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EdiTorial

Há quem defina a publicidade como 

uma praça. Para ela, convergem – se qui-

serem – consumidores e empresas. Lá, 

elas se encontram e podem, segundo os 

próprios interesses, possibilidades e ne-

cessidades, entrar em bons termos. 

Essa simpática definição é especial-

mente interessante, uma vez que delimi-

ta com precisão aquilo que se pode es-

perar realisticamente da publicidade. Da 

mesma forma que não se deve contar 

que a praça, por si só, leve a uma nova 

amizade ou namoro, da publicidade não 

se pode cobrar que o consumidor efeti-

vamente adquira o produto ou serviço 

anunciado, pois não cabe à publicidade 

definir as especificações, o preço e a dis-

tribuição. Como debitar na conta da pu-

blicidade uma venda não efetuada se o 

produto é caro, não atende às expectati-

vas do consumidor ou não é encontrado 

nos pontos de venda?

No entanto, é responsabilidade da 

publicidade proporcionar a aproximação 

entre anunciantes e consumidores, cati-

vando a atenção destes e afinando a li-

nha de comunicação daqueles. 

Mas, para isso, é decisiva – e este é 

um aspecto da nossa metáfora menos 

lembrado – a qualidade da praça. Você 

teria prazer em ir a uma praça feia e suja, 

com jardins malcuidados e sem uma boa 

infraestrutura? 

A resposta parece evidente, e é aqui 

que vale inserir na nossa conversa a au-

torregulação. A beleza dessa praça cha-

mada publicidade depende das agên-

cias, dos veículos de comunicação e, 

também, das empresas anunciantes.

Sendo elas as responsáveis por arcar 

com os “custos de manutenção” da pra-

ça, devem ser as maiores interessadas 

em que agências respondam por suas ta-

refas com excelência, da mesma forma 

que os veículos sejam capazes de atrair e 

reter a atenção dos consumidores de to-

das as classes sociais, com liberdade de 

expressão e qualidade de conteúdo. Só 

assim as empresas terão a oportunidade 

de desfrutar da praça, estabelecendo 

contato, de forma econômica e eficiente, 

com uma massa de consumidores pre-

disposta a ouvir o que têm a dizer.

E para que a praça de fato exista e 

que seja bonita e interessante é decisivo 

que o mercado tenha como se defender 

da concorrência predatória, que exista 

um ambiente em que as melhores práti-

cas possam vicejar, para que siga existin-

do liberdade de escolha e pluralidade de 

opções para todos os elos do mercado, 

anunciantes à frente, que são quem 

mais se beneficiam de um mercado or-

ganizado e em pleno funcionamento.

O Brasil, ao par de uma legislação 

compacta, porém sólida, construiu em 

torno da autorregulação as condições 

para preservar e impulsionar seu merca-

do publicitário. Os anunciantes foram e 

são parte decisiva desse movimento, 

tanto que a sua entidade representante, 

a ABA, é fundadora do CENP. 

Por conta disso – e também porque 

em 29 de setembro comemora-se o Dia 

do Anunciante –, esta edição da CENP 

em Revista reúne nas páginas seguintes 

argumentos e informações que refor-

çam essa associação vitoriosa em torno 

de uma praça sempre bonita, sempre 

eficiente.

Boa leitura! 
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Ajudando nossos clientes a tomarem 
as melhores decisões de negócio relacionadas 
com mídia, conteúdo e tecnologia.
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Ao lado dessas iniciativas, o presi-
dente reeleito da ANJ, Carlos Fernando 
Lindenberg Neto, destacou a união en-
tre os editores como base para o su-
cesso dessas e outras iniciativas: “Pen-
so que fica a certeza de que o sucesso 
de tudo o que foi proposto dependerá, 
basicamente, da nossa união, de cami-
nharmos juntos”, disse ele no discurso 
de encerramento do Congresso. 

Os principais editores de jornais do 
país, presentes ao evento, reiteraram a 
importância das iniciativas da ANJ no 
diálogo com o mercado anunciante. 
“O Facebook, com toda a sua métrica 

O 10º Congresso Brasileiro de Jornais, realizado em agosto, 
em São Paulo, foi encerrado com duas iniciativas que 
prometem sacudir o meio, que vem sofrendo seguidas 
perdas de participação no bolo publicitário: o Digital 
Premium, uma rede para publicidade na internet, e o Market 
Place, uma plataforma digital com informações sobre o meio 
para facilitar o trabalho das agências que querem programar 
os jornais impressos nas campanhas para os seus clientes

InIcIatIvas prometem 
reaproxImar meIo de 
anuncIantes e agêncIas

Jornal

Carlos Fernando Lindenberg Neto, presidente reeleito da ANJ



científica, continua tentando conven-
cer o mercado da sua capacidade de 
monetização”, disse o presidente do 
Grupo Folha, Luiz Frias. “Os jornais têm 
de apostar nisso também, mais e mais. 
É um processo de convencimento que 
está apenas começando.”

A rápida expansão da internet 
como meio de comunicação não 
deve ser considerada um problema 

para os jornais, explicou João Roberto 
Marinho, vice-presidente do Grupo 
Globo. “Ao contrário do que imaginá-
vamos lá atrás, essa geleia geral que é 
a internet foi benéfica para jornais 
com marcas fortes e consolidadas. O 
jornalismo profissional, que está vi-
vendo uma nova era, ainda é valioso 
e vendável. Não apenas por uma 
questão de independência em todos 

os níveis, mas também porque traba-
lhamos com equi    líbrio”, disse ele.

Para os editores, os jornais estão 
em pleno processo de construção de 
uma carteira de assinantes digitais 
que, dentro de poucos anos, deve su-
perar a de assinantes das edições im-
pressas. “Mesmo no ambiente já com-
petitivo de 35 anos atrás, quando a 
ANJ foi fundada, os jornais se uniram 
em torno de objetivos em comum, 
principalmente a liberdade de expres-
são. Ao trabalharmos agora para aper-
feiçoar a relação com anunciantes, es-
tamos contribuindo também para a 
democracia”, disse Nelson Sirotsky, 
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Congresso homenageou a memória de 
Roberto Civita e Rui Mesquita, falecidos no 
ano passado

Catalina Botero recebeu o prêmio ANJ de Liberdade 
de Imprensa durante o Congresso

Em discurso na cerimônia de 
posse, durante o Congresso, ele 
destacou o papel da indústria jor-
nalística, cujo vigor considera vital 
para a sociedade brasileira. “Temos 
relevância insubstituível na forma-
ção da cidadania, na formulação 
de opiniões e na livre circulação de 
ideias e de informações, partes in-
tegrantes do debate democrático”, 
disse Lindenberg Neto.

“É também essa missão que 
nos estimula a criar ações por um 
melhor posicionamento junto ao 
mercado anunciante. A receita pu-
blicitária é essencial para prosse-
guirmos investindo em informa-
ção jornalística de qualidade, que 
se faz com profissionais altamen-
te preparados e a mais moderna 
tecnologia. A imensa e qualificada 
audiência que os jornais alcançam 
hoje, somando o impresso e o di-
gital, demonstra claramente que a 
sociedade precisa e quer as infor-
mações que produzimos, as opi-
niões que veiculamos. É com esse 
patrimônio que devemos nos co-
locar diante do mercado anun-

ciante, buscando as melhores prá-
ticas e iniciativas para dar maior 
eficiência na relação com os par-
ceiros desse mercado e assegurar 
a eles o retorno de seus investi-
mentos”, defendeu o presidente 
reeleito da ANJ.

Além da criação de novas mé-
tricas de audiência que demons-
trem ao mercado o tamanho e a 
qualidade do universo que con-
some o que os jornais produzem, 
Lindenberg citou outros desafios 
que precisam ser vencidos: “Na 
área do mercado leitor, as inova-
ções tecnológicas devem ser ex-
ploradas no limite, para uma rela-
ção de fidelidade e conhecimen-
to recíproco entre a empresa e o 
consumidor. Na área de opera-
ções, os sistemas tecnológicos 
voltados para as redações e a 
área de recursos humanos têm 
hoje importância igual à que ti-
nham no passado nossos par-
ques gráficos. Nas redações, é vi-
tal a qualificação dos jornalistas, 
sobretudo numa perspectiva mul-
timídia”.

dIretorIa da 
anJ reeLeIta
Carlos Fernando Lindenberg Neto foi reeleito para a  
presidência da ANJ, em mandato para o biênio 2014 - 2016.



Jornal
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presidente do Grupo RBS.
Para Francisco Mesquita Neto, dire-

tor-presidente do Grupo Estado, veícu-
los, agências e anunciantes são parcei-
ros históricos. “Fomos disruptivos de 
fora para dentro, mas não de dentro 
para fora. Não creio que existam publici-
tários que não veem os jornais como re-
levantes fontes de informação e como 
um caminho para a cidadania. Se antes 
éramos vistos como caminho para a mo-
vimentação dos estoques das empresas, 
hoje somos a ponte para a construção 
pública de grandes marcas”, disse ele.

FERRAMENTAS
Com o Market Place Jornais, o pro-

fissional de mídia das agências terá, 
numa mesma ferramenta, acesso às 
informações essenciais para definir a 
escolha dos jornais por meio dos vá-
rios critérios: audiência, perfil de leito-
res, formatos, tabela comercial e con-
tato direto para a publicação. 

Já o Digital Premium Jornais permite 

a veiculação de anúncios digitais num 
pool de sites de jornais, em um mes-
mo dia. O formato reserva bastante es-
paço para os profissionais de criação 
obterem o máximo das suas mensa-
gens. Dentre as vantagens da ferra-
menta destacam-se o grande impacto, 
velocidade, efetividade e audiência, fa-
cilidade de operação e negociação 

com apenas um interlocutor.
Durante o Congresso, a ANJ tam-

bém apresentou ao mercado a campa-
nha institucional criada pela Lew´Lara/
TBWA, que visa reposicionar o meio. 
Sobre a campanha, Eduardo Sirotsky 
Melzer, do Grupo RBS disse: “Decidi-
mos reagir e não aceitar o cenário pes-
simista em relação ao jornal impresso. 
Nunca se consumiu tanta informação 
quanto hoje, e por isso resolvemos en-
contrar uma maneira de mostrar a nos-
sa relevância. Afinal, o jornal é a mídia 
número um dos formadores de opi-
nião e sinônimo de qualidade”.

“Como próximo passo, vamos nos 
concentrar agora na construção de 
métricas que mostrem a grande e qua-
lificada audiência multiplataforma dos 
jornais, somando o impresso e o digi-
tal. Esta passa a ser nossa missão prio-
ritária. Estamos apenas iniciando um 
processo, permanente e dinâmico”, 
disse Lindenberg.

HOMENAGEM
Os editores Ruy Mesquita, de O Es-

tado de S. Paulo, e Roberto Civita, da 

No encerramento do Congresso, a mesa reuniu Nelson Sirotsky, da RBS, Luiz Frias, do Grupo Folha, 
Francisco Mesquita Neto, do Grupo Estado, e João Roberto Marinho, do Grupo Globo

Congresso teve presença de lideranças do mercado publicitário



Editora Abril, falecidos no ano passa-
do, foram homenageados, cabendo a 
João Roberto Marinho falar em nome 
da ANJ.  Ele afirmou que ambos são 
referência na defesa e promoção da 

liberdade de imprensa no Brasil. “No 
período da censura, quando suas pu-
blicações foram duramente atingidas 
pelo arbítrio, Ruy e Roberto foram lí-
deres para todos nós, se posicionan-

do com firmeza e com inteligência 
contra as proibições.“
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Francisco Mesquita Neto, vice- 
-presidente da ANJ e responsável 
pelo Comitê de Liberdade de Ex-
pressão da entidade, afirmou que  
Catalina Botero foi escolhida como 
reconhecimento por seu trabalho 
em defesa da liberdade de impren-
sa nas Américas.

Em discurso de agradecimento, 
ela exaltou a defesa da liberdade 
de expressão e o papel da impren-
sa escrita. “Prestar uma homena-
gem à coragem dos jornalistas que 
fazem denúncias será sempre 
uma obrigação moral não apenas 
em relação a eles e às vítimas dos 
atos que denunciaram, mas tam-
bém às futuras gerações”, disse 
ela. “Também não posso deixar de 
mencionar a importância para a 
democracia e para a Relatoria da 
OEA, dos jornalistas que todos os 
dias escrevem histórias não tão es-
petaculares, mas também funda-
mentais para ampliar nossos hori-
zontes culturais.”

Segundo Catalina, a capa de um 
jornal impresso é indelével e pere-
ne. “Poucas coisas podem ter o 
mesmo impacto que ela tem sobre 
os funcionários públicos corruptos, 
sobre os políticos que se ligam ao 
crime, que abusam do seu poder, 
que traem os valores e os princí-
pios democráticos”, disse. Ela des-
tacou também outra característica 
singular da imprensa escrita: a de 
levar o leitor a percorrer caminhos 
que outros formatos evitam. “Qual-
quer pessoa que quiser chegar, por 
exemplo, à seção de esportes ou 
moda de um jornal, deve passar, 
ainda que de modo rápido e super-
ficial, por manchetes de economia, 
cultura, guerra e paz; deve passar, 
ainda que rapidamente, pelas opi-
niões políticas similares ou diver-
gentes das suas. Isso não acontece 
em outros meios, nos quais a infor-
mação pode ser severamente filtra-
da, segmentada, direcionada e se-
lecionada. Não posso concordar 

com quem acredita que a imprensa 
escrita pode ser substituída por 
mensagens de 140 caracteres”, dis-
se ela.

