Luiz, que 
atua junto ao Sinapro-RJ e à Abap-RJ e é 
consultor jurídico do CENP.

O documento será amplamente di-
vulgado junto aos capítulos regionais da 
APP e também junto às outras entidades 
representativas do mercado publicitário. 
“A APP está sugerindo a todas elas que 
adotem as novas regras como uma base 
atualizada para consolidar a área com as 
quais colaboram”, explicou Toledano. 
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RElEmBRE algUNS PoNToS do CÓdigo

Detalhes da elaboração do Código de Ética se perderam no tempo: a própria 
APP pouco conseguiu resgatar da história do documento. Só se sabe que foi ini-
ciativa da ABP, Associação Brasileira de Propaganda, e que teve um primeiro pro-
jeto elaborado em 1939, dois anos depois da fundação da entidade. Sua versão 
clássica, porém, foi aprovada em outubro de 1957, durante o 1º Congresso Bra-
sileiro Publicitário, realizado no Rio de Janeiro. Mais tarde, em 65, foi entroniza-
do no universo legal ao ser incorporado pela Lei 4.680/65, como base dos princí-
pios e normas orientadoras da atividade publicitária no país.

O Código de Ética é um documento compacto – apenas 1.296 palavras - e, em 
sua essência, simples. É preciso lembrar que, naquela altura, o mais importante 
era definir os contornos da atividade publicitária, dando a ela uma feição. Por isso, 
quase dois terços são gastos em definições e normas elementares. Por exemplo:

“Agência de Propaganda é a firma organizada para exercer as funções definidas 
pela Abap e que realiza a propaganda para o cliente e promove negócios para 
os veículos de propaganda, que a reconhecem como tal e a ela pagam comis-
são” (item 3 das Definições). 
E 
“Os veículos de propaganda reconhecem a necessidade de manter os corretores 
e as agências como fontes de negócios e progresso dos seus empreendimentos 
e, por isso, a eles reservam o pagamento da comissão, com exclusão de quaisquer 
outros indivíduos ou entidades” (item 9 da Normas).

Em sua Introdução, o Código de Ética define os contornos da atividade, passan-
do ao largo do que hoje se conhece como linguagem politicamente correta: 

“A propaganda é a técnica de criar opinião pública favorável a um determinado 
produto, serviço, instituição ou ideia, visando a orientar o comportamento huma-
no das massas num determinado sentido” (item 1 da Introdução). 
E
“O profissional de propaganda, cônscio do poder que a aplicação de sua técnica 
lhe põe nas mãos, compromete-se a não utilizá-la senão em campanhas que visem 
ao maior consumo dos bons produtos, à maior utilização dos bons serviços, ao pro-
gresso das boas instituições e à difusão de ideias sadias” (item 2 da Introdução).

No capítulo Recomendações, entre outras noções, o Código propaga a ideia da 
eficiência da publicidade como força motora da economia:

“A utilização da propaganda deve ser incentivada, pois ideal seria que todas as 
ideias, todos os serviços e todos os produtos fossem simultaneamente apregoa- 
dos em todos os pontos do País, na mais livre concorrência, para a mais livre es-
colha de todos os cidadãos” (item 27 da Recomendações). 

Continua
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Adicionadas ao Código de Ética, as “Normas de Orien-
tação Ética do Profissional de Propaganda” abordam 
questões como o respeito aos valores e orientação edi-
torial e comercial dos veículos, a publicidade como parte 
legítima da comunicação social, o respeito à liberdade 
de mercado, conteúdo livre de discriminação, entre ou-
tros temas da atualidade.

Confira a íntegra do texto:

O Conselho de Administração e 
a Diretoria Executiva da Associação 
dos Profissionais de Propaganda, 
reunidos em Reunião Men  sal Ordi-
nária, aprovaram, por unanimida-
de, o que se segue como docu-
mento orientador do comporta-
mento ético-profissional a ser se-
guido pelos profissionais de propa-
ganda em agências de publicida-
de, veículos de comunicação e 
empresas anunciantes: 

Primeiro - Reconhecem os profis-
sionais da publicidade e comprometem-se a acatar o Có-
digo de Ética dos Profissionais de Propaganda aprovado 
em congresso da categoria realizado em outubro de 
1957 e transformado, pelo art. 17 da lei 4.680/65, em 
princípios e normas orientadoras da atividade publicitária 
nacional; 

Segundo - Para atender às exigências éticas de um novo 
tempo iniciado com a revolução nos meios e formas de 
comunicação social, sem prejuízo do acatamento aos 
princípios que nasceram dos anseios de comportamento 
datados da metade do século passado, resolveram discu-
tir e aprovar nova e complementar norma orientadora de 
comportamento ético, que se fundamenta nos seguintes 
pontos: 
 
• A publicidade é parte legítima da comunicação social, 
estando sob o abrigo do capítulo V da Constituição da 

República Federativa do Brasil, gozando, como tal, das 
proteções relativas à livre expressão do pensamento e 
mantida, por cláusula pétrea, a salvo de qualquer tipo de 
censura prévia; 

• Comprometem-se os profissionais de propaganda, 
como contribuição ao estado democrático de direito, a 

adotar como norma de comporta-
mento o cumprimento da legislação 
que rege a sua atividade e respeitar 
a liberdade de mercado, acatando, 
ainda, tudo o que a autorregula-
mentação fixar como base ética das 
relações entre as partes envolvidas 
na atividade profissional e a popula-
ção, a quem se destina todo o tra-
balho da publicidade; 

• Rejeitam qualquer ato ou fato 
que comprometa ou desmoralize a 
publicidade de bens de serviços e 
de ideias. O publicitário exerce ativi-
dade profissional sob a presunção 
da boa-fé do receptor das mensa-

gens transmitidas por todas as formas e meios de comu-
nicação, sendo dever individual defender a verdade na 
formulação de peças e na forma de sua veiculação; 

• Os profissionais de propaganda devem sempre obser-
var e respeitar as práticas comerciais dos veículos de co-
municação, os quais poderão recusar ou suspender a 
veiculação de qualquer mensagem que colida com as 
normas legais e de autorregulamentação publicitária, 
com seus princípios e valores ou sua orientação editorial, 
empresarial e comercial;

• Os profissionais de publicidade têm consciência dos 
riscos e perigos de práticas antiecológicas, sendo com-
promisso individual de cada um lutar pela sustentabilida-
de e recusar-se a praticar qualquer ato que possa resultar 
em prejuízos ao meio ambiente e às espécies de uma 
maneira geral; 

NoRmaS dE oRiENTaçÃo ÉTiCa do PRoFiSSioNal dE PRoPagaNda
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• Consideram-se os profissionais de publicidade como 
integrantes ativos nos esforços de compliance, pelos 
quais os ambientes de trabalho e as relações negociais, 
especialmente com entes públicos, protejam-se de toda 
forma de corrupção e desvio de condutas éticas; 

• Condenam os profissionais de publicidade toda forma 
de mistificação no trabalho publicitário, que deve ser cla-
ro e identificado como tal, respeitador dos usos e costu-
mes prevalentes e livre de todo o tipo de induzimento; 

• A publicidade deve ser livre de toda forma de discrimi-
nação, seja de gênero, opção sexual, cor, raça ou condi-
ção econômica, devendo ser compromisso do publicitá-
rio atuar de forma a não constranger ou humilhar aos 
seus semelhantes com o produto do seu trabalho ou 
com atitudes individuais ou corporativas das quais parti-
cipe; 

 • Os profissionais de publicidade defendem a liberdade 
de mercado condenando toda forma de restrição, inclu-
sive a governamental, por entenderem que o cidadão 
que recebe mensagens, escolhe bens e serviços ou opta 
por aderir a ideias livremente formuladas é o senhor do 
seu destino e o grande empreendedor do desenvolvi-
mento econômico que gera bem-estar social; 

• Têm o dever de, como compromisso da atividade que 
exercem, contribuir para o entendimento entre os ho-
mens, começando pelo respeito à língua portuguesa, 
que torna todos próximos e solidários na busca efetiva 
da felicidade que começa pela paz social; 

• Os publicitários defendem o uso contínuo de pesqui-
sas que balizem o trabalho que realizam e permitam o 
entendimento dos fenômenos sociais, condenando, no 
entanto, qualquer uso inapropriado de tais pesquisas, es-
pecialmente no campo político; 

• Defendem, para sanar disputas e eliminar conflitos 
profissionais, o uso da arbitragem privada exercida por 
pessoas qualificadas e que dominem, por conhecimen-
to, os meandros da atividade publicitária; 

• Os publicitários entendem que o respeito à proprieda-
de intelectual na atividade que exercem é fundamental 
e indispensável, condenando qualquer tipo de uso ou 
apropriação indevida neste campo, da mesma forma 
que condenam os acordos predatórios na contratação 
de serviços, por serem sempre desrespeitosos aos profis-
sionais e danosos ao mercado; 

• Condenam os profissionais de publicidade toda forma 
de egoísmo funcional, defendendo que todos os que 
exercem a atividade tenham direitos iguais de aprimora-
mento profissional e promoção, de acordo com os méri-
tos pessoais; 

• Condenam, ainda, pelos danos que causam às pesso-
as e às empresas nas quais exercem atividade, todas as 
formas de assédio moral e sexual, recomendando que 
todos mantenham-se atentos na defesa dos direitos de 
crianças, adolescentes e de todas as minorias; 

• O documento ora aprovado foi gestado como ação 
complementar ao Código de Ética quase centenário, de-
vendo servir de ponte para o tempo da comunicação ele-
trônica que ampliou a voz da população e não deve ser-
vir como instrumento de isolamento dos homens; 

• Para os profissionais de propaganda, tudo e todos no 
País devem estar condicionados ao integral respeito às li-
berdades fundamentais, sendo a primeira delas a de ex-
pressão, sob qualquer forma e meio; 

• Finalmente, é recomendado aos profissionais de pro-
paganda, para que atuem de acordo com o tempo em 
que vivemos, a prática solidária de convivência profissio-
nal, com participação ativa nas entidades que tratam de 
assuntos de interesse individual e coletivo de todos 
aqueles que exercem atividade de comunicação. 

São Paulo, abril de 2014

@www.appbrasil.net
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A MÍDIA HOJE 
Daniel Vivemos uma fase bastante dis-
tinta da profissão de mídia. Temos tanto 
uma convivência de gerações como de 
demandas sobre o profissional de mídia. 
O volume maior de investimentos conti-
nua muito ligado às operações tradicio-
nais – TV, jornais etc. Porém a grande pe-
dida em termos de inovação está nos for-
matos digitais, que trazem um frescor de 
opções para o mercado.

Você não pode deixar a peteca da 
grande mídia cair, mas, ao mesmo tem-
po, precisa abraçar essas novas tecnolo-
gias, que impactam nossa atividade em 
seus aspectos econômicos, de net-
working etc. Lidamos com veículos que 
não existiam três anos atrás. 

Entendo que hoje há uma geração de 
profissionais que sabe lidar muito bem 
com esta realidade, que convive com 
profissionais de outras gerações e que, 
de alguma maneira, ensina e aprende 
com eles. O que vemos é uma situação 
bastante saudável.

O que me preocupa um pouco, no 
entanto, é a questão da velocidade. A 
tecnologia e a adoção dela podem ser 
muito rápidas. Por isso, acho que as 
agências deveriam investir ainda mais na 
formação dos seus profissionais e na ex-
posição deles às novas tecnologias. Mui-
to embora elas ainda representem, nas 
grandes agências, um percentual peque-
no de faturamento, isso pode mudar 
muito rápido. 
Marcelo Todo avanço tecnológico, em 
algum momento, exige um redesenho 
das estruturas sociais, de negócios, e as-
sim sucessivamente. Os brasileiros têm 
uso muito intenso das mídias digitais e 
isso começa a se refletir agora no mode-
lo de negócios da mídia.
Claudio Comecei nos anos 60. Naquela 
época, a mídia era dirigida por uma pes-
soa e existiam especialistas por meio de 
comunicação, um para TV, outro para rá-
dio e assim por diante. O diretor de mídia 
recebia um briefing, definia o percentual 
da verba para cada meio e os especialis-

tas buscavam os respectivos caminhos. 
Naquela época, comprava-se mídia 

por quilo. Graças ao Grupo de Mídia, já 
nos anos 70, começamos a importar tec-
nologias. Surgiram as primeiras simula-
ções. Elas eram preparadas e enviadas 
para serem feitas fora da agência. Volta-
vam dali a um mês. Eu atendia a Unilever 
e fazíamos para ela uma bateria de simu-
lações em outubro que serviam para 
todo o ano seguinte, como se a audiên-
cia não mudasse. E era só para TV. As de-
mais mídias eram compradas por quilo. 
Só nos anos 80 fomos trazendo as mes-
mas ferramentas para os demais meios. 

Estamos em 2014. De lá pra cá, as mu-
danças foram acontecendo cada vez 
mais rápidamente. Agora, a postura dos 
consumidores muda a cada segundo. 

Neste cenário, acho que as agências 
precisam se preparar mais. Concordo 
com Daniel: há clientes e agências extre-
mamente preparados. São essas empre-
sas que vão puxar as demais para uma 
rea lidade nova que está se construindo. 

As coisas mudaram e seguem mudando muito rápidamente para os 
profissionais da área de mídia das agências. Para discutir um pouco 
este cenário, a CENP em Revista reuniu para uma mesa-redonda Daniel 
Chalfon, David Martins, Claudio Venâncio e Marcelo Coutinho, semanas 
antes da comemoração do Dia do Mídia, em 21 de junho.



Acho que o grande desafio não é 
nem trazer esta tecnologia para as agên-
cias, como fizemos nos anos 60 e 70, por-
que ela já está aqui. É mais conscientizar 
as agências, de uma maneira geral, de 
que esses instrumentos são extrema-
mente importantes para se pensar a co-
municação daqui para frente.
David Minha realidade é a das verbas pú-
blicas. Nos últimos dez anos, cresce a ca-
pacitação e a demanda por ferramentas 
capazes de permitir uma compra com cri-
tério, que responda às necessidades de 
comunicação dos clientes públicos. 

Interagimos com muitos clientes pú-
blicos com visão mercadológica, que di-
vulgam produtos e serviços que compe-
tem no mercado, principalmente no seg-
mento bancário. 

Observa-se cada vez mais profissio-
nalismo ainda que tenhamos algumas 
obrigatoriedades, como a necessidade 
de regionalizar os investimentos, pulve-
rizando-os. 

Na mídia digital, há um grande cresci-
mento. O governo federal lançou recen-
temente uma campanha priorizando a in-
ternet como meio de comunicação, vi-
sando torná-la a segunda mídia mais usa-
da tanto pela administração direta quanto 
indireta. Isso envolveu um estudo grande 
e minucioso. Começamos com um mape-
amento da mídia digital e hoje já conse-
guimos enxergar o mercado e perceber 
que há possibilidades de crescimento. E 
isso depende de ousadia das agências, já 
que somos os principais interlocutores.

O Grupo de Mídia de Brasília batalha 
muito pela formação profissional, nosso 
principal foco. Mas nunca podemos fu-
gir das exigências dos anunciantes pú-
blicos porque, no final das contas, são 
os contribuintes que financiam tudo. 
Acredito que 60% do tempo de trabalho 
do profissional de mídia é dedicado ao 
processo. 

INTELIGÊNCIA DE MÍDIA 
Daniel As oportunidades se renovam. A 
união do criativo com a mídia, bem cons-
truída, valoriza qualquer campanha. Isso 
vale inclusive para o governo, tanto na 
construção de marca quanto na difusão 
de uma causa. Na Loducca, o movimen-
to “Somos todos macacos” teve investi-
mento de mídia zero. Essa experiência 
pode beneficiar o governo, numa cam-
panha de vacinação, por exemplo.

E qual o custo de mídia disso? Zero. 
Mas há custo por trás disso. Há gente es-
pecializada, uma inteligência de mídia 
monumental. A mídia digital já permite 
isso em termos de tamanho. Permite ao 
governo se comunicar com orçamento 
bastante limitado, mas remunerando a 
inteligência.
Marcelo Quando pensávamos em mí-
dia, pensávamos nas capacidades tecno-
lógicas que os veículos detinham. Hoje, é 
preciso pensar a mídia levando em conta 
as capacidades tecnológicas que os con-
sumidores têm. 

Isso mudou o jogo, principalmente 
dentro da agência e da mídia, porque 
esta é a última área na agência onde há 
ganho de escala: quem compra um veí-
culo, pode comprar dez veículos sem au-
mento grande de custos. Numa opera-
ção de criação, atendimento e planeja-
mento, não se tem este ganho. É um im-
pacto dramático. O risco de ser superado 
cresceu muito. A compra dos veículos tra-
dicionais talvez ainda seja o motor de 
rentabilidade da agência mas por quanto 
tempo mais? É preciso dedicar tempo 
para pensar no futuro.
Claudio Esse é o grande desafio: achar 
um denominador comum, capaz de 
atender a todas as necessidades.
Daniel É preciso entender o que quere-
mos, de fato, movimentar. Posso mostrar 
uma campanha com zilhões de twites, 
cliques etc. e zero de top of mind, zero 

de movimentação de market share.
É a melhoria do formato e a capacida-

de de acesso por meio de uma banda lar-
ga de qualidade o que transformará esse 
cenário todo numa ferramenta de bran-
dig que, por sua vez, tornará possível às 
pessoas consumirem mais e melhor.

Essa movimentação de marca já acon-
tece, mas não em larga escala. O desafio 
é econômico, na medida em que o digi-
tal implica em novos custos, nova dinâmi-
ca e gestão: como equilibramos essas 
novidades com ferramentas clássicas em 
construção de marca e de market share.
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David Precisamos lembrar que a tecnolo-
gia não está ao alcance de todos os brasi-
leiros. Pouco menos da metade da popu-
lação tem acesso à internet. Outra ques-
tão é que a tecnologia precisa ser trans-
parente. A maioria das pessoas não acei-
ta nada que seja muito complicado. Vive-
mos num país de dimensões continen-
tais, que segue lutando contra a dengue.
Marcelo Na medida em que se tem um 
ambiente tecnológico mais complexo, 
exige-se mais inteligência para lidar com 
ele. Este é o aspecto promissor da mídia. 
O futuro da mídia é brilhante, na medida 
em que ela  trabalha com esta visão que 
o Daniel traz, não só de otimizar a com-
pra em função das recomendações e da 
tecnologia, mas também de entender 
como isso se insere na busca do resulta-
do final para o anunciante. 
Daniel Em última instância, esperam-se 
de um profissional de mídia resultados 
para as marcas, públicas ou privadas. Na 
hora de decidir para onde vai o dinheiro, 
somos os responsáveis, acima de tudo. 
Se não der certo, somos nós que perde-
mos primeiro. Não acho que as grandes 
agências estão lentas; acho que estão 
cautelosas na hora de decidir o que vai e 
o que não vai entregar resultados. Talvez 
elas tenham de correr um pouco mais no 
final, mas também acho que há muita 
gente que está sabendo fazer correr 
duas equipes simultaneamente: uma vi-
sando o presente, outra o futuro. 
Claudio São milhares de agências no 
Brasil, com formatos, dimensões e com-
petências diferentes. Acho que as princi-
pais agências, as 50 maiores, têm a res-
ponsabilidade de puxar este mercado. 
São os exemplos delas que farão com 
que o mercado evolua. Os próprios pro-
fissionais formados por estas agências e 
pelos Grupos de Mídia vão, depois, se 
enraizar nas agências menores. 

Outra coisa importante é a conscienti-
zação dos anunciantes. Um criativo e um 
laptop podem resultar em campanhas 
brilhantes. Um mídia e um laptop não 
vão longe. É preciso instrumental e infor-
mações. Elas são cada vez maiores e 
mais efetivas. Se as agências não pude-
rem investir em pesquisas e ferramentas, 
as coisas vão se complicar.
David Estamos num momento muito in-
teressante. Já ultrapassamos o momento 
das discussões on e off. As agências pre-
cisam ter o pensamento integrado, junto 
com os outros departamentos, estando 
presentes em todos os meios. Já percor-
remos um longo caminho, mas sabemos 
que é preciso fazer muito mais. 

A DEFESA DO MODELO 
Daniel O Brasil fez uma opção que, 
hoje, diversas agências quentes no exte-
rior também fizeram. A Wieden+Kennedy, 
por exemplo, é uma agência full service. 
Os bureaux de mídia são predominantes 
no exterior? Sim, mas o trabalho que se 
inveja é todo de agências full service. 
Acredito que o trabalho que é feito no 
Brasil é invejado no mundo inteiro. No fi-
nal, nós temos de fazer um bom traba-
lho. E, para nós, é até mais fácil, porque 
estamos todos dentro de uma mesma 
casa, as estratégias são decididas em 
conjunto, detemos mais poder dentro de 
uma agência full service, de gestão dos 
investimentos dos clientes, maior e mais 
profunda. O modelo que temos é um be-

nefício muito grande para os clientes.
É através da mídia que financiamos 

toda a operação e, dentro da agência, há 
áreas que não têm escalabilidade, a não 
ser que se derrube a qualidade. Assim, se 
há novos players, que oferecem alternati-
vas aos que já estão no mercado, as re-
gras devem ser iguais para todos. Não 
podemos colocar um jogador da NBA 
para jogar com garotos; ele vai quebrar 
todos eles. Há questões tributárias que 
têm de ser iguais para todos, questões 
de propriedade intelectual que têm de 
ser reconhecidas. Nosso modelo tem to-
das as vantagens possíveis, principalmen-
te pela qualidade do trabalho e do am-
biente, que atrai bons profissionais. É 
uma indústria humana. Ter pessoas de ta-
lento é o que interessa.

Se essas empresas de tecnologia não 
se adequarem ao nosso modelo, acho 
que há sim um problema. No final é di-
nheiro. E eles estão sob um regime tribu-
tário diferente, estão recebendo verbas 
de outras maneiras, coisa que não pode 
e não deve acontecer, até porque há 
uma lei. Todos têm de estar sob as mes-
mas regras, senão estamos lidando com 
fatores, talvez, de concorrência desleal. 

Não acho que esses novos players são 
desleais; acho que deveriam estar mais 
próximos das instituições que fundamen-
tam o nosso mercado, inclusive porque é 
bom para eles, vai tornar o caminho mais 
fácil. Este país fez uma escolha e esta-
mos todos nós vivendo dela.
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David No nosso caso, lidando com mídia 
pública, a questão é mais simples: por se 
posicionarem como empresas de tecno-
logia, nós não podemos programar estes 
novos veículos. Eles não seguem as re-
gras de remuneração das agências e isso 
é uma máxima dentro do governo fede-
ral. É problemático pensar que não pode-
mos lançar mão deles como mídia por 
conta de um posicionamento que é equi-
vocado para o nosso país. 
Daniel É preciso colocar em perspectiva 
outras questões. O nosso mercado é um 
ecossistema: vendedores, veículos e 
agências, onde o papel do mídia é essen-
cialmente o de escolher as melhores al-
ternativas, empresas de fiscalização, pes-
quisa, serviços etc. Quando falamos do 
mercado, precisamos entender o ecossis-
tema todo. Quando falamos de certas 
empresas, elas mesmas são vendedoras, 
fiscalizadoras e responsáveis pelas pes-
quisas. 

Outra coisa: as empresas internacio-
nais bem-sucedidas se adaptam às reali-
dades locais. Tantas se adaptam à China, 
à Índia, ao Brasil. Não vejo porque isso 

não pode acontecer 
na mídia. Elas se 
adaptam porque são 
boazinhas? Não. 
Porque querem ser 
bem-sucedidas, ter 
bons resultados.

Por isso, vejo esta 
questão das empre-
sas de tecnologia 
com tranquilidade. 
Tenho certeza de 
que elas querem 
prosperar no merca-
do brasileiro. Vejo 
todas as instituições 
abertas à discussão. 
Obviamente, elas te-
rão de flexibilizar os 

seus polices, mas o próprio mercado 
abarca estas opções, se for bom para as 
marcas.
Claudio Vimos uma transformação inter-
nacional, onde as empresas de mídia se 
tornaram independentes e ganharam 
vida própria. No Brasil, a estrutura das 
agências criadas nos anos 50, 60, perma-
neceu. Hoje vejo esse modelo como o 
melhor possível porque as empresas de 
mídia lá fora, embora muitas tenham um 
nível de tecnologia superior, ficaram mui-
to distantes de toda a operação. Já por 
aqui, com as funções muito próximas, te-
mos uma entrega diferenciada e mais 
efetiva para o anunciante. Nas grandes 
agências, pensam-se as marcas pra valer. 
Acredito que o produto final que sai des-
te raciocínio é muito melhor do que o 
que sai de grupos separados.