“Quero continuar lendo os jor-
nais que escolher e quero que haja 
mais opções, e não menos. E que-
ro poder ter acesso a eles em liber-
dade e desfrutá-los pela manhã, se 
tiver sorte, acompanhados de um 
bom café colombiano… ou brasilei-
ro, recém-moído”, disse a advoga-
da. “Por todas essas razões, dedi-
quei cada dia desses seis anos de 
minha vida à defesa do jornalismo 
livre. Desse jornalismo honesto e 
valente que milhões de leitores, as-
sim como eu, esperam de um jor-
nal, como um milagre em letras de 
forma. Dessa literatura única e ne-
cessária, fruto da inteligência, da 
sensibilidade e da tenacidade de 
pessoas que assim, como todas e 
todos vocês, escolheram o ofício 
que García Márquez denominou ‘o 
melhor ofício do mundo’.”

reLatora da oea emocIonou 
o pÚBLIco do congresso
A advogada colombiana Catalina Botero, relatora especial para a Liberdade de Imprensa,  
da Comissão Interamericana de Liberdade de Expressão, da Organização dos Estados Americanos,  
recebeu o prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa durante o Congresso.

@www.anj.org.br







CEnP

um sIte 
totaLmente 
renovado
Entra no ar em meados de outubro 
o novo site do CENP, no endereço 
www.cenp.com.br

Entre várias novidades do site, a 
mais visível vem logo na homepage: 
ela pode ser escolhida pelo usuário 
conforme a sua área de atuação: anun-
ciante, agência de publicidade ou veí-
culo de comunicação. 

Logo que entra na página – com con-
teúdo de natureza institucional sobre o 
CENP e as Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária –, o usuário é convidado a 
informar a sua condição. A partir daí, a 
homepage é moldada de forma a reunir 
ali as informações mais relevantes para 
o usuário, conforme o seu interesse 
profissional. “Nosso objetivo foi facilitar 
a vida de todos os que se relacionam 
com o CENP, organizando assuntos e 
documentos mais relevantes para cada 
setor e tornando o site ainda mais ami-
gável do que já era”, informa Caio Bar-
sotti, presidente do CENP. 

O site da entidade reúne todas as 

informações e documentos essenciais 
sobre a autorregulação publicitária, in-
clusive a íntegra das Normas-Padrão 
em três idiomas, assim como bancos 
de dados de agências certificadas e es-
tudos de mídia credenciados. 

Há também informações abundan-
tes sobre boas práticas comerciais, in-
clusive em vídeos, todas as edições da 
CENP em Revista e a íntegra em três 
idiomas do livro Compliance na publi-
cidade.

Indo além, o site do CENP é a porta 
de entrada para as agências de publici-
dade, que podem partir dele para soli-
citar certificação e renová-la on-line, 
emitir segunda via de boletos bancá-
rios etc.

Visite e confira.
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 O CENP está disponibilizando 

em seu site nova versão do formulá-

rio que permite o preenchimento 

on-line do formulário de agências 

de propaganda para fins de certifica-

ção. O objetivo é aprimorar e otimi-

zar o preenchimento dos campos 

cadastrais na solicitação ou revalida-

ção do Certificado de Qualificação 

Técnica emitido pela entidade. 

Entre as facilidades da nova ver-

são, é possível, por exemplo, salvar 

os dados ao longo do processo de 

preenchimento, permitindo que ele 

seja feito em diferentes momentos. 

Além disso, para evitar falhas no en-

vio dos documentos, foi im  plantado 

um mecanismo para a inclusão, vi-

sualização e, se necessário, exclu-

são dos anexos.

cenp torna 
pedIdo de 
certIFIcaÇÃo 
maIs FÁcIL para 
as agêncIas

@www.cenp.com.br

@www.cenp.com.br/certifi cacao/
solicitacao-de-certifi cacao
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+55 11 5501-1881

73% DE QUEM ASSISTE TV PAGA ASSISTE AOS CANAIS DA TURNER1. 
A 2a PROGRAMADORA EM SHARE DE AUDIÊNCIA2 OFERECE UM PORTFÓLIO COMPLETO, 
PARA QUE O PLANO DE MÍDIA DO SEU CLIENTE PROPORCIONE 100% DE SATISFAÇÃO.

1 FONTE: IBOPE BRASIL 15 MERCADOS. MAIO A JULHO DE 2014. 06:00 – 30:00. BASE: INDIVÍDUOS 4+ ANOS COM TV PAGA (29.847.800). RAT%. SHARE DE AUDIÊNCIA CALCULADO MANUALMENTE. 2 FONTE: IBOPE BRASIL 15 MERCADOS. 
JULHO DE 2014. BASE: INDIVÍDUOS 4+ ANOS COM TV PAGA (29.847.800). ALCANCE MENSAL CONSIDERANDO OS CANAIS TURNER: BOOMERANG, CARTOON NETWORK, GLITZ*, SPACE, TCM, TBS, TNT E WARNER. COV%

FIZEMOS ESTE ANÚNCIO USANDO 
APENAS 73% DA PÁGINA PARA PROVAR QUE 
COM 73% VOCÊ ATINGE O SEU OBJETIVO.

an_1_pg_AF.indd   1 9/9/14   6:11 PM



CEnP

dILIgêncIas tÉcnIcas
À dIstÂncIa FacILItam a 
vIda das agêncIas 
O CENP está implementando mais uma facilidade para as 
agências de publicidade certificadas: as diligências técnicas 
de verificação à distância, a partir do uso de recursos de 
informática que permitem o recebimento dos documentos 
necessários para a verificação de conformidade dos 
compromissos, conforme recomendada pelas Normas-
-Padrão da Atividade Publicitária 

Se lançarem mão dessa facilidade, as agências ficam dis-
pensadas de receber a visita da equipe do CENP, economi-
zando espaço e tempo, na medida em que não precisam 
mobilizar seus funcionários para acompanhá-la. 

Ao se candidatarem à Certificação de Qualificação Técni-
ca concedida pelo CENP, as agências assumem os compro-
missos previstos nas Normas-Padrão e concordam em rece-
ber a visita dos profissionais do CENP para os trabalhos de 
diligência de verificação, de forma a comprovar o cumpri-
mento desses mesmos compromissos.

Até maio, o trabalho de diligências era necessariamente 
presencial. Desde então, o CENP migrou de forma gradual 
para um novo modelo, a partir do uso de criptografia, que tor-
na segura a transmissão eletrônica dos documentos, como in-
forma Ernesto Makoto Morita, coordenador jurídico do CENP. 

No modelo anterior, os trabalhos de diligência técnica 

de verificação eram feitos separadamente, exigindo visitas 
e mobilização diferentes por parte da agência. “Agora, pas-
samos a fazer as verificações simultaneamente, em conso-
nância com as recomendações de compliance recém-publi-
cadas pelo CENP”, explica Marcos Barbosa, supervisor do 
Departamento de Diligência Técnica de Verificação.

O processo de migração não significou redução da velo-
cidade das verificações em 2014. “Mantivemos o avião no 
ar”, explica Morita. “Nossa maior preocupação foi dar total 
segurança às agências no trânsito dos documentos pela in-
ternet. Se a agência optar por enviar os documentos em 
mãos, também temos procedimentos bem definidos. O ní-
vel de sigilo é o mesmo, tanto para as diligências presen-
ciais com para as realizadas à distância.”

O Departamento de Diligências do CENP solicita as se-
guintes informações/documentação à agência:
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loducca.com.br

Por que se contentar
em melhorar o resultado
só no quarter se você
pode fazer isso sempre?

Temos convicção de que existimos para criar relações 
sustentáveis entre dois ou mais sujeitos (no sentido 
literal e gramatical mesmo). Mas o que é essa tal de 
relação sustentável tão em moda atualmente? Para 
nós, é aquela que se mantém porque é equilibrada 
e sadia, a que é boa para todos, por isso se sustenta.

Em nome de criar e manter essa relação, colocamos 
todo nosso talento, paixão, arsenal tecnológico, 
inteligência e experiência. Tudo de melhor que existe 
para encontrar as situações que criem condições 
ideais para que marcas e pessoas, marcas e marcas, 
pessoas e pessoas, natureza e pessoas, enfim, 
quaisquer agentes da sociedade, desenvolvam uma 
imensa vontade de estabelecer uma relação o mais 
duradoura possível, porque todos se sentem ganhando 
emocional e financeiramente.

A Loducca já nasceu assim, acreditando nesses 
valores antes mesmo de eles ganharem rótulos. 
E há mais de 19 anos reforça essa convicção diariamente 
na relação com quem trabalha aqui, com os clientes, 
com os parceiros, com a sociedade, com o mundo.

Talvez por não abrirmos mão de buscar o melhor para 
todos sempre, é que temos, tanto nós mesmos 
quanto nossos clientes, taxas de ROI, produtividade 
e rentabilidade invejáveis.

Se você acha que faz sentido esse jeito de interagir 
no mundo e também não abre mão de resultado hoje, 
amanhã e sempre, vai ser um prazer poder ter uma 
relação com você e com sua empresa.

Ambev  .  Baruel  .  Bayer HealthCare  .  Candide  .  Cia. Müller  .  FOX Channels  .  FOX Film  .  Galderma  .  GVT
Leroy Merlin  .  Nextel  .  OR (Odebrecht Realizações Imobiliárias)  .  PepsiCo  .  Red Bull  .  Unidas  .  Yamaha
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- Preenchimento de planilha com a movimentação de 
cada cliente-anunciante. 

- Informações sobre a estrutura técnica e profissional da 
agência.

A agência tem, em regra, trinta dias para providenciar es-
sas informações. A partir da entrega, cabe ao Departamen-
to de Diligências analisá-los, esclarecendo dúvidas, solici-
tando informações adicionais etc. e produzindo relatório 
que é encaminhado à Secretaria Executiva do Conselho de 
Ética. Cabe a ela, após exame da documentação, encami-

nhar o material para análise do presidente do CENP, que 
poderá recomendar o arquivamento do relatório ou a ins-
tauração de procedimento ético no Conselho de Ética. 

O planejamento para 2014 de diligências pelo CENP pre-
tende cobrir agências que representam parcela bastante sig-
nificativa dos investimentos publicitários no cenário nacional.

@www.cenp.com.br/PDF/NormasDeRegulamentacao/
normas_de_diligencia_tecnica_de_verifi cacao.pdf

o roteIro das dILIgêncIas peLo cenp 
1 –  Ao solicitar o Certificado de Qualificação Técnica 

emitido pelo CENP e enquanto mantê-lo, a agência 

concorda em receber o CENP para os trabalhos de 

diligência técnica de verificação.

2 –  As diligências visam apurar se a agência certificada 

cumpre com os compromissos e recomendações 

das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

3 –  A aprovação dos planos de diligência técnica de ve-

rificação fica a cargo do presidente administrador 

do CENP, e atenderá, sempre que possível, aos se-

guintes critérios:: 

a)  a importância de qualificação e capacitação na 

prestação de serviços em todo o território na-

cional; 

b)  o número total de agências certificadas por gru-

po/região e o prazo da certificação obtida; 

c)  critérios estatísticos ou amostrais que assegurem 

escolhas aleatórias de agências a serem diligen-

ciadas nos grupos que não puderem ser integral-

mente visitados. 

4 –  Definido o calendário de diligências, é feito o 

agendamento e uma atualização de dados da 

agência.

5 –  O contato inicial se dá obrigatoriamente com o di-

retor responsável ou contato da agência cadastrado 

no sistema do CENP. Cabe à agência arbitrar a for-

ma de entrega das informações, que pode ser inclu-

sive física. Optando-se pela diligência à distância, é 

enviada ao endereço eletrônico indicado pelo dire-

tor, de forma criptografada, a relação de documen-

tos necessários e a senha para acesso às informa-

ções criptografadas, que será comunicada de viva 

voz.  A equipe de diligência técnica de verificação 

do CENP, que terá acesso aos documentos, assina 

termo de sigilo. 

6 –  Os resultados da diligência são informados à Secre-

taria Executiva e ao presidente do CENP. O elo en-

tre a equipe de diligência e o Conselho de Ética é a 

Secretaria Executiva. A partir do momento em que o 

relatório entra e é despachado pelo presidente, por 

meio da Secretaria Executiva, ao Conselho de Ética, 

apenas estes têm acesso a ele. Nem mesmo a equi-

pe de diligência tem acesso nesse momento, devi-

do ao sigilo que impera sobre as reuniões dos con-

selheiros, a não ser quando demandado pelo pró-

prio Conselho de Ética.
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 18 MARCAS
 3,3 MILHÕES DE EXEMPLARES POR MÊS
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A publicidade é justamente reputa-
da como um dos mais importantes di-
ferenciais competitivos e a mais impor-
tante fonte de informação ligando em-
presas de todos os setores e os consu-
midores. Num ambiente de negócios 
tão agitado quanto o de hoje, com o 
crescimento exponencial do número 
de consumidores e ofertas, uma em-
presa não pode se dar ao luxo de espe-
rar que o consumidor passe pela sua 
porta e se decida a entrar e conhecer o 
que está em oferta. É preciso ser proa-
tiva o tempo todo, na busca de um 
consumidor que se move rápido e que 

tem a sua atenção e dinheiro disputa-
dos por um sem-número de opções, 
vantagens e novidades. Mesmo por-
que, na maior parte dos casos, os con-
sumidores não são disputados apenas 
por concorrentes diretos, mas sim por 
múltiplas possibilidades de consumo, 
uma em detrimento da outra. 

Pense, por exemplo, em alguém que 
está indeciso entre fazer uma viagem de 
férias com toda a família e trocar os mó-
veis de casa. Não dá para fazer as duas 
coisas simultaneamente; é preciso esco-
lher uma delas e deixar a outra para o fu-
turo. Em momentos como esse, a oferta 

certa na hora certa pode fazer toda a di-
ferença. Não dá para contar com a inicia-
tiva do consumidor em buscar ele pró-
prio as informações de que precisa para 
tomar a sua decisão. 

É para isso que existe publicidade. É 
para isso que se juntam em uma agência 
profissionais de planejamento, criação e 
mídia, amparados pelos de atendimento, 
administração e finanças. São eles que 
podem ajudar um fabricante de móveis 
ou uma agência de viagens a se aproxi-
mar do consumidor certo, no local e hora 
exatos em que ele vai tomar a sua deci-
são. Naturalmente, a agência não pode 

A autorregulação comercial da atividade publicitária materializou a 
defesa do modelo brasileiro de publicidade em benefício das agências, 
veículos de comunicação e anunciantes. As vantagens são variadas e 
expressivas. Em última instância, as normas éticas visam preservar a 
eficiência da publicidade naquilo em que ela é insuperável: propiciar a 
aproximação entre as empresas e seus consumidores.
Chegando ao seu 16º ano de existência, fortalecida e reconhecida pelo 
mercado, a autorregulação revelou-se o caminho certo para assegurar 
uma concorrência acirrada e saudável entre as agências e também para 
garantir aos veículos níveis de qualidade elevados na publicidade e 
independência e, para os anunciantes, assegurar uma ferramenta 
essencial para a sua preservação e prosperidade



responder pelo preço, especificações ou 
qualidade do produto ou serviço ofereci-
do pelo anunciante, mas pode cuidar de 
torná-los acessíveis a quem quer e pode 
pagar por eles. Essa é a essência da publi-
cidade, seu propósito e diferencial. 

UM TRABAlHO QUE SÓ A AGÊNCiA 
PODE FAZER 

Desnecessário dizer que não é fácil 
chegar ao consumidor e, indo além, 
impactá-lo a ponto de ele memorizar a 
mensagem do anunciante e, a partir 
dela, assumir uma atitude de compra – 
que, no final das contas, é o que mais 
importa. 

Na sociedade brasileira contemporâ-
nea, há uma infinidade de perfis de con-
sumidores. Vizinhos com a mesma faixa 
etária e poder de consumo podem ter 
hábitos de compra totalmente distintos. 
Quanto mais afinados com esses hábi-
tos forem as propostas do anunciante, 
maior a chance de conversão da venda. 
Claro que cabe à empresa conhecer e 
entender os seus consumidores, mas a 
agência pode contribuir decisivamente 
nessa tarefa, na medida em que domina 
um imenso ferramental de pesquisas, 
sem falar na experiência adquirida no 
trato diário dos consumidores e no do-
mínio das técnicas e linguagens mais 
apropriadas para tal finalidade.

Definido o perfil do consumidor e 
planejada a comunicação, é hora de 
cuidar da criação das peças publicitá-
rias para atingi-lo. É hora do brilho, da 
sensibilidade, da sacada e do humor 
que vão compor a mensagem e desta-
cá-la em meio a literalmente milhares 
de apelos que disputam a atenção das 
pessoas hoje, nas ruas, escritórios, lo-
jas e mídia. Afinal, localizar o consumi-
dor é apenas uma parte do desafio; ou-
tra é impactá-lo, de preferência algu-
mas vezes, de forma que ele memori-

ze a mensagem do anunciante.
Este último desafio é responsabilida-

de da área de mídia das agências. É 
ela, a partir do uso de pesquisas de vá-
rios tipos, softwares e também sensibi-
lidade, criatividade e experiência, 
quem vai sugerir a melhor forma de 
impactar os consumidores com mais 
probabilidade de se interessarem pelo 
produto ou serviço oferecido. 

Para isso, os profissionais de mídia 
contam com veículos de comunicação 
de todos os tipos, capazes de atrair a 
atenção das pessoas e, também, em-
prestar às mensagens publicitárias uma 
espécie de endosso, reforçando a em-
patia e a confiança do consumidor em 
quem anuncia. Para tanto, é essencial 
que o veículo tenha qualidade, tradi-
ção e, muito importante, independên-
cia, posto que todos sabem que a liber-
dade de expressão é a maior virtude de 
uma emissora de TV ou rádio, jornal, re-
vista e site.

Ocorre que existem no Brasil mais 
de quatrocentas emissoras de TV aber-

ta, mais de duzentas de TV por assina-
tura, mais de 4,7 mil emissoras de rádio 
AM e FM, em torno de 5,5 mil títulos de 
jornais, entre diários e outras periodici-
dades, e outros 5,8 mil de revistas. Já o 
número de sites de internet é virtual-
mente incontável. 

Identificar nessa densa floresta de 
veículos aqueles que melhor atendem 
às necessidades da campanha publici-
tária e lá inserir anúncios capazes de 
atrair e reter a atenção dos consumido-
res, gerando neles uma atitude que 
leve à compra, é desafio complexo, a 
que só as agências de publicidade são 
capazes de corresponder.

UM SERViÇO ACESSÍVEl A TODOS
Pode ser muito barato para um anun-

ciante ter acesso à publicidade eficien-
te. Ele não precisa contratar publicitá-
rios, muito menos ter o próprio veículo 
de comunicação. Basta que confie sua 
verba a uma agência de publicidade. Os 
custos serão incomparavelmente me-
nores, a eficiência podendo ser verifica-
da num curto intervalo de tempo.

Claro que não basta existir uma 
agência, da mesma forma que poucos 
veículos de comunicação. É preciso que 
haja uma indústria de publicidade ativa 
e dinâmica ao alcance do anunciante, 
com muitos players concorrendo ativa-
mente entre si, oferecendo aos anun-
ciantes as mais variadas opções. A liber-
dade de escolher agências e veículos é 
parte decisiva do processo de eficiência 
da atividade como um todo. Não pode-
ria ser diferente num ambiente de con-
corrência acirrada como o atual e num 
país de livre mercado, como o Brasil.

É nesse momento que entra em cena 
a autorregulação comercial e o CENP. 

A ideia e seu agente foram a manei-
ra encontrada, há quase dezesseis 
anos, de preservar o chamado modelo 
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brasileiro de publicidade, originado em 
legislação dos anos 1960 e que tem em 
seu centro as agências de publicidade 
integradas, desempenhando de forma 
unificada todas as etapas necessárias 
para aproximar o anunciante do seu 
consumidor. 

Fruto do desejo por um mercado livre, 

de elevados padrões de qualidade e con-
corrência, a ideia da autorregulação vin-
gou. O modelo fortaleceu-se, o mercado 
seguiu livre e, no momento em que a 
economia voltou a crescer, no começo 
dos anos 2000, a publicidade disparou no 
Brasil, crescendo em ritmo maior do que 
a economia como um todo, confirmando 

a percepção de que ela é importante mo-
tor da economia, tanto mais em ambien-
tes de forte concorrência.

Estimular a pluralidade da indústria 
publicitária foi apenas uma das virtu-
des da autorregulação, em especial 
benefício dos anunciantes. Outra, 
igualmente importante, foi fomentar 

CaPa

CENP EM REVISTA - Setembro / 201420

Rogério Mainardes
Grupo Positivo

Por que procurou pelo CENP 
antes de contratar uma agência 
de publicidade e quais 
informações que obteve foram 
úteis para a sua decisão?

Como profissional de marketing 
e comunicação, que atua no merca-
do brasileiro há mais de trinta anos, 
sei do esforço do CENP para regula-
mentar a atividade publicitária de 
uma forma ética e responsável, va-
lorizando também os profissionais 
que atuam na propaganda brasilei-
ra, da mesma forma que sei da 
grande contribuição que o CENP 
oferece aos veículos, agências e 
anunciantes.

Para uma empresa, o momento 
de troca de uma agência de propa-
ganda é algo bastante sério e não 
pode ser realizado de forma intem-
pestiva ou emocional. O momento 
econômico que o nosso país atra-

vessa exige muito equilíbrio para as 
decisões, e elas não podem ser fun-
damentadas apenas nos ganhos fi-
nanceiros imediatos. 

Procurar uma orientação do CENP 
me ofereceu mais segurança na ne-
gociação e no aproveitamento dos 
serviços potenciais que uma agên-
cia pode oferecer, pois recebi as in-
formações que necessitava para fun-
damentar a contratação, elencar as 
prioridades e os cuidados para man-
ter uma relação saudável entre as 
empresas do Grupo e a agência for-
necedora, além do relacionamento 
com os veículos e com o mercado 
de  forma geral.

O que a publicidade representa 
para os negócios do Grupo 
Positivo?

O Positivo nasceu muito integra-
do ao profissionalismo da propagan-
da. Em 1972, os professores funda-
dores do Curso Positivo tiveram a 
sorte de contar com uma agência de 

propaganda que fez história na co-
municação de nosso estado, a Lema 
Propaganda, que contava com pro-
fissionais como Solda, Retamozzo, 
Leminski, J. C. Bemvenutti, Zeno José 
Otto e muitos outros. Eram profissio-
nais inspirados e que souberam 
construir uma marca de grande valor 
por meio de uma propaganda criati-
va, inteligente e de qualidade. 

Isto fez com que a marca Positivo 
nascesse com grande sucesso e, a 
partir de então, a propaganda se fez 
presente em toda a história do Gru-
po. Todas as demais empresas que 
vieram posteriormente ao Curso Posi-
tivo já receberam respaldo orçamen-
tário para investir em propaganda. 

Sempre respeitamos muito as 
agências de propaganda e, por isso, 
fomos o primeiro grupo educacional 
brasileiro a ter uma área de marke-
ting profissional.  Trabalhamos inter-
namente acompanhando a dinâmi-
ca de nossas atividades empresa-
riais, mas sabendo e respeitando 

ANUNCIANTES FALAM SOBRE O CENP E 
AUTORREGULAÇÃO PUBLICITÁRIA
Veja nesta e nas páginas seguintes depoimentos de executivos de grandes anunciantes brasileiros e como 
avaliam a contribuição da autorregulação para a atividade publicitária
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as melhores práticas ético-comerciais, 
principalmente por meio da Certifica-
ção de Qualificação Técnica das agên-
cias de publicidade, iniciativa hoje re-
conhecida em lei e que funciona 
como uma importante credencial dos 
serviços oferecidos pela agência ao 
anunciante. Uma agência certificada é 

garantia de excelência profissional, re-
conhecimento pelo mercado e com-
portamento ético, livremente aderin-
do às Normas-Padrão da Atividade Pu-
blicitária, o documento que reúne as 
bases da autorregulação comercial. O 
CENP só certifica agências full service, 
pois este é o modelo adotado pela le-

gislação. A entidade é ainda importan-
te fórum de discussão entre todos os 
elos do mercado publicitário, inclusive 

muito o papel das agências de pro-
paganda em nosso desempenho. 

Hoje, temos duas agências que 
nos atendem. Somos um grupo que 
atua em cinco áreas distintas: ensi-
no, soluções educacionais, tecnolo-
gia, gráfica e cultura e entreteni-
mento. Temos cerca de 10 mil cola-
boradores atuando diretamente e 
estamos presentes em mais de 
1.300 municípios brasileiros por 
meio da nossa área educacional, em 
todo o território nacional e na Ar-
gentina com a Positivo Informática, 
e em mais de quarenta países com 
nossos produtos de tecnologia edu-
cacional. Isso requer um cuidado 
muito grande com a marca e com 
todo o processo de comunicação.  A 
publicidade, nesse caso, representa 
uma ferramenta fundamental do 
nosso sucesso e liderança. 

Como é a relação entre o Grupo 
Positivo e as agências e veículos 
de comunicação?

Como descrevi anteriormente, 
nossa relação é de profundo cuida-
do, respeito e profissionalismo com 

as agências de propaganda. 
Hoje, as áreas de marketing de 

nossas empresas e na atuação cor-
porativa contam com mais de cem 
profissionais especializados e de-
dicados exclusivamente à imple-
mentação de nossas estratégias 
de comunicação, promoções, pro-
paganda e relacionamento. Isso 
requer também das agências, 
como fornecedoras dos serviços 
de propaganda, uma alta compe-
tência e capacidade de resposta às 
nossas demandas. 