O modelo que se mantém no Brasil é 
um modelo que permite que se opine, 
existe uma troca de informação entre to-
das as áreas. Existe uma troca de informa-
ção que faz com que a riqueza do produ-
to final que chega ao consumidor seja 
muito melhor.

Somos o único país que não convive 
com empresas de mídia e acho que é o 
modelo vencedor e mais competente.
Marcelo Chamo a atenção para a ques-
tão do arcabouço jurídico. Acompanhan-
do a história, vemos que as empresas do-
minantes acabam se submetendo a ele, 
até porque isso tem um custo. 

A RELEVÂNCIA DA MÍDIA DIGITAL
Marcelo Quando falamos em mídia digi-
tal, muitos pensam em computador e 
eles já não são, hoje, a principal ferra-
menta de acesso. Fala-se, agora, na inter-
net das coisas - óculos, carros, relógios. 
Nesse sentido, tendo a concordar com 
Roberto Irineu Marinho, que disse recen-
temente que, cada vez mais, tende a ha-
ver um só mundo: o digital.

O grande desafio 
é como incorporar 
todo este aprendiza-
do dentro de um 
ambiente de mídia 
que é muito mais 
rico. O grande nó 
está na avaliação do 
market mix; dentro 
desses modelos, o 
peso específico de 
cada mídia está mu-
dando e esse é um 
debate bastante quente no exterior.

Não tenho dúvida que esta é a discus-
são e não resta muita alternativa às agên-
cias e veículos que não abraçá-la, mas 
com cautela. Cada um terá de descobrir 
a velocidade ideal de mudança do mode-
lo de negócio.

Essa é uma questão bem interessante. 
Se o modelo de automação de compra 
de mídia seguir o mesmo que se viu no 
mercado de commodities, o cenário 
muda radicalmente: haverá provavel-
mente poucos vencedores, com grande 
poder de fogo, e uma constelação de pe-
quenos empreendedores, fazendo traba-
lhos altamente especializados. Isso muda 
até a configuração do emprego na mídia 
– se ela, repito, seguir o que aconteceu 
com a compra e venda de commodities.

De qualquer forma, acho que é algo 
do qual não se pode escapar. Se você for 
esperar para aprender a nadar na hora 
que a água bater no peito, não vai conse-
guir; é preciso aprender a nadar quando 
a água ainda bate na canela. Acho que, 
no Brasil, a água está em algum lugar en-
tre o peito e a canela.
Daniel Primeiro: não mandamos; quem 
manda é o consumidor. Segundo: não 
mudou o fato de o dia continuar tendo 
24 horas e uma parte delas ser necessá-
ria para comer, dormir, divertir-se. Quan-
do surge uma nova mídia e todos estes 
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pontos de contato com as pessoas, só há 
duas possibilidades: roubar das outras 
mídias ou do sono, refeição etc. É mais 
razoável roubar das outras mídias. A mí-
dia muda, nós mudamos.

E vale lembrar que, nos últimos cem 
anos, nenhuma mídia sumiu. Sumiram 
formatos publicitários. Mesmo assim, os 
principais formatos não sumiram; eles 
mudaram de tamanho e importância.

Precisamos entender e projetar nos-
sos negócios para frente e entender a 
importância de cada um deles. Determi-
nados negócios do nosso mercado não 
terão a magnitude que tiveram se não 
partirem para um novo momento. No fi-
nal, a saída é se adaptar e aprender a na-
dar desde criança. Acho que a maior par-
te das grandes agências se prepararam 
bastante para isso.
Claudio Todo dia surge uma forma nova 
de levar uma mensagem ao consumidor e 
essas formas passam por revisões perma-
nentes. As agências precisam estar prepa-
radas. A água está subindo e os clientes 
questionam as agências, principalmente 
as menores. E é preciso haver um balan-

ceamento entre os 
resultados e os in-
vestimentos neces-
sários. As agências 
são um importante 
fator no desenvolvi-
mento econômico e 
precisam ter a sua 
remuneração manti-
da e preservada.
David Precisamos 
enxergar para a 
frente, para onde 
queremos ir. O Bra-
sil tem um modelo 
específico de agên-
cia de publicidade 
full service. Temos 
algo precioso nas 

mãos. Podemos deter todo o processo, 
do princípio ao fim. 

MÍDIA PROGRAMÁTICA
Marcelo No exterior, quando se fala da 
compra de publicidade display na inter-
net, a mídia programática já responde 
por 30% do total. Nos Estados Unidos, 
isso significa uns US$ 8 bilhões por ano, 
com previsão de chegar a US$ 15 bilhões 
em 2017. Já é uma importância bastante 
grande. 

Não temos este dado para o Brasil, 
mas sabemos que as agências especiali-
zadas estão por aqui e que as grandes 
agências já investem bastante nes  ta mo-
dalidade de compra. Isso, com certeza, 
no futuro próximo vai gerar algum estres-
se, não só em nossas estruturas jurídico-
institucionais, como também no próprio 
profissional de mídia. A tendência, como 
sempre acontece em situações como 
essa, é alguns setores terem uma destrui-
ção de valores e, outros, criação. Na tec-
nologia, a tendência é termos um jogo 
de soma zero. O grande desafio para o 
profissional é sair do setor onde o valor 
está sendo destruído e se mover para 
onde ele está sendo criado.
Daniel A mídia programática traz uma 
questão: quem vai pagar esta conta? É 
bom contratar uma empresa de softwa-
res para cuidar de todo o processo, dei-
xando o profissional concentrar-se na es-
tratégia, mas a empresa geralmente co-
bra um percentual sobre a mídia. As 
agências têm ferramentas sindicalizadas: 
pagam uma vez e a utilizam para a cartei-
ra inteira. É um investimento grande, mas 
na medida em que a agência cresce, ele 
é rentabilizado. Na medida em que se 
tem um parceiro que cobra um percentu-
al a cada negócio, a cada transação dimi-
nui a sua remuneração e o cliente não 
vai lhe pagar mais por aquilo. Há uma 
questão comercial que precisa ser discu-

tida, porque precisa-
mos de uma indús-
tria saudável. Al-
guém terá de pagar 
esta conta.

É difícil precisar a 
relevância da mídia 
programática hoje, 
no Brasil. Existem al-
gumas agências es-
pecializadas. A gran-
de questão entre a 
mídia programática e as grandes agên-
cias é o formato, porque nós, dentro do 
modelo brasileiro de publicidade, não 
vendemos comercial, anúncio ou banner; 
vendemos construção de marca. Hoje a 
mídia programática está limitada ainda a 
display, banners, links. Isso provavelmen-
te vai mudar, mas por enquanto só aten-
de a essas plataformas, que não atendem 
a todos os tipos de necessidades de cons-
trução de marca. 

Minha percepção é que o investimen-
to via mídia programática ainda não é 
muito grande. Porém, para diversos 
anunciantes, principalmente para em-
presas de e-commerce, ele já deve ser 
considerável. E precisamos lem0brar que 
os anunciantes precisam estar prontos 
para esta realidade. Não adianta só as 
agências e os veículos se prepararem 
para compra programática. No outro 
lado da mesa é preciso ter um cliente 
pronto para aprovar isso. Na Loducca, te-
mos uma área para mídias sociais. O 
cliente olha e diz que não pode fazer 
nada porque precisa aprovar os posts no 
jurídico - e o jurídico leva uma semana 
para aprovar.
David A mídia programática ainda é uma 
questão que está muito distante da nos-
sa realidade.

@Veja no site do CENP vídeo com 
trechos desta mesa redonda
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A publicidade brasileira, em seu conjunto, está iniciando 
uma relação que tem tudo para ser longa e proveitosa com 
a governança corporativa, a partir da incorporação do com-
pliance às Normas-Padrão da Atividade Publicitária, no final 
do ano passado.

Certamente não se trata de novidade para muitas empre-
sas anunciantes, agências e veículos de comunicação, mas, 
para a indústria como um todo, é algo novo, que precisa ser 
bem entendido para que possa produzir os melhores efei-
tos. O próprio CENP ganhou uma nova face a partir da in-
corporação destes conceitos às boas práticas já vigentes. 

Por conta disso, a CENP em Revista, a exemplo do que já 
fez em suas últimas edições, segue abrindo espaço para o 
tema. Aqui e nas páginas seguintes, o professor Tercio Sam-
paio Ferraz Junior propõe definições, adaptando-as ao uni-
verso publicitário. 

Mais adiante, a partir da página 30, publicamos artigo as-
sinado pela advogada Isabel Franco sobre o livro recém-lan-
çado pelo CENP, “Compliance na Publicidade”. E a partir da 
página 32, temos o primeiro de uma série de textos desen-
volvidos a partir da parceria entre o CENP e o IBGC, Institu-
to Brasileiro de Governança Corporativa. 

Por que o compliance tornou-se tão importante para 
as empresas?

O Compliance permite que cada pessoa conheça melhor 
a sua função dentro da empresa, os limites de sua atuação 
e entenda melhor o que deve fazer em determinadas situa-
ções. Isso faz com que haja um funcionamento mais efi-
ciente da empresa, dentro de limites de licitude, além de 

uma solução mais rápida para os problemas que eventual-
mente aparecerem.

Além disso, o compliance torna viável e mais provável 
que as diversas áreas dentro de uma empresa atuem em 
conformidade com a legislação e com as políticas internas 
da própria empresa, criando-se um conjunto de rotinas e 
procedimentos para que de maneira sistêmica e integrada 
a empresa como um todo possa buscar estar em confor-
midade.

Recentemente, um fator que suscitou o aumento de in-
teresse por parte de empresas brasileiras no que concerne 
à implementação de políticas de compliance, para além da 
sua disseminação no âmbito do direito da concorrência, foi 
a entrada em vigor da nova lei anticorrupção, a qual busca 
incentivar a difusão do compliance, considerando-o como 
atenuante da responsabilidade dos gestores de empresas 
envolvidas na prática do crime de corrupção, à medida em 
que a existência de políticas internas de compliance de-
monstrariam que a empresa teria tomado medidas para coi-
bir a ocorrência de práticas ilegais. O compliance, portanto, 
diminui riscos em eventuais processos.

Qual a diferença entre governança corporativa, com-
pliance e autorregulação?

Há semelhança entre programas de compliance e ques-
tões de governança corporativa, pois nos dois casos trata-se 
de institutos que principiam a partir de iniciativas voluntá-
rias por parte das empresas, no sentido de tratar recomen-
dações de caráter preventivo como princípio e norma inter-
na de atuação. 



Segundo o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa, “Governança 
Corporativa é o sistema pelo qual as 
organizações são dirigidas, monitora-
das e incentivadas, envolvendo as prá-
ticas e os relacionamentos entre pro-
prietários, conselho de administração, 
diretoria e órgãos de controle. As boas 
práticas de Governança Corporativa 
convertem princípios em recomenda-
ções objetivas, alinhando interesses 
com a finalidade de preservar e otimi-
zar o valor  da organização, facilitando 
seu acesso ao capital e contribuindo 
para a sua longevidade”. 

Para alguns, o sistema de governan-
ça corporativa, englobaria uma série 
de controles internos da empresa, au-
ditorias internas, a gestão de risco e a 
política de compliance da empresa, os 
quais seriam geridos de maneira inte-
grada dentro da empresa.

O compliance em si é palavra ingle-
sa de origem latina que designa o ato 
de cumprir em conformidade com 
uma norma, uma vontade; melhor que 
cumprimento, sua tradução deveria ser 
observância. O compliance, dentro de 
uma empresa, pode ser considerado 
um dos elementos que integram o sis-
tema de governança corporativa.

A autorregulação, por sua vez, é uma forma de gover-
nança privada dos agentes de determinados setores para 
formalização do controle, estabelecimento e imposição 
de regras voluntariamente aceitas e passíveis de auto-co-
ordenação. O seu papel é, mediante regulamentação, in-
ternalizar padrões de comportamento aceitos pelo merca-
do e pela comunidade, monitorando seus membros de 

forma a criar reputação positiva para 
o grupo. A autorregulação atua no 
fortalecimento das normas determi-
nadas pela comunidade, pelo Estado 
e pelo mercado.

De que forma estas três entida-
des se conectam à legislação?