Com relação aos veículos de co-
municação, temos uma atuação 
conjunta de relacionamento em 
parceria com os departamentos de 
mídia das agências. Somos parcei-
ros e cúmplices de nossas agên-
cias junto aos veículos. Sabemos o 
valor da propaganda e a importân-
cia da escolha dos veículos para 
uma atuação ética e responsável. 
O nosso cuidado para com a marca 
Positivo, por termos o nosso DNA 
na educação, é total e precisa ser 
partilhado pelas nossas agências 
parceiras.

O CENP me 

ofereceu mais 

segurança na 

negociação e no 

aproveitamento dos 

serviços potenciais 

que uma agência 

pode oferecer

Rogério Mainardes 
Diretor-geral da Escola de 

Comunicação e Negócios da 

Universidade Positivo, diretor 

de marketing corporativo do 

Grupo Positivo e conselheiro 

do Grupo Paranaense de 

Comunicação – GRPCOM
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Fernando Chacon
Itaú Unibanco

“O Itaú é historicamente uma em-
presa que acredita na publicidade 
como um importante ativo no pro-
cesso de construção de marca e ge-
ração de negócios. Poder contar 
com o CENP é uma garantia adicio-
nal de que nossa visão de mundo e 
de mercado será preservada tam-
bém no mercado publicitário. 

“Nossa atuação, em todos os 
segmentos, em todos os nossos 
pontos de contato, é pautada pela 
crença em relações sustentáveis, de 
ganha-ganha, em que os valores 
éticos são absolutamente impres-
cindíveis. Isso é parte de nossa vi-
são e um valor importante contido 
em nosso propósito. 

“Acredito que o CENP, na medida 
em que estimula a pluralidade dos 
veículos de comunicação e a con-
corrência entre as agências, contri-
bui para o crescimento e o desen-
volvimento do mercado brasileiro, 
não só fomentando as melhores 
práticas, mas incentivando relações 
transparentes e perenes.

Poder contar com 

o CENP é uma 

garantia adicional 

de que nossa 

visão de mundo e 

de mercado será 

preservada também 

no mercado 

publicitário

Fernando Chacon
Diretor executivo da área de 

marketing do Itaú Unibanco e 

membro do Comitê de 

Divulgação e Negociação 

desde maio de 2009. É 

graduado em Matemática pela 

PUC de São Paulo, com 

extensão universitária em 

Tecnologia e Administração. 

os anunciantes – a ABA é uma das 
fundadoras do CENP e participa ativa-
mente da diretoria da entidade.

A história da autorregulação comer-
cial da atividade publicitária honra as 
tradições do setor, de sempre zelar 
pelos próprios caminhos, algo que co-
meçou nos anos 1950, com a criação, 
pela Associação dos Profissionais de 
Propaganda, do Código de Ética (veja 
edição 39 da CENP em Revista), refor-
çada nos anos 1970 pela criação do 

Código Brasileiro de Autorregulamen-
tação Publicitária, o conjunto de reco-
mendações éticas para o conteúdo 
das mensagens publicitárias e que se 
tornou uma referência internacional. 
A legislação que baliza o setor é, em 
grande parte, decorrência das iniciati-
vas nascidas espontaneamente no 
próprio mercado publicitário e levadas 
adiante pelas suas lideranças. 

A autorregulação é a chave para o 
futuro do mercado publicitário, para a 

manutenção das boas práticas e para 
uma abordagem ética, o que é funda-
mento da boa comunicação publicitá-
ria entre as empresas e uma socieda-
de cada vez mais atenta e sensível.

Nesse sentido, a autorregulação li-
ga-se de forma indissociável à boa re-
putação da empresa, sua mais impor-
tante e duradoura barreira competitiva. 

É, acima de tudo, por esse motivo 
que autorregulação é tão importante 
também para a empresa anunciante.





CaPa

CENP EM REVISTA - Setembro / 201424

Marcello D'Angelo 
Camargo Corrêa 

Você entende que o modelo 
brasileiro de publicidade, na 
medida em que estimula a 
pluralidade dos veículos de 
comunicação e a concorrência 
entre as agências, está 
contribuindo para o crescimento 
do mercado brasileiro? 

Sem dúvida, tanto mais pela revo-
lução dos meios de comunicação. 
Com o avanço da tecnologia, o mo-
delo brasileiro tem papel fundamen-
tal na harmonização de interesses.

A Certificação de Qualificação 
Técnica concedida pelo CENP tem 
sido uma referência para a sua 
empresa na hora de escolher 
uma agência como parceira?

A certificação concedida pelo 
CENP é condição fundamental e 
também uma segurança maior para 
quem vai investir em comunicação.

O Comitê Técnico de Mídia do 
CENP credencia estudos de mídia. 
Qual é, em sua opinião, o valor 
dessa atividade para os 
investimentos feitos pelos 
anunciantes?

Mais do que um fórum privilegia-
do, o CENP é também uma referên-
cia de qualidade e garantia para o 
desenvolvimento de planos com efi-
ciência e qualidade.

Acredita que o CENP tenha se 
transformado numa referência 
técnica e comercial na difusão das 
melhores práticas na publicidade? 
O que ainda pode ser melhorado?

O CENP já é uma referência con-
solidada para o mercado e tem res-
peito internacional. Talvez uma di-
vulgação maior além das fronteiras 
do mercado possa gerar ainda mais 
valor para o negócio da publicidade.

O que pensa da adoção pelo CENP 
do conceito compliance? Entende 
que ele pode ampliar a segurança 
na comunicação entre a sua 
empresa e os consumidores?

Compliance é a última palavra em 
código de conduta empresarial. Na 
minha visão, beneficia todo o siste-
ma, mas sem dúvida tende a gerar 
impactos de forma mais consistente 
junto ao consumidor final, garantin-
do ética e eficácia ao modelo.

O BUP vai tornar rápido e fácil o 
acesso de agências e anunciantes 
a listas de preços de veículos de 
comunicação de todos os meios, 
de todo o país. Você pretende 
usá-lo como referência para as 
suas decisões de investimento de 
mídia?

Sim, pela abrangência e profun-
didade, o BUP é uma ferramenta 
poderosa para o planejamento de 
marketing.

A certificação 

concedida pelo

CENP é condição 

fundamental e

também uma 

segurança maior 

para quem vai 

investir em 

comunicação

Marcello D’Angelo
Diretor de Comunicação do 

Grupo Camargo Corrêa. É 

jornalista com especialização 

em gestão estratégica de 

negócios pela FGV/SP.
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PARA QUE SUA EMPRESA ATUE DE

ACORDO COM AS NORMAS DO MERCADO 

BRASILEIRO, O CENP INCORPOROU

O COMPLIANCE NA PUBLICIDADE. 

Já imaginou o que acontece quando as empresas seguem espontâneamente
as leis e normas convencionais do mercado? Todo mundo sai ganhando. 

É por isso que o CENP incorporou o conceito de compliance na publicidade, para 
auxiliar as empresas que operam no mercado publicitário brasileiro

a compreenderem o conjunto das normas, promovendo relações comerciais 
transparentes, estáveis e seguras para todos os interessados. 

Assim, Veículos, Anunciantes e Agências podem investir em publicidade com mais 
liberdade e segurança, garantindo mais negócios e credibilidade para todo mundo.

Associe-se ao CENP e faça a sua parte. Acesse: www.cenp.com.br

Entidades Fundadoras:

Entidades Associadas:

AN Compliance 410x265mm REV CENP 2.indd   1 9/19/14   12:04



CENP EM REVISTA - Setembro / 201428

CaPa

OS BENEFÍCIOS DO CENP E 
DAS NORMAS-PADRÃO PARA 
EMPRESAS ANUNCIANTES
Confira algumas das vantagens oferecidas pelas Normas-Padrão e 
serviços disponibilizados pelo CENP que beneficiam também empresas 
anunciantes de todos os setores

O BUP, Banco Único de Listas de Preços, é um sistema 
on-line oferecido pelo CENP especialmente útil para o 
anunciante.

Em fase final de implantação, o BUP reúne listas de pre-
ços de veículos de comunicação de todo o país associados 
ao CENP, que podem ser consultadas via internet por anun-
ciantes públicos cadastrados, anunciantes privados associa-
dos ao CENP e agências de publicidade certificadas. 

O BUP é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a ex-
posição de atributos de mídia de um veículo de comunica-
ção – o sistema disponibiliza espaço para outras informa-
ções de mídia além das listas de preços – e também uma fer-
ramenta de consulta para uso de anunciantes e agências so-
bre as informações disponibilizadas.

A iniciativa do CENP é uma ideia referendada pelo 5º Con-
gresso da Indústria da Comunicação. Vale lembrar que o Decre-
to nº 57.690/66 determina que os veículos de comunicação tor-
nem públicos os preços das inserções e que eles sejam únicos. 

A metodologia do BUP é bastante simples: mediante uma 
senha concedida pelo CENP, o veículo faz o depósito da sua lis-

ta de preços individual e outras informações de mídia no siste-
ma. Vários mecanismos de segurança garantem a inviolabilida-
de das informações. Um veículo não conseguirá, em hipótese 
alguma, visualizar no sistema as informações de outro veículo.

O CENP não tem ingerência sobre os valores, políticas co-
merciais ou informações depositadas no BUP, tampouco os 
monitorará ou elaborará qualquer tipo de relatório. 

Além de gerar mais segurança para as relações comer-
ciais entre anunciantes, agências e veículos, o sistema torna-
-se um importante diferencial para os veículos de comunica-
ção menores e situados fora dos grandes centros. Nesses ca-
sos, o BUP funciona como um verdadeiro atestado da exis-
tência, ao mesmo tempo que facilita a realização de negó-
cios, colocando-o numa vitrine nacional.

O BUP já tem mais de trezentos veículos de comunica-
ção depositantes.

BUP – BANCO ÚNICO DE LISTAS DE PREÇOS
Iniciativa permite consulta on-line de listas de preços de todos os veículos de comunicação

@www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/bup/
http://bup.cenp.com.br/
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CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE 
FORNECEDORES DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA
Serviço viabiliza acesso a informações essenciais para o planejamento 
de mídia eficiente também às agências de menor porte

O CENP credencia os serviços e dados de fornecedores 
de informações de mídia, com o objetivo de promover e fo-
mentar as melhores práticas na prestação de serviços de co-
municação publicitária.

A equipe do CENP faz a primeira triagem dos dados rece-
bidos e os encaminha para análise do Comitê Técnico de Mí-
dia (CTM), formado por profissionais do mercado publicitá-
rio, oriundos de anunciantes, agências e veículos, com espe-
cialização no tema. Aprovada, a solicitação é enviada ao 
Conselho Executivo, onde é homologada. 

O CTM analisará a proposta e poderá recomendar o cre-
denciamento em três categorias:
•  Credenciado pleno: serviço que assegura às agências de 

publicidade a atribuição de pontos para comprovação dos 
compromissos previstos no Anexo “A” das Normas-Padrão.

•  Credenciado de valor agregado: serviços sem atribuição 
de pontos, mas que assegura às agências dos grupos 4 e 
5 a comprovação dos compromissos previstos no Anexo 
“A” das Normas-Padrão.

•  Credenciado norteador de mercado: serviço que está em 

linha com as práticas mercadológicas sem assegurar valor 
pleno de instrumento técnico de mídia, não tendo, em vir-
tude disso, atribuição de pontos ou reconhecimento para 
nenhum dos grupos de agências de publicidade. 
Uma vez aprovada a solicitação, o fornecedor assinará o 

Acordo de Acesso e Uso de Serviços e Softwares de Mídia, 
assumindo o compromisso de cumprir o disposto nas Nor-
mas-Padrão, em especial naquilo que trata da qualidade dos 
serviços de mídia e parâmetros para deles dispor.

O CENP manterá parceria com os fornecedores com ser-
viços credenciados para possibilitar às agências de menor 
porte, enquadradas nos Grupos 6 e 7, o acesso gratuito às in-
formações e elementos tidos como necessários para lhes as-
segurar condições qualitativas de desempenho e possibilida-
de de ascensão, disponibilizados por meio do Banco de In-
formações de Mídia.

Para promover e fomentar as melhores práticas na pres-
tação de serviços de comunicação publicitária, o CENP cre-
dencia serviços de verificação de circulação, num esforço 
para contribuir para a expansão do número de veículos im-
pressos com circulação verificada. 

Além de trazer mais transparência e segurança para o mer-
cado, a verificação de circulação é ferramenta indispensável 
para o planejamento de mídia. Com ela, pode-se ter a certe-
za de quem está sendo atingido pela mensagem publicitária.

Qualquer empresa de auditoria pode se candidatar ao 

credenciamento pelo CENP. Para tanto, é necessário o envio 
de documentação, seguida por verificações pela equipe da 
entidade. Efetivado o credenciamento, é assinado um termo 
de acatamento com os compromissos assumidos pela em-
presa credenciada.

Até o momento, o CENP já credenciou 39 serviços de ve-
rificação.

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE 
VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO
Mais transparência para o mercado e segurança nos investimentos dos anunciantes em veículos da mídia impressa
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@http://www.cenp.com.br/banco-pesquisa/
fornecedores-de-midia/informacoes_de_midia.php

@http://www.cenp.com.br/banco-pesquisa/fornecedores-
de-midia/verifi cacao_de_circulacao.php
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CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Uma garantia de qualidade na prestação de serviços de publicidade

O Certificado de Qualificação Técnica oferecido pelo 
CENP é a melhor garantia para um anunciante – não impor-
ta o seu setor de atividade e de que tamanho seja – de que 
está estabelecendo relacionamento com uma agência que 
detém tanto a capacitação técnica e profissional para exer-
cer seu trabalho quanto atende aos princípios de complian-
ce no seu relacionamento com o mercado publicitário.

São em torno de 2,2 mil as agências certificadas pelo CENP 
no momento. Para tanto, elas passaram por um processo 
complexo de verificação inicial de capacitação técnica, o que 
inclui, por exemplo, a existência de equipes para as diferen-
tes disciplinas próprias de uma agência integrada e a compra 
e uso regular de pesquisa de mídia. Além disso, o CENP exa-
mina documentos e entrevista veículos com os quais a agên-
cia mantém relacionamento, entre outras iniciativas. 

Tudo visa comprovar que a agência está capacitada a 
planejar, criar e veicular campanhas publicitárias, atenden-
do aos princípios descritos nas Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária. 

A certificação concedida pelo CENP é dinâmica, poden-
do ser revista a qualquer tempo, sendo objeto de monito-
ramento periódico. Também tem prazo de validade defini-
do, devendo ser necessariamente revalidada, caso seja 
apurado um possível descumprimento dos compromissos 
técnicos ou éticos. O CENP tem normas próprias para pro-
cedimentos e diligências. Desde 2002, em torno de 2 mil di-
ligências de verificação já foram realizadas, perto de qua-
trocentas delas apenas em 2014 (veja mais informações na 
página 49 desta edição da CENP em Revista).

Quando há verificação de um relacionamento não com-
pliance, abre-se um procedimento que é remetido ao Con-
selho de Ética, órgão formado por representantes das enti-
dades fundadoras ou associadas do CENP – ABA, ABAP, 
ABERT, ABDOH, ABTA, ANER, ANJ, Central de Outdoor, Fena-
pro e IAB Brasil. Veja mais detalhes sobre o funcionamento 
do Conselho de Ética em reportagem desta edição. 

A Certificação é reconhecida por legislação federal: 
anunciantes públicos da esfera federal (e também vários 
das esferas estaduais e municipais) só podem contratar 
agências de publicidade se elas detiverem certificação de 
qualificação como a concedida pelo CENP.

O site do CENP disponibiliza um banco de livre acesso ao 
cadastro de agências certificadas.

Acesse o Banco de Dados do CENP de agências certifi-
cadas:

@http://200.212.54.151/cenp.htm

Norte 
96 / 4,54%

Nordeste 
279 / 12,84%

Sudeste 
1.158 / 52,77%

Centro-Oeste 
227 / 10,47%

Sul 
423 / 19,38%

Agências certificadas por região - 2.183

Posição: agosto/2014
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O documento reúne os princípios da 
autorregulação. Ao obter o Certificado 
de Qualificação Técnica, a agência assu-
me os compromissos técnicos e éticos 
das Normas-Padrão da Atividade Publici-
tária. Cabe ao Conselho de Ética atuar 
nos casos em que existam indícios de 
non compliance à autorregulação. 

O órgão é formado, entre titulares e 
suplentes, por 144 representantes de 
anunciantes, agências e veículos. O 
nome deles está no site do CENP. 

O Conselho é composto por três ti-
pos de órgãos colegiados: a Câmara de 
Conciliação e Mediação, a Câmara de Ar-
bitragem e Conflitos Éticos e o Colégio 
de Presidentes.

O Conselho de Ética atuará, por 
meio de procedimento ético, tanto na 
análise de fatos apurados em diligên-
cias técnicas de verificação quanto a 
partir de denúncias de agências certifi-
cadas, veículos e anunciantes. Não são 
aceitas denúncias anônimas.

O funcionamento do Conselho de Éti-
ca prevê etapas bem definidas:
1 – Instauração de procedimento, co-
municando as partes envolvidas.
2 – Relatório produzido por conselheiro 
relator designado, com o auxílio da Se-
cretaria Executiva.
3 – Conciliação e mediação. Havendo 
acordo, o procedimento é remetido ao 

Colégio de Presidente para homologa-
ção. Não havendo acordo, o procedi-
mento segue para a Câmara de Arbitra-
gem e Conflito Ético.
4 – A decisão é comunicada às partes.
5 – Há possibilidade de recurso dirigido 
ao Colégio de Presidentes.

O prazo previsto para o procedimen-
to é de até 180 dias, o qual poderá ser 
estendido devido a diligências ou a pra-
zo concedido pelas Câmaras para com-
provação de cumprimento voluntário. 

Todos os aspectos que envolvem o 

procedimento são sigilosos, sendo que 
mesmo os funcionários do CENP que tra-
balham nos procedimentos, bem como 
os conselheiros do Conselho de Ética 
atuantes nos diversos colegiados, assi-
nam termo nesse sentido. Quando uma 
situação de non compliance é verifica-
da, o Conselho de Ética recomenda ad-
vertência aos envolvidos, que é comuni-
cada também aos veículos.

O Conselho de Ética do CENP passou por um processo 
de renovação a partir da incorporação do conceito de 
compliance, no final de 2013, às Normas-Padrão

em processo de renovaÇÃo

ConSElHo dE ÉTiCa

as FunÇÕes do conseLHo de ÉtIca, 
conForme a sua composIÇÃo
CÂMARA DE CONCiliAÇÃO 
E MEDiAÇÃO
•  Promove tentativa de conciliação e 

mediação. 
•  Envia acordo para homologação 

pelo Colégio de Presidentes.
•   Envia procedimentos sem acordo 

para julgamento do mérito pela 
Câmara de Arbitragem e Conflitos 
Éticos.

 
CÂMARA DE ARBiTRAGEM 
E CONFliTOS ÉTiCOS
•  Julga conflitos éticos-profissionais.

•  Realiza instruções complementares 
nos procedimentos.

•  Preserva os interesses tutelados 
pelas Normas-Padrão. 

•  Comunica suas decisões. 
 
COlÉGiO DE PRESiDENTES
•  Julga, em grau de recurso, 

decisões das Câmaras.
•  Homologa acordos.
•  Aprova súmula de decisões 

prevalecentes.
•  Arquiva procedimentos.
•  Comunica suas decisões. 

@www.cenp.com.br/
sobre-o-cenp/conselho-de-etica/



VOCÊ TEM SEMPRE OS MAIORES MOTIVOS

PARA ANUNCIAR NA FOLHA.

O maior jornal do Brasil em circulação.

O maior em edições digitais.

O maior em número de visitantes únicos.

O maior em pageviews.

O maior em fãs no Facebook.

PARA ANUNCIAR, ACESSE

WWW.PUBLICIDADE.FOLHA.COM.BR

OU LIGUE (11) 3224 3129 / 7734 / 7926. folha
Fo n t e  d e  c i r c u l a ç ã o  e  d e  e d i ç õ e s  d i g i t a i s :  I V C  J u l h o  2 0 1 4  -  m é d i a  d e  t o d o s  o s  d i a s  -  c i r c u l a ç ã o  p a g a  -  3 4 7. 0 6 1  ( t o t a l )  e  1 3 2 . 7 8 7  ( d i g i t a l ) .

Fo n t e  d e  v i s i t a n t e s  ú n i c o s  e  d e  p a g e v i e w s :  A d o b e  A n a l y t i c s  –  J u n h o  2 0 1 4  –  2 6 , 9  m i l h õ e s  d e  v i s i t a n t e s  ú n i c o s  e  2 9 1 , 1  m i l h õ e s  d e  p a g e v i e w s .
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Arte, porque cuida de criação do es-
pírito quando transforma em mensa-
gem a chamada expressão de propa-
ganda; ciência social porque deve co-
nhecer o chamado público-alvo, o que 
envolve a área de antropologia; e ciên-
cia exata por lidar, na área de mídia, 
com probabilidades, estatística e, cada 
dia mais, com a matemática, que é a 
base de linguagem da chamada nova 
mídia e seus logaritmos.

Criação e mídia merecem discussões 
permanentes, fóruns, congressos e festi-
vais, prêmios e reconhecimentos indivi-
dual e coletivo. O negócio na publicida-
de, no entanto, frequenta pouco os ma-
nuais, mas, na prática, tem vida própria, 
e desde que o mundo mudou com a 
chegada dos veículos eletrônicos de 
massa em meados do século passado, 
tem, entre nós, como base, a prática que 
se incorporou aos usos e costumes co-
merciais: a agência de publicidade, que 
cria e tem a especialização na arte e na 
técnica, é contratada pelas empresas 
anunciantes, que devem remunerar pe-
los serviços que recebe, o que o faz, no 
entanto, em conjunto com os veículos 

de comunicação, que legitimam as agên-
cias como representantes dos anuncian-
tes e delas recebem o compromisso de 
cobrar e lhes pagar os valores pactuados 
para a veiculação da publicidade.

O anunciante contrata a agência e a 
remunera pela criação e gestão da pro-
dução das peças publicitárias. Pelo pla-
nejamento e compra de mídia, o anun-
ciante também a remunera, com uma 
percentagem (que no Brasil convencio-
nou-se historicamente em 20%) do que 
é negociado com o veículo para a inser-
ção dos anúncios.

Há, de fato, um contrato tácito que 
regula as relações agência-veículos, que 
tem base legal – a Lei nº 4.680/65 – e 
que pode ser lido como a obrigação dos 
veículos de fixar um desconto que re-
munere a agência pelas suas tarefas. 
Além das já citadas, há também o com-
promisso de adquirir e usar as pesquisas 
de mídia e a obrigação de exercer o del 
credere, o dever de cobrar as faturas 
das empresas anunciantes e repassar os 
recursos aos veículos.

Não se trata de uma jabuticaba, da-
quelas coisas que só existem ou têm ori-

gem no Brasil. Pelo contrário: no ano de 
1841, um certo Mr. Volney Palmer, na Fi-
ladélfia, Estados Unidos, envolto na Re-
volução Industrial e seus efeitos inova-
dores, criou a primeira agência de publi-
cidade que era, de fato, lugar onde 
quem queria vender espaços em jornais 
e quem os queria comprar se encontra-
vam para negociar o preço e acertar o 
negócio. O inovador trabalhava exclusi-
vamente para jornais e ganhou fama, 
fortuna e credibilidade a tal ponto que, 
em 1846, o Boston Chronotype escre-
veu sobre ele: “Basta entrar em seu es-
critório portando o recado que você 
gostaria de dar a todo o povo dos Esta-
dos Unidos e pronto, está feito”, conta 
Rena S. Said ao escrever sobre os siste-
mas de remuneração das agências de 
publicidade, no livro Publicidade como 
negócio.

Mr. Palmer, o pioneiro, era um 
agente particular do editor, que lhe 
pagava pelo agenciamento 25% sobre 
o faturamento bruto. Teve seguido-
res, e muitos, com  valores de remu-
neração até superiores, o que durou 
até os anos 1960, quando o patamar-

Além de ser arte e lidar com ciências sociais e exatas,  
a publicidade é um negócio e, como tal, complexo por 
envolver três interesses nem sempre concorrentes e, 
algumas vezes, conflitantes

um negÓcIo BeLo 
e compLexo

PubliCidadE



padrão, por exigência dos jornais, pas-
sou a ser de 15%.  O agenciador tor-
nou-se também responsável pelo con-
teúdo das mensagens e, em 1893, a 
American Newspaper Publishers’ As-
sociation determinou que a comissão 
deveria ser paga exclusivamente às 
agências e que não se concederia re-
dução de preço equivalente aos anun-
ciantes diretos.

No Brasil, o desconto remunerador 
foi primeiro autorregulado nos anos 
1950, sendo, em uma década, transfor-
mado em obrigação legal, o que perdu-
ra até hoje, inclusive com a vedação de 
ser concedido diretamente ao anun-
ciante, incluindo multa por desrespeito 
que pode chegar a até 50% do valor da 
veiculação. O legislador pretendeu pro-
teger a concorrência entre anunciantes, 
permitindo-lhes que negociem com os 
veículos os preços em igualdade de 
condições, sem que o desconto de 
agência seja ofertado como se fosse 
desconto comercial. 

O que é confirmado pela história e 
reconhecido até hoje é que a remunera-
ção do desconto-padrão é fixada pelos 
veículos, que podem, a qualquer tempo, 
alterar o seu valor percentual. 

Os veículos, no pacto de autorregula-
ção, em valorização das boas práticas 
ético-comerciais, admitem, para respei-

tar uma lógica reconhecida internacio-
nalmente (nas grandes contas, o des-
conto pode ser maior por permitir eco-
nomia de escala, o que não ocorre com 
as médias e pequenas contas publicitá-
rias), uma reversão aos anunciantes de 
até 5% do desconto que fixam. Admi-
tem, também, mantendo o desconto, 
que a remuneração acertada entre 
anunciante e agência seja feita por fee 
mensal, desde que o valor seja asseme-
lhado ao que representaria, de fato, o 
desconto-padrão concedido.