Desconheço menção expressa à 
governança corporativa na legislação 
brasileira, embora esta não seja in-
compatível com a legislação. A gover-
nança corporativa é mais regulada 
pela Bovespa, que em sua regulação 
criou o novo mercado, assim como as 
empresas de nível I e II. Não existe, 
no Brasil, um equivalente para a Lei 
Sarbanes Oxley (americana) no que 
concerne à governança corporativa, 
embora os dispositivos desta tenham 
aplicação extraterritorial para as em-
presas listadas na bolsa de Nova York.

O art. 7º, inciso VIII da Lei 12.846/13 
(Lei Anticorrupção), por sua vez, em-
bora não mencione expressamente o 
termo “compliance”, refere-se a ele, 
ao afirmar que será considerada na 
aplicação das sanções estabelecidas 
na Lei Anticorrupção “a existência de 
mecanismos e procedimentos inter-

nos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de ir-
regularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta no âmbito da pessoa jurídica”.

Já quanto à autorregulação, no caso da tutelada pelo 
CENP, há menções na Lei nº 12.232/10 ao papel do CENP 
como certificador e fiscalizador das agências de propagan-
da brasileiras, no art. 4º da Lei, além da Lei também utilizar 
termos próprios da autorregulação como “desconto pa-
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drão” e “planos de incentivo” nos arts. 
18 e 19.
Há experiência do gênero em ou-
tros países?

Que eu saiba, não existe um manu-
al de compliance semelhante ao do 
CENP, até porque o mercado de publi-
cidade do Brasil tem peculiaridades 
que inexistem em outros países. Mas 
há sim guias de conduta em publici-
dade em outros países. Especialmen-
te quanto à autorregulação da propa-
ganda em termos de seu conteúdo, 
tema afeto ao Conar no Brasil, há múl-
tiplas experiências em outros países 
na mesma direção.

Em seu parecer no livro “Com-
pliance na Publicidade”, o senhor 
fala em “permanente tensão en-
tre concorrência e cooperação”. 
Autorregulação é a melhor forma 
de harmonizá-las?

A autorregulação pode servir como 
um instrumento para harmonizar a 
tensão entre concorrência e a coope-
ração, uma vez que deixa claro que o 
propósito da coordenação está em implantar uma estraté-
gia setorial, assim como fornece um meio para monitorar e 
obrigar as ações individuais, de modo a contrabalançar a 
tendência ao comportamento free rider, eliminando-se ex-
ternalidades negativas e indesejáveis. 

Como o compliance permite à publicidade, em um 
só tempo, praticar as Normas-Padrão e estimular a li-
vre concorrência?

São coisas independentes. O compliance tem a ver, no 
caso da publicidade, com normas de autorregulação que 
devem, evidentemente, respeitar e integrar o marco legal 
brasileiro. A ideia de livre concorrência e de livre iniciativa 
são mandamentos constitucionais, regulados por lei e tu-
telados pela Administração Pública, no caso, pelo Cade. As 
empresas que atuam no mercado de publicidade, sejam 
veí culos, agências, anunciantes, submetem-se às regras 
de direito da concorrência e não podem abusar de seu po-
der econômico. O compliance refere-se ao modo de inte-

ração específico do mercado publici-
tário brasileiro, aliás, modo de intera-
ção histórico, disciplinado por lei e 
desde a década de 50 também por 
meio de autorregulação e acordos en-
volvendo todo o setor. 

Como o compliance pode impactar 
a publicidade brasileira? Quem ga-
nha e quem perde com o com-
pliance na publicidade?

Com o fortalecimento do complian-
ce no âmbito da publicidade, ganham 
todos os agentes desse mercado. Uma 
vez que se tem um conhecimento 
mais profundo acerca do que os agen-
tes convencionaram ao estabelecerem 
as Normas-Padrão da Atividade Publici-
tária, assim como do papel específico 
de cada agente nas suas relações com 
outros agentes, o mercado da publici-
dade funcionará de modo mais efi-
ciente e ético, o que gerará benefícios 
para todos que nele atuem.

O compliance, por ser dotado de 
mecanismos que permitem que os 
agentes em condição de non com-

pliance, voluntariamente, retornem à situação de complian-
ce, pode inclusive ser benéfico a estes.

Há alguma característica da governança corporativa, 
compliance e autorregulação que só se aplica à pu-
blicidade?

Acredito que não exista nenhuma característica para a 
publicidade, mas existem especificidades por ser uma enti-
dade de autorregulação. O compliance e a governança cor-
porativa estão presentes em grandes empresas de diversos 
setores. Uma especificidade do compliance no CENP é que 
se trata de uma política de compliance no contexto de uma 
entidade de autorregulação, o que implica em diferença de 
abrangência em relação ao manual de compliance aplicável 
apenas às empresas que voluntariamente aderiram à autor-
regulação.

@www.cenp.com.br
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ARTIGO

ComPliaNCE & 
PUBliCidadE: PoR 
RESPEiTo À SoCiEdadE 
Anunciantes, agências e veículos devem se preocupar com 
compliance por vários motivos, mas principalmente por uma 
questão de responsabilidade social

O tema de compliance por si só 
sempre foi importantíssimo em qual-
quer atividade econômica no mundo 
todo e com a crescente conscientiza-
ção mundial dos danos gerados pela 
falta de cumprimento às leis, pelo des-
respeito a princípios éticos e pela prá-
tica de atos de corrupção, as empresas 
estão cada vez mais dando importân-
cia à boa conduta nos negócios e à 
adoção de medidas preventivas de in-
frações às leis, observando os princí-
pios da ética e integridade corporativa. 

A governança corporativa e os pro-
gramas de compliance têm se tornado 
rapidamente instrumentos imprescin-
díveis na vida das empresas que se 
preocupam com sua reputação, seus 
valores e sua missão. Cada vez mais, o 
mercado busca e valoriza a transpa-
rência e a ética, bem como as boas 
práticas de conduta corporativa. Um 
sólido programa de compliance repre-
senta um fator diferencial para as em-
presas gerando credibilidade e segu-

rança interna e externa, tornando-as 
mais atraentes para novos investimen-
tos, garantindo a sustentabilidade dos 
negócios e proporcionando maior 
confiança no mercado em geral. 

A palavra compliance, apesar de 
não encontrar sinônimo ideal na lín-
gua portuguesa, exprime a ideia de 
uma forma de se agir em “cumprimen-
to” ou “conformidade” com normas, 
regras, princípios de integridade, ética 
e boas condutas nos negócios. 

No Brasil, com a chegada da Lei  
nº 12.846/2013, popularmente conhe-
cida como Lei Anticorrupção, o tema 
de compliance e anticorrupção tem 
sido finalmente foco de merecido des-
taque. 

Os agentes da publicidade devem 
se preocupar com compliance por vá-
rios motivos, mas principalmente pela 
responsabilidade social que têm na co-
munidade. Ações de publicidade têm 
o poder de influenciar, ensinar e edu-
car, alcançando o público de forma ex-

cepcional. Assim, se estes agentes de-
rem prioridade ao compliance nas 
suas atividades, produtos e serviços, 
com certeza a sociedade terá muito a 
lucrar. 

Por tudo isso, é extremamente 
bem-vindo o livro “Compliance na Pu-
blicidade” editado pelo CENP não só 
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pelo valor educativo da orientação que 
o CENP presta às suas associadas, mas 
pelos valiosos esclarecimentos sobre o 
conjunto de leis que regulam a publici-
dade no Brasil. 

O livro destaca de forma clara e pre-
cisa as normas e conceitos da regula-
ção, autorregulação e compliance do 
mercado publicitário brasileiro. O texto 
esclarece princípios fundamentais da 
atividade de propaganda, discorrendo 
sobre as Normas-Padrão com orienta-
ções éticas e técnicas. Além disso, o li-
vro reforça elucidativamente as rela-
ções entre agências, anunciantes e 
veí culos. É de leitura fácil e rápida, 
além de ter um layout muito atraente 
e convidativo.

Com abordagem simples, mas 
abrangente, e com linguagem leve, 
mas objetiva, a obra com certeza tem 
grande potencial para se tornar livro 
de cabeceira para os profissionais de 
publicidade alinhados com os mais 
modernos valores da sociedade nos 
novos tempos de compliance.

Isabel Franco, do escritório Koury Lopes, é 
advogada especializada em aconselhamento 
empresarial no Brasil e no exterior. Veja entrevis-
ta dela sobre o tema na edição 37 da CENP em 
Revista, disponível em www.cenp.com.br 
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livRo ESTÁ diSPoNÍvEl No SiTE do CENP

O livro “Compliance na Publicidade” está disponível para download gratuito no 
site do CENP (www.cenp.com.br). Ele também foi encartado na edição passada 
da CENP em Revista. Os exemplares impressos da obra estão sendo distribuídos 
ao mercado publicitário em todo o país.

O livro teve coordenação e organização de textos de Caio Barsotti, João Luiz Fa-
ria Netto, Tercio Sampaio Ferraz Junior e Thiago Brito. Está disponível também 
nos idiomas inglês e espanhol.

A obra é dividida em três partes mais dois apêndices. Confira:

1ª parte - Regulação, autorregulação e compliance
-  O sistema normativo que regula a publicidade no Brasil: as leis e normas éticas 
que regem a atividade;

-  Os fundamentos comerciais da publicidade, a partir das leis e das normas de 
autorregulação: o desconto-padrão fixado e concedido pelos veículos às 
agências;

-  As Normas-Padrão e os seus benefícios para o mercado publicitário;
- O Conselho de Ética do CENP e o conceito de compliance nas publicidade; 
- Estar ou não compliance não se confude com poder ou não atuar no mercado.

2ª parte - A autorregulação da publicidade no Brasil
- A autorregulação e o CENP: suas bases, história e estrutura;
- Orientação ética e técnica a partir das Normas-Padrão para anunciantes, agên-
cias e veículos;
- As relações entre agências e anunciantes;
- As relações entre agências e veículos.

3ª parte - Autorregulação, Conselho de Ética e compliance
- A atuação do Conselho de Ética: um mecanismo de solução de controvérsias 
que sempre deve buscar a conciliação.

Apêndice 1 – A regulação da publicidade no Brasil
- As leis que regulam a publicidade brasileira: a Constituição, as leis federais 
4.680/65 e 12.232/10 e os decretos 57.690/66 e 4.563/02.

Apêndice 2 – O parecer do Professor Tercio Sampaio Ferraz Junior
- A autorregulação sob os ângulos concorrencial, econômico e jurídico;
- A experiência internacional;
- A constituição do CENP;
- As Normas-Padrão.

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ÉTICA I

Compliance e proposições éticas 

na autorregulação da publicidade.

COMPLIANCE
NA PUBLICIDADE

Português | English | Español
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COMPLIANCE

a TRaJETÓRia da Boa 
govERNaNça CoRPoRaTiva: 
Uma HiSTÓRia dE CRiaçÃo 
dE valoR
A CENP em Revista publica o primeiro artigo resultante
da parceria com o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa. O objetivo é divulgar junto ao mercado 
publicitário a prática que vai rapidamente se generalizando 
no mundo dos negócios e da qual o compliance é
parte importante

Sem uma expressão em português 
para Corporate Governance, na década 
de 1990, um grupo de pioneiros iniciou 
no Brasil um movimento para discutir e 
difundir o que seria esse termo e quais 
seus benefícios para as organizações e 
para a sociedade. Do desconhecimen-
to completo sobre o assunto, passamos 
a um processo de desenvolvimento e 
conscientização. Desde meu envolvi-
mento com o assunto, há 18 anos, tes-
temunhei grandes e profundos avan-
ços.

No início, foi muito difícil atrair a 
atenção para a discussão sobre Governança, que dirá au-
mentar a consciência sobre sua importância na criação de 
valor para as empresas e para a sociedade. Poucos enten-
diam os conceitos relacionados à Governança Corporatriva 

e aqueles com melhor entendimento 
julgavam-na restrita à realidade de 
mercados do hemisfério norte ou ain-
da para grandes empresas listadas em 
bolsa.

Ao longo dos anos, os benefícios 
de se adotar práticas transparentes, 
responsáveis e equânimes foram sen-
do entendidos pelos agentes do mer-
cado. Entretanto, a crise financeira in-
ternacional deflagrada em 2008 evi-
denciou que os desenvolvimentos an-
teriores não foram suficientes para ini-
bir novos problemas sistêmicos, em 

grande parte decorrentes de problemas de Governança das 
organizações. Novo ciclo de reformas legais, novas edições 
dos códigos de melhores práticas e um maior escrutínio por 
parte dos investidores sobre as práticas de Governança ado-
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tadas pelas empresas investidas se seguiram. 
Em especial, no Brasil, os avanços por boas práticas resul-

taram em um ciclo virtuoso. Ao contrário de outros merca-
dos internacionais, que em grande maioria realizaram pro-
gressos em respostas a crises, os progressos brasileiros esti-
veram atrelados no passado a uma busca por otimizar o va-
lor das empresas.

Exemplo disso foi a criação, em 2000, pela Bovespa, Bol-
sa de Valores de São Paulo, do Novo Mercado, um segmen-
to especial de listagem com regras mais estritas de Gover-
nança do que as previstas no arcabouço regulatório. Essa ini-
ciativa se somou à reforma da Lei das SA, em 2001; à publi-
cação da primeira edição do Código do IBGC, Instituto Brasi-
leiro de Governança Corporativa; das Melhores Práticas de 
GC, em 1999; e ao papel disciplinador da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) a partir da reforma da Lei das SA.

Vimos, de um lado, um aumento gradativo nas informa-
ções prestadas pelas organizações e, do outro, um maior 
entendimento das boas práticas de Governança pelo merca-
do. Ambos compreenderam rapidamente que as práticas de 
Governança eram mais do que um mecanismo contra frau-
des: a qualidade e a transparência da administração são fa-
tores decisivos para reduzir o custo de capital, agregar valor 
à empresa e proteger os acionistas minoritários. 

Nosso desafio agora está em buscar qualidade e efetivi-
dade na implementação das boas práticas. É necessário que 
a abordagem deixe de ser voltada ao formalismo e vá para 
uma Governança que funciona bem e gera valor interno e 

externo. As demandas da sociedade se multiplicam e a Go-
vernança precisa responder a elas. O estado da arte é um 
objetivo inalcançável quando se trata de Governança: quan-
do se acredita ter atingido um alto patamar, é hora de en-
tender as novas dinâmicas sociais e de mercados e refletir 
sobre quais os novos movimentos em resposta ao novo con-
texto. 

Precisamos seguir a tradição de um ciclo virtuoso, não 
motivado apenas por crises, e sim nos anteciparmos às
atuais demandas. Em vez de adotar o caminho motivado 
pela conformidade às leis e regras, devemos prosseguir pela 
conscientização dos papéis e dos benefícios que cada agen-
te terá no longo prazo ao adotar práticas de Governança 
continuamente aperfeiçoadas. Esse caminho pode requerer 
mais tempo e demandar mais esforços, porém é mais con-
sistente e cria valor de forma mais perene.

Sandra Guerra é presidente do Conselho de Administração do Institu-
to Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
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govERNaNça CoRPoRaTiva:
Uma dEFiNiçÃo

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as 
organizações são dirigidas, monitoradas e incenti-
vadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos 
entre proprietários, conselho de administração, di-
retoria e órgãos de controle. 

As boas práticas de Governança Corporativa con-
vertem princípios em recomendações objetivas, ali-
nhando interesses com a finalidade de preservar e 
otimizar o valor da organização, facilitando seu aces-
so ao capital e contribuindo para a sua longevidade.

ComPliaNCE TERÁ CoNgRESSo 
Em SÃo PaUlo

O 2º Congresso Internacional de Compliance 
acontece em 25 e 26 de junho, em São Paulo, no 
Hotel Renaissance. 

Vão participar do encontro, entre outros, Jorge 
Hage, Ministro-Chefe da Controladoria Geral da 
União (CGU); Andy Spalding, professor da Universi-
ty of Richmond School of Law; Joseph A. Riley, sócio 
da Willkie Farr & Gallagher LLP; Gabriel Cecchini, co-
ordenador do Center for Governance and Transpa-
rency da IAE Business School, de Buenos Aires; Or-
lando Marques, presidente e CEO da rede de agên-
cias Publicis; e Caio Barsotti, presidente do CENP. 

Os interessados podem se inscrever no site do 
evento (http://www.lecnews.com/compliance2/).

@www.ibgc.org.br



SIMULADOR
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Esta é a finalidade do simulador disponibilizado pelo CENP 
em seu site. Com ele, basta às agências navegar em meio aos 
estudos de audiência e circulação, hábitos de consumo e in-
vestimento publicitário, mercado a mercado, homologados 
pela entidade e indicar o número de meses adquiridos ou que 

pretende adquirir. É uma ferramenta especialmente útil para 
as agências dos grupos 1, 2 e 3 , mas pode ser usado também 
pelas agências dos demais grupos, de forma a planejarem 
eventuais saltos. A cada novo clique, o simulador contabiliza 
os pontos e ao final apresenta o resultado atingido.

O simulador foi desenvolvido pelo programador Felipe Ro-
berto de Oliveira dos Santos, levando em conta a experiência 
acumulada pela equipe do CENP e exige apenas uns poucos 
dados de identificação da agência para que possa ser acessa-
do. A aquisição/uso de estudos de mídia é indispensável para 
o cumprimento dos compromissos técnicos previstos no Ane-
xo “A” das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, para efeitos 
de certificação.

A grade de pesquisas do simulador é composta no momen-
to por estudos e informações oriundas de oito fornecedores 
de informações de mídia, cobrindo oito meios de comunica-
ção e 45 mercados. O CTM, Comitê Técnico de Mídia, do CENP 
é o organismo responsável por manter a grade de estudos 
atualizada e por avaliar os pedidos de fornecedores interessa-
dos no credenciamento.

A maneira mais fácil e rápida para avaliar 
se os serviços de informações de mídia 
que as agências usam ou pretendem 
adquirir atendem os compromissos 
técnicos mínimos recomendados pelas 
Normas-Padrão da Atividade Publicitária, 
em seu Anexo “A”.

FaCiliTaNdo a vida
daS agêNCiaS 

A PONTUAÇÃO DE CADA GRUPO

Conforme recomendação da Resolução nº 01/14.
Grupo 1 – 226 pontos 
Grupo 2 – 201 pontos
Grupo 3A – 176 pontos
Grupo 3B – 123 pontos
Grupo 4 –  Aquisição/uso de ao menos três pesquisas 

homologadas
Grupo 5 –  Aquisição/uso de ao menos uma pesquisa 

homologada
Grupos 6 e 7 –  Aquisição de estudos de mídia é 

facultativa. Podem consultar 
livremente o Banco de Informações 
de Mídia do CENP

 Veja a íntegra da Resolução no endereço 
http://www.cenp.com.br/faq2_comunicados_cenp.php @www.cenp.com.br/simulador



Uma nova agência com 

30 anos de experiência. 
Um novo momento, uma nova agência. Com novas ferramentas e envolvimento 
total com a estratégia de cada marca. Uma agência com estética e atitude 
digital. Moderna, dinâmica, intensa. Cheia de ideias. E com um só compromisso. 
Dedicação absoluta à cada cliente. Tudo isso, com os 30 anos de mercado do 
Paulo Zoéga. www.zoegas.com.br
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REVISTAS

maiS do QUE Uma dEFESa 
aPaiXoNada do mEio
Aner lança o primeiro Factbook do 
mercado brasileiro de revistas e 
promove workshop. Iniciativas detalham 
a eficiência do meio como veículo
de comunicação 
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O meio revista reage. Acossadas 
nos últimos meses por velhos chavões 
– aqueles mesmos que já visaram 
emissoras de rádio e de TV aberta e jor-
nais, dando conta de que perderiam 
espaço junto aos consumidores e 
anunciantes pelo surgimento de novos 
meios de comunicação –, as editoras 
perderam participação no bolo publici-
tário e também leitores, ainda que de 
forma alguma tenham perdido relevân-
cia junto a eles, como comprovam da-
dos de pesquisas de vários institutos.

Para reafirmar a força do meio e 
abrir novas oportunidades de negócio, 
a Aner, Associação Nacional de Edito-
res de Revistas, articulou tanto o lança-
mento do Factbook, um extenso levan-
tamento de informações de mídia so-
bre revistas, quanto a realização do 
Workshop Mercado Leitor, em São 
Paulo, nos últimos dias de maio.

Na oportunidade, o presidente da 
Aner, Frederic Kachar, defendeu a ne-
cessidade de o mercado anunciante 
conhecer melhor a qualificação cres-
cente da audiência das revistas, a influ-

ência do meio e cases de sucesso e de 
inovação. Para ele, a leitura atenta do 
Factbook reforça os diferenciais do 
meio, contrapondo-se à tendência de 
fuga dos investimentos dos anuncian-
tes que, segundo ele, não obedece à 
lógica de aumento de circulação paga 
e engajamento de formadores de opi-
nião, muito forte entre os leitores de 
revistas. Ele lembrou do crescimento 
do meio entre 2007 e 2010, quando 
chegou a 443,5 milhões de vendas 
avulsas e por assinatura.

Mesmo se confessando um apaixo-
nado pelo meio, Kachar vê motivos 
muito concretos para defender a sua 
eficácia. “A sociedade só evoluiu com 
indivíduos bem informados e a revista 
tem papel fundamental nesse desen-
volvimento. O meio sempre foi um 
dos pilares para a consolidação da livre 
iniciativa e da democracia brasileira”, 
escreveu ele no texto de abertura do 
Factbook. “É no meio revista que as 
pessoas se informam sobre o que vem 
por aí, estilo de vida, a última moda, o 
melhor carro, o gadget imperdível. 

“Tudo que é importante 

para a sociedade está nas 

páginas das revistas. O 

papel do meio vai além de 

informar. A revista entretém 

e antecipa tendências, seja 

em que área for. A melhor 

curadoria de conteúdo está 

em nossas marcas. Quem 

lê revista influencia os 

outros, e o efeito é 

multiplicador”

Frederic Kachar,
presidente da Aner, na introdução 

do Factbook



Não por acaso é o meio que mais en-
gaja os consumidores e onde eles bus-
cam informações relevantes para viver 
melhor”. 

O Factbook teve direção editorial de 
Marcelo de Salles Gomes, Ricardo Fio-
rotto e Roberta Ristow. Com base em 
extensa pesquisa junto a vários institu-
tos, o trabalho alinha argumentos que 
comprovam a eficácia das revistas e 
mostra por que ele é importante para 
o anunciante, na construção e renova-
ção das marcas, da mesma maneira 
que na decisão de compra. O docu-
mento também traz cases de anun-
ciantes como a Dudalina, empresa de 
confecções de São Paulo que cons-
truiu a sua marca com grande sucesso 
nos últimos anos investindo a totalida-
de da sua verba publicitária no meio 
revista. 

Kachar lembrou que cresce o índice 
de leitura de revistas pela nova classe 
média, fenômeno que deve ser ainda 
mais alavancado pela introdução do 
Vale-Cultura. A Aner está, por sinal, em 
vias de lançar uma campanha sobre o 
tema.

Na presidência da Aner desde o fi-
nal de 2012, Kachar tem como próxi-
mos desafios mudar a percepção atual 
do mercado anunciante em relação ao 
meio e buscar formas para reverter a 
queda nas vendas de exemplares, prin-
cipalmente em bancas. A defesa da li-
berdade de expressão também é outra 
preocupação permanente da Aner.

Para Kachar, a mudança acelerada 
nos hábitos de consumo de mídia exi-
gem postura agressiva das editoras. 
“Precisamos pensar em novos negó-
cios além do digital. A ideia é trazer 

mais audiência e não pensar apenas 
na venda de revista – que também 
pode melhorar, claro”, disse.

O workshop organizado pela Aner 
contou também com a presença de 
Bruno Tortorello, diretor-superinten-
dente da Dinap, empresa de distribui-
ção do Grupo Abril. Ele falou sobre as 
inúmeras possibilidades que o meio 
tem para crescer, o que passa por in-
vestimentos nos pontos de venda 
como livrarias, por exemplo. Também 
sublinhou a oportunidade em ações 
de licenciamento. “A ideia é investir 
em novas estratégias, como fortaleci-
mento das marcas, conteúdo, formato, 
preço e trade marketing integrado”.
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1 - AUDIÊNCIA MACIÇA
Segundo dados do Ipsos Marplan, cerca de 92 milhões de 
pessoas, de todas as idades, das mais variadas classes 
sociais, são leitoras de revistas. Destas, 55% são mulheres. 