Há liberdade de contratar e estabe-
lecer a forma de remuneração. Quem 
contrata pode fixar com  base no que 
tem planejado para veiculação, esti-
mando o que será concedido pelos veí-
culos em desconto-padrão, o que deve 
ser exigido de serviços a serem presta-
dos, incluindo a qualidade, desde o ta-
lento até o uso de recursos modernos 
de pesquisa e acompanhamento de re-
sultados.

Da mesma maneira que os anuncian-
tes têm o direito de saber de que forma 
a agência presta os serviços – incluindo 
a medição de efeito da publicidade –, os 
veículos têm o direito de saber se o des-
conto que concederam foi efetivamente 
aplicado no custeio das agências ou está 
sendo transferido ao anunciante. É que 
é proibido por lei conceder tal benefício 

diretamente ao anunciante e está, tam-
bém, sujeito à fiscalização pelo cumpri-
mento da lei, inclusive com multa.

Para o veículo, quando se trata de di-
nheiro, o pensamento deve ser idêntico 
ao do anunciante que lhe encaminha a 
publicidade a ser veiculada: a sobrevi-
vência depende de boa gestão e dispo-
nibilidade de recursos para atualização 
técnica e qualificação de conteúdo. O 
desconto-padrão poderia, se não conce-
dido, estar contribuindo para a sua ma-
nutenção e aprimoramento. É a mesma 
lógica de quem negocia em nome do 
anunciante, que deseja incorporar todos 
os descontos ao valor a ser aplicado em 
publicidade.

No negócio complexo da publicidade, 
o que começou por uma banca de negó-
cios para aproximar os editores dos pri-
meiros jornais da era industrial aos pio-
neiros anunciantes de produtos e servi-
ços que a modernidade do século XIX 
gestava, nada é imóvel ou concluído. 
Haja vista o que está surgindo no mundo 
da web, no qual, também, já surgiram as 
bancas eletrônicas para a oferta de espa-
ço para quem deseja falar para todo o 
povo do planeta.

Sempre existirá um Mr. Volney Palmer.

o Fee, segundo as normas-padrÃo
O fee é prática desde sempre capitulada pelas Normas-Padrão da Atividade Publicitária. 
Na definição do documento, “é o valor contratualmente pago pelo anunciante à agência de publicidade, nos 

termos estabelecidos pelas Normas-Padrão, independente do volume de veiculações, por serviços prestados de 
forma contínua ou eventual”.

É entendido como uma alternativa à remuneração via desconto-padrão, podendo ser cumulativo ou alternati-
vo aos serviços de toda a natureza oferecidos pela agência.

De forma a respeitar o espírito da autorregulação comercial, a agência deve ser remunerada em valor igual ou 
aproximado ao que receberia caso fosse remunerada na forma do desconto-padrão, contanto que os serviços 
contratados por esse sistema sejam aqueles de natureza publicitária.

O CENP recomenda revisão periódica dos valores efetivamente aplicados pelo anunciante em publicidade, em 
comparação aos valores orçados e que tenham servido como parâmetro para a fixação dos valores do fee.
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OS FLUXOS FINANCEIROS NO MERCADO PUBLICITÁRIO
No mercado brasileiro há algumas condições mais comuns de fluxo financeiro referentes aos 
investimentos em mídia. Confira:

MODELO CONVENCIONAL PARA DESCONTO-PADRÃO

Premissas Fluxo financeiro Comentário

R$ 100 foi a mídia negociada 
junto ao veículo pela agência, 
em nome do anunciante, 
resultado do valor de tabela 
praticado pelo veículo deduzido 
da negociação comercial. 
R$ 20 é o desconto-padrão a 
que a agência faz jus, pelos 
serviços prestados ao 
anunciante, equivalente ao 
mínimo recomendado pelas 
Normas-Padrão, equivalente a 
20% do valor negociado com o 
veículo. 

1 –  Veículo fatura R$ 80 em 
nome do anunciante aos 
cuidados da agência, 
enviando fatura à agência.

2 –  Agência fatura contra o 
anunciante R$ 100, valor 
total da mídia negociada, 
incluindo o desconto-padrão 
que o veículo indica em sua 
fatura.

3 –  Anunciante quita a fatura da 
agência.

4 –  Agência quita a fatura do 
veículo (R$ 80) e contabiliza 
o desconto-padrão (R$ 20).

É o fluxo financeiro que melhor 
atende às recomendações das 
Normas-Padrão. Cumprido à 
risca, representa mais segurança 
para todos os elos do mercado 
publicitário, estando 
estritamente dentro do espírito 
das Normas-Padrão – 
considerando, claro, que o 
desconto-padrão praticado 
segue as recomendações do 
Anexo B.

R$ 100 foi a mídia negociada 
junto ao veículo pela agência, 
em nome do anunciante, 
resultado do valor de tabela 
praticado pelo veículo deduzido 
da negociação comercial. 
R$ 20 é o desconto-padrão a 
que a agência faz jus, pelos 
serviços prestados ao 
anunciante, equivalente ao 
mínimo recomendado pelas 
Normas-Padrão, equivalente a 
20% do valor negociado com o 
veículo. 

1 –  O veículo emite fatura de  
R$ 80 contra o anunciante e 
a entrega diretamente a ele.

2 –  A agência emite a própria 
nota, no valor de R$ 20, e a 
entrega ao anunciante. 

3 –  O anunciante quita a nota 
da agência e a fatura do 
veículo diretamente. 

MODELO ALTERNATIVO PARA DESCONTO PADRÃO
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MODELO COM FEE

Premissas Fluxo financeiro Comentário

R$ 100 foi a mídia negociada 
junto ao veículo pela agência, 
em nome do anunciante. 
R$ 20 é o desconto-padrão a 
que a agência faz jus, pelos 
serviços prestados ao 
anunciante. 
R$ 10 é o fee previamente 
negociado com o cliente (para 
facilitar a demonstração, 
considera-se esse valor válido 
para o período de um ano).

1 –  A agência emite nota contra 
o anunciante no valor de R$ 
10, de acordo com o fee 
negociado. 

2 –  O veículo emite fatura no 
valor de R$ 80 contra o 
anunciante aos cuidados da 
agência, a quem a fatura é 
entregue.

3 –  A agência emite contra o 
anunciante uma nota com 
dois valores: os R$ 80 
referentes à fatura do veículo 
mais os R$ 10 referentes à 
diferença entre o desconto-
padrão a que faz jus e o valor 
já pago na forma de fee.

Há vários formatos de fee 
praticados no mercado 
publicitário, inclusive aqueles 
variáveis, em função de 
resultados, periodicidade etc. 
Todos são válidos frente às 
Normas-Padrão, desde que 
respeitem o espírito do 
documento para remuneração 
dos serviços da agência: o de que 
a sua remuneração pelo 
investimento em mídia seja de, 
no mínimo, 20% do valor 
negociado com o veículo, 
também respeitados os 
parâmetros recomendados pelo 
Anexo B.

R$ 100 foi a mídia negociada 
junto ao veículo pela agência, 
em nome do anunciante. 
R$ 20 é o desconto-padrão a 
que a agência faz jus, pelos 
serviços prestados ao 
anunciante. 
R$ 10 é o fee previamente 
negociado com o cliente (para 
facilitar a demonstração, 
considera-se esse valor válido 
para o período de um ano).

1 –  A agência emite nota contra 
o anunciante no valor de R$ 
10, de acordo com o fee 
negociado pelos seus 
serviços.

2 –  O veículo emite fatura de  
R$ 80 contra o anunciante e 
a entrega diretamente a ele.

3 –  A agência emite outra nota, 
no valor de R$ 10, de forma 
a completar o valor a que 
faz jus pelos seus serviços.

É o modelo de fluxo financeiro 
alternativo quando há fee 
envolvido na negociação. Neste e 
no caso anterior, para efeito de 
verificação de conformidade da 
remuneração da agência, vale o 
período do ano fiscal.

MODELO COM FEE ALTERNATIVO
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o cenp e a mÍdIa programÁtIca
Com o crescimento dos investimentos em mídia 
programática, começam a surgir várias dúvidas sobre o papel 
de cada empresa no ecossistema, dúvidas essas que são 
compartilhadas também pelas diversas entidades do 
mercado publicitário

O IAB Brasil criou um comitê que 

vem trabalhando em documentos que 

buscam jogar luz sobre as questões 

mais importantes.

Já o presidente do CENP recentemen-

te concedeu entrevista sobre mídia pro-

gramática, e alguns setores receberam 

as declarações de forma não muito posi-

tiva, especialmente quando dito que:

“Notamos que as preocupações que 

se apresentam com essa metodologia 

destacam questões relacionadas à 

transparência e à precificação dos espa-

ços. Aparentemente, o anunciante que 

opta por operar com empresas essen-

cialmente de tecnologia não detém to-

tal domínio da agregação de valor.”

Pois bem.

São duas as palavras que incomo-

dam muita gente: transparência e arbi-

tragem (de preços). E a declaração aci-

ma tem ambas na mesma sentença.

Há executivos argumentando que 

transparência é “um conceito abstrato e 

por isso muito delicado, difícil de ser de-

finido, então melhor deixar isso pra lá”.

Ao contrário desses, sempre repito: 

você já leu as Normas-Padrão de cabo a 

rabo? Quem já leu sabe que a transpa-

rência é um dos pilares do relaciona-

mento agência/cliente/veículo. Basta, 

por exemplo, ver o item 2.2:

“Os Veículos comercializarão seu es-

paço, seu tempo e seus serviços com 

base em preços de conhecimento pú-

blico, válidos, indistintamente, tanto 

para negócios que os Anunciantes lhes 

encaminharem diretamente, quanto 

para aqueles encaminhados através de 

Agências. É lícito que, sobre esses pre-

ços, os Veículos ofereçam condições 

ou vantagens de sua conveniência, ob-

servado o disposto no item 2.3. destas 

Normas-Padrão.”

Assim, transparência não é um con-

ceito abstrato.

Já sobre arbitragem, há empresas 

bradando que possuem parecer jurídi-

co que permite esse tipo de negocia-

ção e que o CENP não tem jurisdição 

sobre isso. Ora, parecer de advogado é 

apenas uma opinião, não possui o me-

nor efeito legal: pode ser a favor ou 

contra. Simples assim. 

A mídia programática traz mesmo 

grandes dúvidas: as empresas de retarge-

ting devem ser enquadradas como agen-

ciadores autônomos, veículos ou agên-

cias? E as ad exchanges podem ser consi-

deradas veículos se elas não têm inventá-

rio próprio? E as DSPs? São agências? As 

trading desks são bureaus de mídia?

E por aí vai.

A presença da tecnologia oferece 

diversos desafios ao mercado de publi-

cidade. Vejo a posição do CENP como 

extremamente ponderada e cautelosa, 

o que é muito positivo, pois mostra 

que a entidade está disposta a ouvir 

para entender, antes de emitir uma re-

comendação formal. 

Mas não se iludam: para crescer de 

forma sustentada e brigar por grandes 

verbas, as empresas envolvidas em mí-

dia programática precisam sim da “bên-

ção” do CENP, pois algumas andam em 

linha tênue entre o que é permitido ou 

não no mercado brasileiro.

Marcelo Sant’Iago é country manager 

da MediaMath
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CoMPlianCE

governanÇa 
corporatIva e crIaÇÃo 
de vaLor
As práticas da boa governança corporativa (GC) passaram 
por testes de efetividade ao longo das últimas duas décadas. 
Os escândalos corporativos ocorridos nos Estados Unidos no 
início do milênio e depois a crise financeira internacional 
demonstraram que a governança adotada ou era apenas de 
fachada, como no primeiro caso, ou não era tão robusta e 
efetiva como se queria fazer acreditar

Nesses dois momentos históricos, 

vimos como a falta da boa governança 

pode destruir valor. De empresas, de 

mercados, de países e de pessoas. Es-

ses episódios tiveram um papel didáti-

co e reforçaram a necessidade de se 

criar mecanismos efetivos que levas-

sem à boa governança de fato, assegu-

rando a estabilidade dos mercados e 

da economia.

Quando advogamos que a boa go-

vernança gera valor, o fazemos com 

base em extensa produção acadêmica que vem examinan-

do há décadas a influência da boa governança nas empre-

sas e seus resultados. 

Distintos estudos foram realizados a fim de demonstrar 

que os benefícios de se adotar as 

boas práticas poderiam ser mensurá-

veis e tangíveis para organizações e 

para a sociedade. Dentre os vários tó-

picos, buscaram investigar como ca-

racterísticas específicas de governan-

ça de uma companhia afetam sua ren-

tabilidade, volatilidade das ações, va-

lor das empresas e outros resultados. 

A adoção de boas práticas funda-

mentadas nos princípios de transpa-

rência, equidade, prestação de contas 

e responsabilidade corporativa pode beneficiar as compa-

nhias de diferentes formas, ora associados à maior facilida-

de de captação de recursos e à redução do custo de capi-

tal, ora atrelados ao melhor desempenho operacional por 
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meio do aprimoramento do processo decisório na alta ad-

ministração e mecanismos de controle. 

A criação de valor é tecida a partir de um ambiente de 

confiança e de uma perspectiva de longo prazo, que leva 

em consideração o ambiente e a sociedade. Quando con-

fio, não preciso descontar a incerteza no preço. Isso se apli-

ca a um investidor assim como a um profissional que apos-

ta o seu maior capital, seu tempo e seu talento, atrelando 

seu destino ao de uma empresa.

VAlOR ExTERNO E iNTERNO

A capacidade das empresas em inspirar confiança, tanto 

nos acionistas quanto nos investidores e demais partes in-

teressadas, resulta na melhor precificação de suas ações ou 

em melhores condições de contratação de empréstimos. 

A implantação das melhores práticas permite atrair inves-

tidores nacionais e internacionais e, assim, contribuir com 

o mercado de capitais no cumprimento de seu papel de fi-

nanciar ideias e projetos. Do ponto de vista interno da or-

ganização, as boas práticas permitem um aperfeiçoamento 

da gestão, do processo de tomada de decisão e do enca-

minhamento da sucessão de gestores e sócios. 

Ao adotar essas boas práticas, a empresa tende a inibir 

os abusos de poder, minimizar erros estratégicos, conflitos 

de interesses e eventuais fraudes. A empresa passa a incor-

porar sistemas adequados de tomada de decisões e de mo-

nitoramento dessas decisões, envolvendo os relaciona-

mentos entre os agentes da governança: acionista/cotista, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de controle e 

partes interessadas. O benefício de sua prática está em 

criar um clima de confiança para todos esses agentes.

As empresas atentas à adoção das melhores práticas de 

governança tendem a apresentar maior capacidade compe-

titiva, exemplificada pelo acesso facilitado na captação de 

recursos no mercado e pela atração de bons profissionais.

Depois de tantos avanços, deparamo-nos agora com 

um momento de redução do proativismo e do aprofunda-

mento das discussões da boa governança. Essa é uma 

oportunidade para retomarmos nossa tradição dos ciclos 

virtuosos e nos anteciparmos às atuais demandas. Em vez 

de adotar o caminho motivado pela conformidade às leis 

e regras, devemos prosseguir pela conscientização dos pa-

péis e dos benefícios que cada agente terá no longo pra-

zo ao adotar práticas de governança continuamente aper-

feiçoadas. Esse caminho pode requerer mais tempo e de-

mandar mais esforços, porém é mais consistente e cria va-

lor de forma sustentada.

Sandra Guerra é presidente do Conselho de Administração do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
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O presidente do CENP, Caio Barsotti, ao lado do pre-

sidente da ABAP, Orlando Marques, participou do 2º 

Congresso Internacional de Compliance, organizado 

no final de junho, em São Paulo, pela LEC – Legal Ethics 

and Compliance, empresa brasileira focada na divulga-

ção e promoção do conhecimento em compliance.

Caio e Orlando foram os palestrantes da mesa “Pu-

blicidade e compliance: risco reputacional?”, quando ti-

veram a oportunidade de expor aos presentes as bases 

do mercado publicitário brasileiro e a contribuição das 

Normas-Padrão, às quais foram juntadas normas de 

compliance.

cenp partIcIpa do 2º 
congresso de compLIance



O que significam para as empresas em geral e para 
as agências de publicidade em especial a aprovação 
da chamada lei Anticorrupção?

A nova Lei nº 12.846/13 se aplica não somente a atos de 
corrupção, mas também a outras condutas lesivas pratica-
das contra a administração pública nacional e estrangeira e 
possui sanções severas, como multas de 0,1% a 20% do fa-
turamento bruto do último exercício anterior ao da instau-
ração do processo administrativo, suspensão das ativida-
des, dissolução compulsória da pessoa jurídica, além de ou-
tras sanções igualmente severas. Desta forma, a lei cria 
uma nova realidade para empresas brasileiras, que não es-
tavam sujeitas a outras conhecidas legislações anticorrup-
ção, como o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e ao UK 
Bribery Act.

Empresas brasileiras, incluindo agências de publicidade 
e, em especial, as que realizam negócios com entidades 
públicas, terão que adequar seus programas de complian-
ce, criando políticas e mecanismos adequados para preven-
ção de práticas ilícitas.

A legislação brasileira é mais ou menos rigorosa do 
que as vigentes em outros países?

Em alguns aspectos a nova lei brasileira é mais abrangen-
te, pois inclui em seu escopo não somente atos de corrup-
ção, mas também outras condutas lesivas à administração 
pública nacional e estrangeira, como por exemplo fraudes 
em licitações públicas.

Outro aspecto importante, que torna a lei mais rigorosa 
que outras legislações, é que ela possui severas sanções cí-

EnTrEViSTa
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em Busca de maIs 
seguranÇa para 
o mercado
Erica Sellin Sarubbi, advogada especializada da área 
Compliance e Penal Corporativo do Trench, Rossi e 
Watanabe Advogados, fala sobre a adoção do conceito na 
publicidade brasileira e garante: a adoção do compliance  
será um grande benefício para o ambiente de negócios 
nacional, inclusive para a atividade publicitária. Formada em 
2004 pela PUC de Campinas, Erica tem mestrado em Direito 
Empresarial pela Northwestern School of Law e Certificação 
em Negócios pela Kellogg School of Management
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veis e administrativas, sendo que a pessoa jurídica respon-
derá objetivamente pela aplicação de tais sanções. A res-
ponsabilidade objetiva determina que basta a comprovação 
de o ato lesivo ter sido praticado no interesse ou benefício 
da pessoa jurídica, sem ser necessário que se comprove 
culpa ou dolo, o que deverá facilitar a aplicação da lei.

Acredita que essa lei será daquelas que “pegam”? A 
Justiça brasileira está preparada para corresponder 
às exigências da lei? Ela não implica apurações que 
normalmente se arrastam e tendem a ser 
inconclusivas para efeito penal?

Existem alguns desafios para a aplicação da Lei Anticor-
rupção. Um exemplo é a apuração de responsabilidade na 
esfera administrativa, que, como regra geral, ocorrerá de 
forma difusa, ou seja, não será centralizada em um único 
órgão, o que pode ocasionar discrepâncias na aplicação da 
lei. Porém a Controladoria Geral da União, que esteve am-
plamente envolvida na criação e, mais recentemente, na 
implementação da lei no Brasil, tem autoridade para instau-
rar procedimentos a respeito da aplicação da lei em nível fe-
deral, o que deve mitigar esse desafio. 

É importante mencionar que o Brasil é signatário da Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co, OCDE. Em 2007, como parte do programa de avaliação 
da entidade, dois países-membros avaliaram o Brasil e suge-
riram que deveriam ser tomadas medidas para estabelecer 
responsabilidade de pessoas jurídicas por atos de corrupção 
envolvendo funcionário público estrangeiro. Desta forma, 
além da mudança no cenário mundial em que atos de cor-
rupção são menos tolerados e severamente investigados 
pelas autoridades, o Brasil, como signatário da OCDE, tam-
bém precisa atender a seus requisitos, o que será um gran-
de incentivo para que a lei seja de fato aplicada aqui.

Um bom indicativo de que a lei será implementada de 
forma adequada é o fato de que alguns estados, entre eles 
São Paulo, já emitiram regulamentações próprias para apli-
cação da nova lei, indicando inclusive órgãos especializa-
dos para sua aplicação.

Acredita que os mecanismos de compliance postos 
em prática pela publicidade brasileira, via as Normas-
Padrão do CENP, possam ser um instrumento 
relevante para maior segurança dos negócios?

A existência de leis específicas, em especial no que diz 
respeito à regulamentação sobre os serviços de publicidade 

voltados para a administração pública (Lei nº 12.232/10), tra-
zem mais segurança ao mercado. Além disto, o CENP ado-
tou um Código de Conduta que dispõe sobre diversos as-
suntos referentes a essa área de atuação.

Contudo, como em outros setores, existem situações 
que apresentam maiores riscos. Diante disso, a nova lei an-
ticorrupção preencherá  lacunas importantes, principalmen-
te no tocante a interações com entidades públicas.

A adoção de programas de compliance pode tornar 
o ambiente de negócios nacional ainda mais 
atrativo e seguro, uma vez que muitas agências 
que atuam no Brasil estão ligadas aos grandes 
grupos globais de comunicação?

A adoção do compliance  será um grande benefício 
para o ambiente de negócios nacional, inclusive para a 
atividade publicitária.  É importante, porém, que se consi-
derem os riscos específicos da empresa e de cada indús-
tria para que programas de compliance sejam efetivos e 
capazes de prevenir, detectar e remediar condutas impró-

Erica Sellin Sarubbi, do Trench, Rossi e Watanabe Advogados,
é advogada especializada em compliance e direito penal corporativo 
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prias. É importante também que as empresas comuni-
quem suas políticas e procedimentos a todos os seus fun-
cionários e a terceiros.

Além de um evidente benefício ao ambiente nacional, 
empresas que criarem programas de compliance adequados 
estarão mais bem preparadas para enfrentar eventuais pro-
blemas, considerando que a nova lei brasileira prevê a exis-
tência de programas de compliance como um dos fatores de 
redução de sanções a serem considerados em casos de vio-
lação a lei. 

Além disso, o Brasil se torna um mercado mais seguro para 
empresas que já são submetidas a leis como o FCPA, pois ni-
vela a expectativa de companhias estrangeiras e brasileiras 
agirem de forma ética, e incentiva empresas estrangeiras a 
firmar parceiras com as brasileiras. 

É muito importante que empresas brasileiras ou internacio-
nais que atuam no Brasil estejam bem preparadas e criem pro-
gramas de compliance efetivos ou revisem seus programas 
existentes para que estejam de acordo com a lei brasileira, pois 

a nova lei é mais ampla que outras legislações internacionais. 
É importante ainda mencionar que de acordo com a nova 

lei, bem como previsto em outras legislações internacionais, 
pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas por atos lesi-
vos praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou 
não, por quaisquer terceiros ou outros parceiros. Desta for-
ma, é muito importante que as empresas realizem due dili-
gence anticorrupção em terceiros e outros parceiros com 
quem realiza negócios. As empresas devem ainda ter contra-
tos formalizados com quaisquer terceiros e devem incluir 
cláusulas anticorrupção e de auditoria nesses contratos, para 
que tenham acesso a documentos e informações relevantes, 
se necessário.

A nova lei é um grande avanço para o mercado brasilei-
ro e certamente terá um impacto positivo em diversas 
áreas, inclusive na publicitária. 

@www.trenchrossiewatanabe.com.br
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CrÔniCa

a traJetÓrIa de um 
Fumante comum

Houve um tempo em que fumar era charmoso e ele-
gante. Fumávamos em qualquer lugar sem nenhuma dis-
criminação.

Lembro muito bem do momento em que as luzes de 
proibido fumar se apagavam e dezenas de pessoas, ao mes-
mo tempo, acendiam seus cigarros dentro do avião. Uma 
coisa inimaginável hoje. Não só por conta dos fumantes pas-
sivos, mas pelo risco dos incendiários ativos. 

Fumávamos dentro das salas de aula na faculdade, e não 
lembro como nos livrávamos das cinzas e das bitucas. Prova-
velmente jogávamos no chão, o que também não era con-
siderado incorreto na época.

Dentro das agências de propaganda, o cigarro também 
era liberado, e a fumaça fazia parte do ambiente. Lembro-
me de um cliente que atendi que era, segundo ele, alérgico 
ao cheiro do cigarro. Até hoje não acredito que isso fosse 
verdade, mas era difícil ficar reunido com ele sem a compa-
nhia de um cigarrinho amigo.

Na Grottera, mesmo eu sendo um dos donos da agência, 
vi a liberação do cigarro ser levada a um plebiscito entre os 
funcionários, e perdermos o direito de fumar nas nossas me-
sas. Isso, apesar de toda a campanha que os fumantes fize-
ram para que não houvesse a proibição. Chegamos a criar 
cartazes e espalhar por todas as salas com mensagens ora 

bem-humoradas, ora ameaçadoras. Quando perdemos, cria-
mos novos cartazes mostrando nossa indignação. Um des-
ses ficou marcado para mim: “Quem não fuma, morre mui-
to mais saudável”.

Ficou acertado que haveria um fumódromo: uma peque-
na sala que tinha uma ínfima janela. Cabiam não mais de 
quatro pessoas ao mesmo tempo, mas era comum termos 
o dobro dessa audiência. Parte dela composta por fumantes 
e parte de não fumantes que simplesmente queriam usu-
fruir o que era chamado o espaço mais divertido e criativo 
da agência. 

A grande diversão no fumódramo era criar as sacanagens 
que a gente faria com um assistente de arte que, por respei-
to e carinho, não vou dizer o nome. Eram brincadeiras qua-
se pueris, sem maldade. Coisas que hoje todos chamariam 
de bullyng. Invariavelmente, as tramas giravam em torno das 
nossas indiretas sobre o possível homossexualismo do ra-
paz, pelo simples fato de ele ser radicalmente machista. Re-
cordo de histórias muito engraçadas, mas impublicáveis. Ou 
seja, nos dias atuais, isso seria o suprassumo do politicamen-
te incorreto: fumar, praticar bullyng e brincar usando a discri-
minação sexual. 