2 – CLASSE C
A classe C está lendo mais. A penetração do meio na 
classe C1 já é de 42% e na C2, de 33%. Esse índice é 
muito superior a qualquer outro meio pago, como jornal 
e TV por assinatura. A introdução do Vale-Cultura reforça 
esta vantagem para as revistas. O benefício pode chegar 
a 42 milhões de pessoas, com valor de R$ 50 mensais.

3 – JOVENS LEITORES
A média de idade dos leitores de revistas é mais baixa do 
que a média de idade da população e dos consumidores 
de meios tradicionais, como jornal, TV e rádio. Além disso, 
nos últimos quatro anos, as revistas jovens vêm 
ganhando novos leitores.

4 – MAIOR RENDA MÉDIA
Com uma renda média de seus leitores 36% maior que a 
da população, as revistas, ao lado de jornais e TV paga, 
possuem o público de maior renda média. A distribuição 

dos leitores de 
revistas se dá 
nas áreas com 
maior 
concentração 
de poder de compra.

5 – LEITORES INFLUENTES
Dados do Target Index Group comprovam que os leitores 
de revistas são os que mais influenciam amigos e 
conhecidos na hora das compras e que leitores de 
revistas tendem a ter hábitos de vida mais sociáveis e 
compartilhar conhecimento.

6 - ATENÇÃO EXCLUSIVA
64% dos leitores de revistas dedicam atenção exclusiva ao 
meio, enquanto apenas 16% fazem o mesmo ao 
assistirem à TV. A revista, com índice de afinidade 222, só 
perde para o cinema quando o assunto é atenção para a 
publicidade.

7 –  PROLONGANDO CAMPANHAS 
Revistas são o meio ideal para prolongar a vida útil das 
campanhas publicitárias.

@www.aner.org.br
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CONCORRÊNCIAS

Uma PRÁTiCa aiNda 
mUiTo diSTaNTE do idEal
O evento “O que há de errado com as concorrências? 
Anunciantes podem tomar decisões erradas e agências 
podem perder dinheiro”, promovido pela ESPM, e pesquisa 
recém-divulgada do consultor Sérgio Guerreiro expõem 
divergências entre teoria e prática e revelam uma verdade 
indiscutível: do jeito que estão as coisas, todos perdem

Depois de mais de 30 anos de expe-
riência no mercado publicitário, Sérgio 
Guerreiro continua a se surpreender 
com a forma como seus colegas de pro-
fissão ainda são capazes de defender 
uma coisa e praticar outra quando o as-
sunto é concorrência para seleção de 
agências. 

A constatação se torna ainda mais 
grave na medida em que ABA, Abap e 
Fenapro dispõem de documentos de 
melhores práticas que, em linhas ge-
rais, têm o mesmo objetivo: prestar um 
serviço de orientação ética para a reali-
zação e participação em concorrências.

Ao longo da carreira, Guerreiro pode 
ver a questão sob diferentes ângulos. Ele 
tanto coordenou concorrências em cau-
sa própria, quando era diretor de marke-
ting da Ford, quanto as sofreu, como 
presidente da Leo Burnett e sócio da 
Lage, Stabel & Guerreiro e Z+G Grey. “Fo-
ram experiências exaustivas e sempre 
saí delas com um sentimento de frustra-
ção que nunca pude externar”, diz ele. 

Atuando nos últimos 14 anos como 
consultor de processos de concorrên-
cia, à frente da SPGA Consultoria de Co-
municação, Guerreiro pode ver a ques-
tão por um terceiro ângulo. “Sou, ago-
ra, uma espécie de confessor corporati-
vo. Claro que nunca revelo cases, mas 
depois de ver aquela minha experiên-
cia reproduzida, multiplicada e amplifi-
cada dezenas de vezes, pensei numa 
forma de tentar ajudar o mercado”. A 
partir daí, em parceria com o Instituto 
Club, ele organizou uma pesquisa qua-
litativa, onde os entrevistados puderam 
expressar abertamente, sem rodeios e 
temores – já que o anonimato lhes foi 
garantido –, suas opiniões sobre as 
concorrências. Não é demais dizer que 
quem respondeu às perguntas não 
tem algo minimamente bom para rela-
tar. “No entanto, as concorrências se-
guem em ritmo veloz”, diz Guerreiro. 
“Espero que as partes envolvidas refli-
tam sobre o tema e concordem que é 
preciso mudar. A pesquisa é uma tenta-

tiva de sacudir o mercado, com o intui-
to de contribuir para a retomada de um 
diálogo. É indiscutível que, do jeito que 
as coisas estão, todos perdem”.

Foram ouvidos dirigentes das 30 
maiores agências do país que, juntas, 
movimentam algo em torno de R$ 20 
bilhões, cerca de 60% de todos os in-
vestimentos em publicidade no país. 
“O retorno positivo de 90% deles para 
participar da pesquisa reflete, em mi-
nha opinião, a intensidade do proble-
ma para o mercado”, avalia Guerreiro. 
Os resultados da pesquisa foram apre-
sentados no final de abril, durante o 
debate “O que há de errado com as 
concorrências? Anunciantes podem to-
mar decisões erradas e agências po-
dem perder dinheiro”, promovido pela 
ESPM, em São Paulo.

SITUAÇÃO NO EXTERIOR 
Guerreiro levou para participar do 

evento David Wethey, 25 anos de experi-
ência como consultor em processos de 
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concorrências e executivo da AAI, Agency 
Assessments International, de Londres, 
associada da SPGA. David é também con-
sultor da entidade que reúne os anun-
ciantes da Inglaterra, tendo ajudado a es-
crever o livro de procedimentos para 
concorrência em uso no país. 

No evento da ESPM, David disse es-
tranhar a frequência com que as con-
corrências no Brasil terminam com a re-
condução das agências já titulares da 
conta. “Isso pode indicar a existência 
de uma ação apenas para que a área 
de marketing justifique-se perante ou-
tras áreas da empresa – compras e au-
ditoria, por exemplo”, disse. 

Ele defende um modelo de “concor-
rência sem concorrência”, onde a 
agência que atende a conta seria posta 
à prova isoladamente e só em caso de 
não corresponder aos desafios propos-
tos pelo anunciante é que seria subme-
tida a um processo de concorrência 
aberta. Este modelo, porém, admite 
David, raramente é adotado.

Para ele, é questão de honra ser re-
munerado para participar de uma con-
corrência: “em todas as áreas, os profis-
sionais são remunerados por seus tra-
balhos. Por que não acontece o mesmo 
com as agências e os profissionais que 
entram em concorrências? Estamos fa-
zendo uma doação ou um trabalho que 
visa a conquistar algo?”. Também criti-
cou a contratação regular de profissio-
nais freelancers para produzir o material 
de uma concorrência, prática rotineira 
no mercado. “Se a relação entre agên-
cia e anunciante é igual a casamento, 
não faz sentido ter profissionais de fora 
envolvidos no processo”, disse David.

Falando sobre a situação de concor-
rência na Inglaterra, ele informou que 
por lá há pouco tempo a situação não 
era muito diferente da brasileira. “Os 
anunciantes também adotavam crité-
rios errados. Eles escolhiam pelas cam-
panhas e não pelas agências. Os brie-
fings não eram claros, havia concorrên-
cias de cartas marcadas e outras ape-

nas para reduzir a verba de mídia. Era 
percebido também o alto custo de di-
nheiro envolvido e o tempo perdido na 
briga pela conquista de um cliente. En-
fim, muitas agências brigando por pou-
cos clientes”.

Wethey e Guerreiro, durante o evento da ESPM

CoNSUlToRiaS SÃo 
aiNda PoUCo USadaS

O que faz uma consultoria 
para concorrências? “Nem toda a 
boa agência é boa para qualquer 
anunciante. Nós assessoramos 
anunciantes a identificar as agên-
cias mais adequadas aos seus ob-
jetivos e cultura corporativa”, in-
forma Guerreiro, “reunindo infor-
mações detalhadas sobre cada 
uma delas e a respectiva corres-
pondência aos problemas e desa-
fios a que serão expostas. Ade-
quação é sempre a palavra-chave 
e envolve uma série de metodo-
logias e análises essencialmente 
qualitativas”.

A consultoria de Guerreiro tra-
balha exclusivamente para gran-
des e médios anunciantes. “So-
mos independentes e não entra-
mos na área de negociação em 
respeito ao CENP”, explica. Sua 
empresa tira proveito de metodo-
logias internacionais a partir da 
associação com a AAI. 

Ele informa que o serviço ain-
da é raro no Brasil, mas abundan-
te na Europa e Estados Unidos. 
Por lá, consultores independentes 
são responsáveis pela coordena-
ção de metade das maiores con-
corrências no mundo. No Brasil, 
patina-se em torno de 5% a 7%.



CENP EM REVISTA - Junho / 201440

A PESQUISA
A pesquisa conduzida por Guerreiro 

apontou que a maior parte das agências 
participa de seis a oito concorrências 
por ano. Perto de 20% das agências pes-
quisadas, no entanto, participam de 
uma concorrência por mês. Em qual-
quer caso, concordam que o investi-
mento em tempo e dinheiro para parti-
ciparem das concorrências é grande. 
Um dos entrevistados avaliou que apro-
ximadamente um quarto do tempo de 
trabalho da sua equipe é dedicado à 
concorrências. “Concorrências provo-
cam um grande impacto na receita e no 
lucro das agências”, disse. “Aloca-se 'the 
best of the best' para uma concorrência 
e abrimos um buraco no dia a dia da 
agência”, disse outro entrevistado. “Os 
anunciantes estão se acostumando a 
apresentações faraônicas onde, às ve-
zes, a forma é melhor avaliada do que o 
conteúdo”.

Um terceiro entrevistado procurou 
explicitar os custos: “os custos hora/ho-
mem envolvidos e ainda a parte de fo-
tos e monstros filmados são bastante 
elevados. Uma boa licitação, bem de-
senvolvida e apresentada, tem custos 
para a agência que podem variar de R$ 
50 a 100 mil. Este número pode elevar-
se se o produto tiver alcance nacional e 
a agência, por conta própria, decidir fa-
zer pesquisa em vários pontos do país”, 
disse ele. A prática da remuneração às 
agências perdedoras da concorrência, 
informam os entrevistados, é escassa. 
“Nunca fomos remunerados”, informou 
um deles. “Aquela boa proposta da 
Abap se perdeu porque a enorme maio-
ria das agências passou a aceitar a práti-
ca sem remuneração. Para não ficar de 
fora, tivemos que nos adaptar a esta si-
tuação, sem remuneração”.

A opinião negativa das agências é 
negativa também quando o tema é o 

processo envolvido. Fatores políticos, 
desapego ao briefing e aos critérios pré-
estabelecidos e metodologia “velha, 
personalista e equivocada” não raro de-
terminam os resultados. “Tenho presen-
ciado concorrências com mais critérios 
subjetivos do que objetivos. Raramente 
as agências sabem claramente quais 
são os critérios de avaliação e seus pe-
sos. Portanto, não são justos. É uma cai-
xa preta”, disse um dos entrevistados. 
“O processo nunca é claro e parece que 
isto é de propósito: facilita o redirecio-
namento da decisão segundo critérios 
políticos ou financeiros e não técnicos”, 
disse outro entrevistado.

Há repetidas queixas contra a verda-
deira motivação das concorrências. 
Quem respondeu à pesquisa considera 
que, em muitos casos, elas são realiza-
das apenas para diminuir custos ou 
cumprir exigências burocráticas, como 
auditorias, por exemplo. Há também 
queixas quanto ao feedback. “Só tive-
mos feedback claro uma única vez”, dis-
se um dos entrevistados. “No mais são 
respostas genéricas como 'outra agên-
cia atendeu melhor às expectativas' e 
nada mais”. Um deles citou a frase da 
Jay Chiat, publicitário americano falecido 
em 2002: “concorrências são situações 
artificiais. Para situações artificiais, res-
postas artificiais”.

Os entrevistados não têm opinião 
muito melhor sobre a qualidade dos 
briefings enviados pelos anunciantes. 
Na maior parte dos casos, eles são con-
siderados genéricos e, muitas vezes, 
confusos e difíceis de serem decifrados. 
“Há casos em que a empresa deixa o di-
recionamento estratégico a cargo do 
planejamento da agência e isso faz par-
te da avaliação, o que torna tudo ainda 
mais subjetivo, uma vez que não há 
acesso a números, informações de ven-
das etc.”, disse um dos entrevistados. 

“Briefing bom é aquele que deixa claro 
qual é o problema do negócio ou da co-
municação e que nem sempre os anun-
ciantes sabem”, disse outro.

Mais duas críticas: os pesados investi-
mentos feitos por algumas agências no 
processo de concorrência, considerados 
distantes do razoável, e a quantidade de 
trabalho exigida no briefing, considera-
da desnecessária para se avaliar o traba-
lho de uma agência, inclusive em rela-
ção a caminhos criativos. “Pedir trabalho 
criativo já está errado”, disse um dos en-
trevistados. “Se eu fui selecionado para 
participar é porque meu portfólio é 
bom; a avaliação criativa já está feita. 
Numa concorrência em que se pede 
campanha, a avaliação deixa de ser para 
um casamento e passa a ser para uma 
amante de uma noite. O que vai ficar é 
um dia a dia que exige química entre as 
partes, ligação filosófica e ideológica, 
parceria e muita entrega”.

Guerreiro informa que não chegou a 
uma conclusão quanto às atitudes dos 
anunciantes em relação às ideias criati-
vas. “Não há um consenso em relação 
ao aproveitamento não autorizado de 
ideias apresentadas pelas agências per-
dedoras. Muitos acham que, infelizmen-
te, é uma prática existente, aqui e ali”, 
diz ele.

O investimento em pesquisa e plane-
jamento depende da qualidade do brie-
fing apresentado e do interesse da 
agência em se envolver na concorrên-
cia, explica Guerreiro. “Mas há um con-
senso entre as agências: a grande maio-
ria sente que as concorrências exigem 
um trabalho desproporcional de pesqui-
sa e planejamento, exigindo pesados in-
vestimentos financeiros e humanos, o 
que representa uma carga injusta para a 
agência”, diz ele. Vários dos entrevista-
dos citaram já ter sido vítimas de uso 
posterior pelos anunciantes de ideias 
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apresentadas durante o processo de 
concorrência (vale lembrar, aqui, a exis-
tência da Entidade Depositária da ABP). 
Só alguns conseguiram ressarcimento 
ou bloqueio do uso graças ao registro 
prévio da ideia. Outros só conseguiram 
desculpas do tipo ‘nossa equipe interna 
teve a mesma ideia’.

Para os entrevistados, o número ide-
al de agências participantes finais de 
uma concorrência é de três. Com mais 
do que isso, a capacidade de análise se 
perde na avaliação, consideraram eles. 
No entanto, Guerreiro reporta um nú-
mero médio entre cinco e seis agências 
em cada concorrência, havendo caso 
em que o convite é entregue a até dez 
delas. A proposta que os entrevistados 
fizeram é que os anunciantes que te-

nham eventual dificuldade em escolher 
um número menor de agências visitem 
várias delas, observem afinidades e ele-
jam apenas três para efetivamente rece-
berem o briefing.

No rol de sugestões apresentadas 
pelos entrevistados, algumas são fran-
camente irreais, como a maior partici-
pação de agências nacionais e de mé-
dio porte; a existência de um consultor 
externo a avaliar todo o processo; o 
fato de as agências concorrentes te-
rem, todas, tamanho e expertise seme-
lhantes; o compromisso do anunciante 
em decidir rapidamente e informar o 
resultado da concorrência logo em se-
guida; e mesmo a proibição de “todo e 
qualquer” show off por parte das agên-
cias, “limitando-se apenas à resolução 

técnica do briefing”.
Ao menos um dos entrevistados 

manteve os pés no chão: “processos 
de concorrência independem da legis-
lação, do CENP ou da Abap”, disse ele. 
“Seria ótimo um acordo entre Abap e 
ABA, mas não creio que isso ocorra. De-
pende única e exclusivamente da atitu-
de dos gestores das agências. Quanto 
mais agências recusarem a participar 
do processo, mais consciência o setor 
terá. Não cabe somente o discurso da 
ética e do aviltamento; é preciso prati-
cá-lo. Na mesma medida em que parti-
cipamos, também recusamos participa-
ção em concorrências que incluam, por 
exemplo, proposta de preço. Quere-
mos adotar sempre as recomendações 
do CENP”.
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aBa, FENaPRo E aBaP Têm diRETRiZES
PaRa CoNCoRRêNCia 
“Mesmo na selva, há regras que preservam a própria selva”

São estas as palavras que Luiz Lara, 
então presidente da Abap, escolheu 
para abrir o documento denominado 
“Diretrizes para a Seleção de Agência 
de Publicidade”, disponível no site da 
entidade.

“A Abap, sendo uma associação, tem 
condições de atuar como firewall do sis-
tema e do modelo de negócio do merca-
do de agências junto aos anunciantes, o 
que não é possível para uma agência in-
dividual. Ela deve ser envolvida na parti-
cipação de suas associadas em concor-
rências, zelando pela qualidade, defesa 
e desenvolvimento da indústria, em be-
nefício de todos os que dela participam, 
em particular agências e clientes”, diz o 
documento, escrito pelo publicitário Sta-

limir Vieira e que teve consultoria do pro-
fessor Antonio Jesus Consenza.

Já ABA e Fenapro optaram por um do-
cumento comum sobre o tema, que foi 
relançado recentemente, intitulado “Se-
leção de Agências de Propaganda e Co-
municação”, com diretrizes sobre busca, 
seleção e gestão do relacionamento 
com as agências de propaganda e co-
municação. “Está mais do que provado 
que a escolha da agência de comunica-
ção influencia diretamente nos resulta-
dos do anunciante, pois ela é um rele-
vante parceiro estratégico na construção 
e no fortalecimento de marcas”, afirma o 
documento. 

As recomendações dos dois docu-
mentos são bastante semelhantes e po-
dem ser assim resumidas:
• O anunciante deve ter certeza de que 
nada mais pode ser feito para restabele-
cer o relacionamento com a agência que 
atende a conta; 
• É importante que o anunciante tenha 
em mente as cláusulas rescisórias do 
contrato com a sua agência atual, inclu-
sive as de eventual indenização. É impor-
tante também que ele comece avisando 
a agência da sua decisão, evitando que 
ela saiba por terceiros; 
• O anunciante deve assegurar-se de 
que todos na empresa endossam a deci-
são de buscar outra agência e de que 
aqueles que participarão do processo es-
tejam claramente identificados;
• O anunciante deve pensar em qual 

modelo de concorrência atende melhor 
às suas necessidades. Nem sempre é 
preciso abrir uma concorrência competi-
tiva. Visita às agências, relacionamento 
pessoal, histórico e referências obtidas a 
partir de outros anunciantes podem mui-
to bem levar à escolha de uma agência 
capaz de contribuir decisivamente com 
as metas do anunciante;
• O processo tradicional de concorrên-
cia é caro, de modo que o anunciante 
deve estabelecer remuneração para co-
brir os custos das agências participantes 
e garantir uma abordagem profissional;
• Os departamentos jurídico, de com-
pras, marketing e comunicação corpora-
tiva do anunciante devem envolver-se 
no processo de concorrência desde o 
início, garantindo maior sinergia; 
• As partes devem considerar a conveni-
ência de celebrar um acordo mútuo de 
confidencialidade de informações envol-
vendo direitos autorais e propriedade in-
telectual. Vale lembrar que, para isso, 
existe a Entidade Depositária da ABP;
• A agência deve analisar se a equipe do 
anunciante tem conhecimento suficien-
te para conduzir uma seleção de forma 
eficaz. Tanto o documento da Abap 
quanto o da ABA e Fenapro recomen-
dam que se consulte os órgãos de classe 
e entidades pertinentes ou um especia-
lista no processo de busca e seleção;
• O anunciante deve estabelecer con-
senso de todos os envolvidos no proces-
so de seleção quanto aos requisitos que 
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Entidades fundadoras: Entidades associadas

CADA VEZ 

MAIS meios de 

comunicação 
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do bup.

O SEU 

NÃO PODE

FICAR FORA

DESSA.

Se não tem respeito, não tem negócio.

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

Veículo transparente
e profissional divulga
sua Lista de Preços no BUP.

anuncio_BUP_revista_CENP.indd   1 6/6/14   10:55 AM
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a nova agência deve preencher. Não 
deve poupar tempo e trabalho para obter 
um acordo sobre verbas e para redigir um 
briefing sobre a posição atual e as neces-
sidades futuras da marca ou da empresa 
quanto aos objetivos de marketing e de 
negócios; e
• O anunciante deve ter à mão uma es-
tratégia de comunicação sobre a escolha 
da nova agência em todas as etapas do 
processo, levando em conta, inclusive, 
que a informação pode vazar.

Os dois documentos propõem um ro-
teiro geral para o processo de concorrên-
cia (veja ao lado) e são encerrados com 
uma série de recomendações gerais, en-
tre elas um feedback detalhado das pro-
postas a cada agência participante e a de-
volução mútua dos materiais e informa-
ções envolvidas.

O documento da Abap oferece ainda 
um modelo bastante detalhado de formu-
lário para avaliação dos participantes e co-
loca-se à disposição para orientar o anun-
ciante no processo de concorrência.

veja recomendações da abap, aBa e Fenapro dirigidas 
aos anunciantes, antes, durante e depois da concorrência. 
Elas podem ser vistas em detalhes nos respectivos sites

Colete e organize as informações 
necessárias para orientação das agências;

1

É importante observar as Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária, os códigos de conduta, as 
recomendações de melhor prática e os outros 
acordos de autorregulação definidos e 
recomendados pelas entidades das partes 
envolvidas;

3

Considere o tempo necessário para 
a resposta ao briefing;5

Comprometa-se com alguma contribuição 
financeira (o documento da Abap sugere um 
piso de remuneração baseada na verba anual 
planejada do anunciante);

7

Cumpra todos os procedimentos comerciais 
necessários antes de fazer a nomeação final;9

Prepare um briefing apropriado.
O site da ABA disponibiliza modelo detalhado;

2

As entidades concordam que mais do que quatro 
agências, incluindo a agência atual, devem 

participar da etapa final da concorrência;

4

6Forneça dados de mercado,
sua interpretação e esclarecimentos;

Entenda os papéis de todos os envolvidos, 
de ambas as partes;

8

Decida-se sobre a agência vencedora e informe 
a todos os envolvidos rapidamente. 

10
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CRôNICA

FEST’UP: Um CaUSo dE SUCESSo

Te pego lá fora
O festival de jingle provoca uma disputa acirrada entre as 

escolas, principalmente do interior do Estado de São Paulo. 
Houve um ano em que torcidas adversárias marcaram uma 
briga na Praça Charles Muller para depois do término do 
evento a fim de minimizar, “no braço”, as contrariedades so-
bre os resultados da disputa. Mal acabou a premiação todos 
correram para o local para presenciar um UFC entre futuros 
profissionais de propaganda. Até parece novidade.

O falso palestrante
Por dois anos um palestrante, sobre quem depois se des-

cobriu não ser exatamente aquilo que afirmava ser, foi uma 
das grandes atrações do 
Fest’Up. Em sua trajetória 
profissional constavam pas-
sagens e feitos que não 
eram verdadeiros. A organi-
zação decidiu não mais con-
vidá-lo, mas com dor no cora-
ção, porque o rapaz era bom 
de papo e bom de palco.

Órfão de avó
É objeto de estudo o fato dos publicitários brasileiros te-

rem mais avós do que o resto da humanidade. Invariavelmen-
te elas adoecem no dia do Fest’Up e impedem os zelosos ne-
tos de fazerem suas palestras. O fato é tão recorrente que a 
organização cogitou fazer uma tabela de avós para evitar 
constrangimentos.

Eu tenho a força
Há um momento da organização em que é necessário dis-

tribuir os palestrantes pelos auditórios, para equilibrar os te-
mas e não repetir agências de propaganda. É aí que se perce-
be o gigantismo do Grupo ABC e a capacidade de reunir pro-
fissionais de excelente qualidade. É muito difícil evitar que o 
Fest’Up tenha no mesmo auditório, no mínimo, dois pales-
trantes do ABC.