Bons tempos aqueles em que era mais fácil se divertir!
Nosso espaço tinha uma espécie de presidente. Aquele 

(Em homenagem ao livro do André Porto Alegre, ex-fumante)

“QUEM NÃO FUMA, MOR RE MUITO MAIS SAUDÁVEL”
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que tinha a prioridade de utilizar a única cadeira da saleti-
nha. Essa celebridade era o redator, supercriativo e engra-
çadíssimo, Fábio Bologna que – infelizmente – já não 
fuma mais entre nós. E o termo celebridade cabia bem 
para o Fábio. Além do seu jeito de lorde inglês que lhe ren-
deu o apelido de “conde”, era praticamente um sósia do 
Mick Jagger.

Era naquele espaço pequeno e malcheiroso que o Fábio 
e o Alê Cassulino, que faziam uma dupla maravilhosa, me 
apresentavam muitas de suas campanhas. O espaço era tão 
democrático que quem estivesse presente ouvia e dava opi-
niões, fosse ele criativo ou não, tivesse ou não qualquer in-
formação sobre o briefing ou o cliente. Posso afirmar que al-
gumas das campanhas mais brilhantes da agência foram 
apresentadas e arredondadas tendo como testemunhas cin-
zeiros lotados.

Na época, as más línguas diziam que um comercial anti-
fumo produzido graciosamente pela agência para o Institu-
to de Pneumologia (onde aparecia, por meio de computa-
ção gráfica, um bebê soltando fumaça pela boca) teria sido 
criado nesse fétido ambiente. Mas posso declarar que isso 
não é verdade. Jamais cometeríamos tal atrocidade contra 
nós mesmos.

A restrição ao fumo era respeitada até certo horário. 
Quando começava aquela velha conversa de agência de pro-
paganda, “acho melhor a gente pedir umas pizzas”, era a dei-
xa para uma espécie de liberou geral. Porque parar o traba-
lho para ir ao fumódramo significava que todos iriam pra 
casa ainda mais tarde. Aí, todos se tornavam complacentes.

Fomos felizes na nossa pocilga até que a proibição se tor-
nou lei, de verdade, em 2009. A partir daí, não se podia mais 
fumar dentro da agência. Como éramos todos respeitadores 
da legislação, abandonamos nossa querida salinha e passa-
mos a fumar na área externa do andar. Não que ali fosse 
permitido, mas ao menos ficávamos protegidos da patrulha 
dos não ou ex-fumantes, apenas expostos a eventuais fisca-
lizações da Prefeitura, o que, convenhamos, eram muito 
menos eficientes e presentes. Foi um upgrade. Tínhamos 

quatro cadeiras e uma janela enorme. O conforto era bem 
maior, mas, confesso, era muito menos divertido, simples-
mente porque estávamos mais distantes daqueles que vota-
ram pela proibição. 

Depois, com a venda de parte da Grottera para a TBWA, 
as coisas ficaram ainda mais confortáveis. O querido Peleias, 
CFO da agência, tinha licença para fumar, dada pela própria 
rainha da Inglaterra... Como ficamos muito amigos, não po-
deria deixá-lo sozinho fumando seu cachimbo. Sempre que 
podia, ia até sua sala com uma lista de pendências e um 
maço de cigarros. Fumávamos e trabalhávamos enquanto 
eu observava ele encher seus papéis de fumo e conseguir 
mais um pequeno furo de queimado na camisa.

Existia também outra categoria de fumantes, provavel-
mente mais divertida que a nossa, que utilizava a cobertura 
do prédio. Eu não participava desse grupo, simplesmente 
porque odeio cigarros sem filtro.

Tudo isso para dizer minha firme convicção: embora seja 
um ser em extinção e completamente idiota, o fumante é di-
vertido, provavelmente porque tem a sensação adolescente 
de que está fazendo uma coisa errada e que é reprovada pe-
los mais conscientes.

Hoje, a vida está cada vez mais difícil para os fumantes. É 
desaprovação por todo lado. Família, amigos e até desco-
nhecidos sempre encontram uma forma de mostrar sua de-
saprovação e insistir que deveríamos parar de fumar. Aliás, 
parar de fumar é uma coisa muito fácil. Eu mesmo já parei 
mais de vinte vezes.

Como está próximo de completar as mil palavras, que é o 
tamanho solicitado para esta crônica, acho que vou encerrar 
por aqui e ir fumar um cigarrinho. Alguém tem um isqueiro 
pra emprestar?

Ricardo Ramos é corinthiano há sessenta anos, publicitário há 43, na 
APP há 28 anos, no Conar há nove e parando de fumar na próxima se-
gunda, há 42 anos.

“QUEM NÃO FUMA, MOR RE MUITO MAIS SAUDÁVEL”
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CurTaS

O Projeto Inter-Meios indica 
crescimento dos investimentos 
publicitários ao longo do 1º 
semestre da ordem de 18,17% 
em comparação a 2013. Foi o 
segundo maior crescimento 
entre semestres em uma 

década. Já segundo o Ibope 
Media houve crescimento de 
14,6% no período. 
A edição 39 da CENP em 
Revista detalha a metodologia 
usada pelo Inter-Meios e  
Ibope Media.

BOLO PUBLICITÁRIO CRESCEU  
NO 1º SEMESTRE

R

Geraldo de Brito foi reeleito para a 
presidência do Sinapro SP, para o 
triênio 2014-2017. A nova diretoria foi 
escolhida por unanimidade de votos 
e tomou posse dia 12 de agosto.
“A grande meta é tornar o nosso 
negócio cada vez mais relevante e 
fortalecido”, disse Geraldo. “Nos 
últimos anos percebemos certo 
endurecimento, principalmente na 
remuneração e faturamento das 
agências. E quando o serviço é 
valorizado, é possível cobrar mais.  
É por isso que a gente tem 
batalhado, juntamente com a 
Fenapro. É um trabalho 
permanente.”

GERALDO DE BRITO 
REELEITO NO 
SINAPRO SP

R

A edição 2014 do Mídia Fatos, 
o anuário da ABTA, já está 
disponível em edição impressa  
e digital, no endereço  
http://www.midiafatos.com.br

MÍDIA FATOS 
2014
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O diretor-geral do SBT em Brasília, 
Daniel Pimentel Slaviero, foi reeleito, 
no final de agosto, presidente da 
Abert para o biênio 2014-2016. Para 
a vice-presidência foi reeleito o 
empresário Vicente Jorge, da TV Asa 
Branca e da Rádio Globo FM, de 
Caruaru. Também foram eleitos os 
integrantes do Conselho Superior da 
Abert com mandato até 2018. 
Entre as metas da nova gestão, 
Slaviero aponta a conclusão do 
processo de migração do rádio AM 
para o FM, a digitalização da 
televisão, além da permanente luta 
em defesa da liberdade de imprensa 
e expressão. “Continuaremos 
defendendo a liberdade de 
expressão e imprensa como nossa 

missão número um. Um país que 
tem  veículos de comunicação 
saudáveis e independentes 
demonstra uma democracia 
vigorosa e vibrante”, disse. 
Ele comemora, entre as conquistas 
do setor de radiodifusão nos últimos 
anos, o processo de desoneração da 
folha de pagamento e a assinatura 
do decreto de migração do AM para 
o FM. 
Slaviero lembra que a radiodifusão 
está entrando numa nova etapa, 
com a intensificação do processo da 
digitalização da TV e o desligamento 
do sinal analógico. “Para os 
próximos dois anos o desafio será 
fazer essa transição de forma segura 
e tranquila para que a população 

não seja prejudicada com o principal 
meio de informação, conteúdo e 
entretenimento que é a TV aberta”, 
disse.
Outro feito destacado por ele é o 
crescimento de 37% no número de 
emissoras associadas à Abert nos 
últimos anos, fruto de um trabalho 
de prestação de serviço que a 
entidade faz ao associado.

DANIEL SLAVIERO REELEITO NA ABERTR
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 a cenp em revIsta tamBÉm estÁ 
dIsponÍveL na app store 
e na googLe pLaY

  O CENP, entidade promotora da ética comercial em pu-
blicidade, se dedica a fomentar a livre e leal concorrên-
cia auxiliando na compreensão e incentivando o com-
pliance às normas legais e de autorregulação, pilares 
do modelo brasileiro de negócios da publicidade, histo-
ricamente fundado nas melhores práticas que promo-

vem um ambiente ético, seguro, transparente, susten-
tável e de elevado padrão de qualidade, por meio do 
convívio respeitoso e participativo dos agentes econô-
micos em seus organismos, considerados fóruns per-
manentes para atualização das Normas-Padrão da Ativi-
dade Publicitária e solução de conflitos éticos.

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

1.798
relações comerciais 
diligenciadas

29
Procedimentos a 
serem julgados

654
Procedimentos 
instaurados

17
Procedimentos 
aguardando prazo

366
adequações

148
novas 
diligências 
por 
mudanças 
de agência 16

advertências 
arquivadas

78
Procedimentos 
arquivados *

*  Em conformidade ao artigo 
10º, ítem 20 do riCE - 
regimento interno do
Conselho de Ética

•  Participação no XV Congresso da adori 
rJ, em Macaé - rio de Janeiro nos dias 27, 
28 e 29 de julho. apresentação do CEnP 
abordou o buP, Verificação de Circulação e 
Compliance. 

•  Participação da série Encontros com 
Mercados regionais em Volta redonda - 
rio de Janeiro, promovido pela TV rioSul 
em Julho. apresentação do CEnP abordou 
normas para Habilitação e Certificação de 
agências de Publicidade e Compliance. 

•  Participação institucional na Feira e 
Congresso abTa 2014, realizado no Expo 
Transamérica dias 5 e 6 de agosto.

•  reuniões com adJori SC e adi sobre 
Verificação de Circulação com o objetivo de 
incentivarmos a adesão dos jornais 
regionais.

•  Participação institucional no 10º Congresso 
brasileiro de Jornais promovido pela anJ 
nos dias 18 e 19 de junho no WTC - São 
Paulo.

•  acompanhar a Presidência nas Visitas a 
anunciantes, agências de Publicidade e 
Veículos de Comunicação para falar sobre 
Compliance, buP - banco Único de listas 
de Preços e Verificação de Circulação.

•  Fechamento do contrato de Prestação de 
Serviços com a empresa MMSis para 
projeto e desenvolvimento  e 
implementação do Módulo Mailng.

•  Encontros com institutos de Pesquisa 
para desenvolvimento do Projeto brasil 
regiões.

relações institucionais até 14 de março de 2014: ações  -  relações Institucionais até 31/08/2014  
atualizado em 18/09/2014

BaLanÇo dos procedImentos do conseLHo de ÉtIca 2002 / 2014

a MiSSão do CEnP

agêncIas certIFIcadas 
Fonte: CENP

2175

2014
18/09/2014

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

1.977HiSTÓriCo dE 
diliGÊnCiaS TÉCniCaS 
dE VEriFiCaÇão 
rEaliZadaS dESdE 2002

12.312HiSTÓriCo dE 
PEdidoS dE 
CErTiFiCaÇão

1.454 ProCESSoS dE 
CErTiFiCaÇão 
aValiadoS, EM 2014

48 diliGÊnCiaS TÉCniCaS 
dE VEriFiCaÇão EM 
andaMEnTo

(*)391rElaÇÕES CoMErCiaiS 
analiSadaS

33 diliGÊnCiaS TÉCniCaS 
dE VEriFiCaÇão 
ConCluÍdaS*, EM 2014

aTualiZaÇão aTÉ 18/09/2014 aTualiZaÇão aTÉ 18/09/2014

dILIgêncIa tÉcnIca de verIFIcaÇÃo – dtvcertIFIcaÇÃo
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 O CENP transmite segurança e seriedade nas suas ações. 
Conte sempre com a minha ajuda.

Carlos Roberto, Mogi das Cruzes, SP

 Depois de ler na edição passada resumo da mesa-redon-
da promovida pelo CENP, concluo que o futuro do profissional 
da área de mídia das agências pode ser descrito tanto como 
fantástico quanto assustador. 

O que fará mais diferença no futuro: saber comprar barato 
ou saber comprar bem? Decifrar as fórmulas matemáticas e os 
softwares que permitem (ou permitirão) localizar o consumi-

dor-alvo num sitezinho perdido no meio da internet ou ter 
aquela ideia diferenciada que destaca o anúncio nos meios tra-
dicionais (se posso assim chamá-los)?

Não sei, ninguém sabe. Talvez o futuro seja ainda mais de-
safiador e misterioso. Espero estar por aqui para vê-lo.

Luiz Ignácio, São Paulo, SP

 Acreditamos, respeitamos e referendamos as Normas-Pa-
drão da Atividade Publicitária. Elas são de grande valia para o 
mercado.

Rita Cruz, Volta Redonda, RJ

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. 
Artigos assinados não refl etem 
necessariamente a opinião desta revista, 
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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.