Ninguém tasca, eu vi primeiro
O Fest’Up tem muito orgulho dos seus patrocinadores e 

de todas as empresas que, nesses 25 anos, colaboraram com 
o evento, mas em especial da TV Globo e da Globosat. Dois 
parceiros de primeira hora que sempre honraram o evento 

O Fest’Up, Festival Universitário de Propaganda, é promovido 
pela APP há 25 anos. É de se imaginar, portanto, que tudo 
que poderia acontecer quando se junta 1,2 mil alunos, 70 
palestrantes e 200 professores já aconteceu.
Mas isso não impede que a organização ainda se 
surpreenda com o refinamento dos problemas. Se antes as 
preocupações eram com o número de inscritos, ausência de 
palestrantes e infra-estrutura das instalações, hoje as 
situações são mais inusitadas. Algumas delas:
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com suas marcas e que enca-
ram a oportunidade com pro-
fissionalismo e responsabilida-
de. Certo ano, a Globosat pe-
diu para colocar sua marca nas 
camisetas, uma tradicional pro-
priedade da TV Globo. A ideia 
era compartilhar as duas marcas. Nada feito. A TV Globo não 
abriu mão de ser a única marca e vestiu, definitivamente, a 
camiseta do Fest’Up.

Sentar na janelinha
O Fest’Up faz parte do calendário de eventos da cidade de 

São Paulo. Essa foi uma conquista alcançada graças à persis-
tência da equipe da APP. No entanto sempre aparece um 
gaiato para disputar a data, o público e a atenção com o Fes-
tival. Inútil, o Fest’Up está consolidado. Além do mais, há es-
paço para todo mundo. Mas que incomoda, incomoda.

Seu pedido é uma ordem
Existem profissionais de 

propaganda que se oferecem 
para palestrar no Fest’Up, o 
que é um sinal de reconheci-
mento do prestígio que o 
evento alcançou no mercado. 
Há alguns anos, um diretor de 
criação, muito bem avaliado 
pelos alunos, pediu para não 
ser mais convidado: estava 
“cansado” e achava que não 

tinha mais o que acrescentar. Ele não percebeu que a magia 
do evento é ter o público de alunos de publicidade renovado 
todo ano. Nunca mais foi convidado.

Fórmula de sucesso
Nesses 25 anos, o “núcleo duro” do Fest’Up se manteve 

praticamente inalterado. As pessoas que trabalham no 
evento entendem seu espírito e isso faz com que o caótico 
se transforme em algo organizado e muito prazeroso. To-
dos os envolvidos sabem resolver problemas que vão desde 
as ressacas dos alunos no domingo (atendidos pela provi-
dencial ambulância) aos questionamentos de toda ordem 
dos professores, passando pela ansiedade dos palestrantes 
novatos.

Os amigos do Fest’Up
O Fest’Up tem muitos amigos, mas alguns se destacam 

pela dedicação. Houve um ano em que um palestrante per-
deu a ponte aérea Rio-São Paulo por questões climáticas (não 
de avó). Um dos amigos do Fest’Up ciente do problema ligou 
para uma profissional de propaganda e convidou-a a fazer a 
palestra de emergência. 

Dito e feito: a publicitária chegou a tempo, os alunos fica-
ram felizes, ela ficou feliz com a lembrança e os organizado-
res orgulhosos de seus amigos.

Chiclete com banana
Angeli e Laerte que, junto com o saudoso Glauco forma-

ram a célebre parceria do humor brasileiro, foram autores de 
ilustrações que serviram de tema 
para o Fest’Up. O Orlando tam-
bém colaborou com seu traço 
para fazer a história do festival e o 
talentoso Dorinho, por mais de 
uma vez, foi escalado para essa 
seleção. 

Hoje, as ilustrações são escolhi-
das pelos palestrantes entre pro-
postas enviadas pelas escolas. A 
mais votada ganha o direito de fa-
zer parte da comunicação do pró-
ximo Fest’Up. Mesmo com toda 
essa democracia, não é incomum a reclamação dos perdedo-
res. Haja paciência.

Papai trabalha no Fest’Up
Não foi fácil convencer meus filhos de que eu não traba-

lhava no Fest’Up. Por muitos anos quando perguntavam so-
bre as atividades do pai, as crianças não hesitavam em decla-
rar que “o papai trabalha no Fest’Up”. Não deixa de ser verda-
de e não deixa de ser um orgulho fazer parte de uma realiza-
ção tão relevante para a formação e qualificação dos futuros 
profissionais de propaganda.

O publicitário André Porto Alegre é também formado em jornalismo. 

Ao lado de intensa atividade profissional e associativa (inclusive como 

curador do Fest’Up), atuou como professor das faculdades Cásper Líbero, 

Unip e FGV. É autor do recém-lançado “A trajetória de um publicitário 

comum”, da Matrix Editora.
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CURTAS

A ABA, entidade fundadora do CENP, 
promoveu, no final de maio, em 
Brasília, o Fórum de Comunicação 
Pública, o primeiro em 55 anos de 
existência que a associação dedicou 
integralmente ao debate das várias 
facetas da comunicação pública. 
Participaram dirigentes públicos, 
gestores e especialistas na área, 
agências, fornecedores e entidades 
do mercado, entre elas o CENP, por 

meio de seu presidente, Caio 
Barsotti.
As avaliações sobre o evento foram 
as melhores. “A ideia de fazer um 
fórum dedicado à comunicação 
pública vinha desde a instalação da 
ABA Brasília, há três anos, mas as 
condições para fazermos um 
evento robusto só agora se 
materializaram”, disse Otaviano 
Pereira, que preside a ABA Brasília. 

Entre os vários temas debatidos 
estiveram as funções da 
comunicação pública, modelos de 
gestão, planejamento, integração e 
criatividade, transparência e 
prestação de contas à população. 
A proposta da ABA é inaugurar uma 
série anual de eventos com esse 
foco, que serão realizados em 
Brasília, mas debaterão o tema em 
sua perspectiva nacional.

ABA PROMOVE FÓRUM DE COMUNICAÇÃO PÚBLICAR

A Abap, entidade fundadora do 
CENP, promoveu no começo de 
junho, em Goiânia, sua segunda 
reunião nacional de 2014. O 
clima foi de otimismo, o 
presidente da entidade, Orlando 
Marques, apostando que o 
mercado publicitário fecha o 1º 
semestre com um crescimento 
entre 12% e 13% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. 
Ele apontou a Copa do Mundo 
como motivo do bom 
desempenho mas suspeita que 
os anunciantes podem ter 
antecipado seus investimentos, 
o que torna o segundo semestre 
uma incógnita, na melhor das 
hipóteses.
No encontro, que reuniu a 
diretoria-executiva da Abap, 
discutiu-se temas como os 
impactos para a atividade 

publicitária do recém-aprovado 
marco civil da internet e a 
resolução do Conanda, que 
tenta cercear a publicidade de 
produtos e serviços para 
crianças. Para Orlando, não há 
dúvidas de que a iniciativa não 
tem força de lei. “O conselho 
que eu dou às agências é que, 
caso aconteça alguma coisa no 
que diz respeito a isso, procure 
um advogado e recorra, porque 
certamente vai ganhar”. 
Foram apresentados ainda 
durante o encontro os principais 
números do setor de acordo 
com levantamento do IBGE, 
segundo o qual as receitas totais 
da indústria (incluindo agências 
de promoção, marketing direto 
etc., fornecedores e veículos) 
atingiu R$ 82,8 bilhões em 2011, 
período mais recente do 
levantamento. 

ABAP CRÊ EM CRESCIMENTO FORTE  
NO 1º SEMESTRE

R

Já está sendo distribuída ao 
mercado a edição 2014 do Mídia 
Dados Brasil, iniciativa do Grupo  
de Mídia São Paulo, com debates, 
reportagens e informações sobre 
todos os meios de comunicação. 
A publicação está disponível em 
edição impressa, em aplicativos  
na iTunes Store, APP Store, no  
Google Play e também no site 
www.gm.org.br.

GRUPO DE MÍDIA 
LANÇA EDIÇÃO 2014 
DO MÍDIA DADOS

R
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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.

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

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

Faça dowNload dESTa REviSTa E daS EdiçõES aNTERioRES Em NoSSo SiTE

1.768
Relações comerciais 
diligenciadas

04
Procedimentos a 
serem julgados

613
Procedimentos 
instaurados

01
Procedimentos 
aguardando prazo

366
Adequações

148
Novas 
Diligências 
por 
mudanças 
de agência 16

Advertências já  
arquivadas

78
Procedimentos  
arquivados *

*  Em conformidade ao artigo 
10º, ítem 20 do RICE - 
Regimento Interno do 
Conselho de Ética

•  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 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.

•  II Congresso de Diários do Interior do Brasil - 
Brasília nos dias 13 e 14/05/2014.

•  Palestra: A importância de se ter a circulação 
certificada em papel e digital.

 -  Pedro Martins Silva - Presidente-executivo do IVC
 -  Oscar Mattos - Diretor do CENP
 -  Fabrício Gonçalves Costa - Secretário - Secom-PR
 -  Adriano da Fonseca Kalil Escada - Diretor 

Executivo da ADI Brasil
 -  Moderador: Nelson Santiago - Secretário de 

Comunicação do Estado de Santa Catarina 
•  I Provende Paraíba - João Pessoa nos dias 29 e 

30/05/2014. Evento organizado pelo Sinapro-PB e 
Fenapro, com o apoio da Abap-PB. O evento, que 
tem como objetivo fortalecer a comunicação da 
Paraíba, foi realizado no auditório da Asplan 
(Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba), 
no Centro de João Pessoa. Apresentação do CENP 
abordou “Certificação de Agências”, “Informações 
de Mídia/Pesquisas”, “BUP-Banco Único de Listas 
de Preços”, “Verificação de Circulação” e 
“Compliance”.

Relações institucionais até 14 de março de 2014: ações  -  Relações institucionais até 30/05/2014  
Atualizado em 30/05/2014

BalaNço doS PRoCEdimENToS do CoNSElHo dE ÉTiCa 2002 / 2014

A MISSãO DO CENP

agêNCiaS CERTiFiCadaS 

Fonte: CENP

2244

2014
30/05/2014

2000

934

2001

1904

2002

2358

2003

2728

2010

2506

2005

3623

2006

3753

2008

3800

2009

3532

2004

3110

2011

2544

2012

2191

2007

3909

2255

2013

12.216 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

 DILIGÊNCIAS TÉCNICAS DE VERIFICAçãO 
DE 2002 ATÉ 30/05/2014 

ATÉ 30/05/2014

881 PROCESSOS 
AVALIADOS

DE 02/01/2014 à 30/05/2014

30

361

DILIGÊNCIAS TÉCNICAS 
DE VERIFICAçãO

RELAçõES COMERCIAIS 
DILIGENCIADAS

DE 02/01/2014 à 30/05/20141.974

 a CENP Em REviSTa TamBÉm ESTÁ 
diSPoNÍvEl Na aPP SToRE 
E Na googlE PlaY
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 Acredito que o compliance tem tudo a ver com publicidade. 
Nossa atividade tem sido alvo de críticas desproporcionais. De 

repente, nos tornamos culpados de tudo, as pessoas tão sensí-

veis e com humor tão limitado. Tudo é visto como ofensa, como 
discriminação.

Mas creio que este estado de espírito veio, infelizmente, para 
ficar. Assim, só resta a nós, publicitários, conviver com estas difi-
culdades e, na medida do possível, antecipá-las. É neste cenário 
que vejo a adoção do compliance pelo CENP como uma ideia ins-
pirada.

Compliance é transparência e a transparência é capaz de ven-
cer todos os obstáculos do mundo de hoje.

Maria Aparecida, Uberlândia, Minas Gerais

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

CENP EM REVISTA é uma publicação 
trimestral editada para o CENP - Conselho 
Executivo das Normas-Padrão pela Spring 
Editora. 
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É autorizada a reprodução total ou parcial 
das matérias, respeitado o direito de 
autoria e desde que citada a fonte.  
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Entidades fundadoras
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CARTAS

ERRAMOS
     Na edição 37 da CENP em Revista, por falha da reda-

ção, não foi dado o devido crédito ao escritório Trench, 
Rossi e Watanabe, de São Paulo, pela criação do quadro 
comparativo de legislação anti-corrupção, publicado na 
página 14.
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O GRUPO RECORD
TRANSMITE
MAIS DO QUE
INFORMAÇÃO.
TRANSMITE
SOLIDEZ
E CONFIANÇA.
O GRUPO RECORD conta com o sucesso e a qualidade das emissoras 

RECORD, RECORD NEWS e do Portal R7. Faça parte desse Grupo que 

está escrevendo história na comunicação brasileira.




