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EdItorIal

O ano encerrou-se com notícia aus-

piciosa para a autorregulação comer-

cial: registramos com muito prazer a 

adesão ao CENP da Fenapex, Federação 

Nacional da Publicidade Exterior, refor-

çando ainda mais a efetividade da au-

torregulação comercial. À Fenapex, sua 

diretoria e empresas associadas, as nos-

sas calorosas boas-vindas!

Esta edição traz depoimentos revela-

dores dos presidentes de todas as nos-

sas entidades fundadoras e associadas. 

Eles discutem de forma franca os desa-

fios que se abrem em 2015, justificando 

plenamente o título dado à matéria: a 

agenda da publicidade para o novo ano.

É sempre uma grande satisfação pro-

mover o almoço de confraternização de 

final de ano do CENP, com a presença de 

mais de cem companheiros de anun-

ciantes, agências e veículos que, ao lon-

go do ano, dedicaram seus melhores es-

forços à autorregulação comercial. 

Esse almoço foi especialmente festivo 

e agradável pela consciência minha, da 

diretoria e da equipe do CENP de termos 

avançado, em 2014, junto com o merca-

do publicitário, em importante etapa: a 

prática do compliance em nosso am-

biente de trabalho.

Esse conceito inovador foi incorpora-

do às Normas-Padrão em 2013, renovan-

do-as e dando a elas um caráter de atua-

lidade excepcional, em linha com o que 

há de mais vanguardista na conceitua-

ção do ambiente de negócios. Triste-

mente, vimos eclodir ao longo de 2014 

uma série de notícias em outros seg-

mentos da economia que apenas refor-

çaram a percepção do quão importante 

é, hoje, a governança corporativa para a 

continuidade dos negócios. 

Estar compliance é operar de acordo 

com as leis e regras éticas, de forma 

transparente e prevenindo a corrupção. 

Na publicidade, é operar de maneira efi-

ciente e com segurança para agências, 

veículos e notadamente anunciantes. Fa-

lamos sim da continuidade de vendas e 

lucros, mas não apenas; falamos tam-

bém de empregos, valor e futuro. Num 

ambiente sempre tão conturbado, o 

compliance demonstrou sua condição 

de indispensabilidade para as empresas 

e suas entidades. E, mais uma vez, a pu-

blicidade brasileira esteve na frente.

Não se trata, sabemos todos, de uma 

novidade. Temos, com muito orgulho, 

uma longa tradição de zelar pelos nos-

sos próprios interesses em consonância 

com os interesses maiores da sociedade. 

A semente plantada ainda nos anos 50 

pelos fundadores da publicidade brasilei-

ra germinou de forma irresistível. A árvo-

re resultante é frondosa, tem raízes pro-

fundas e gera frutos abundantes. Seus 

fundamentos éticos são exemplo, sua 

ação é de uma eficácia a ponto de proje-

tar o nome do Brasil no exterior.

Nesse cenário virtuoso, o compliance 

veio para somar. Os primeiros resultados 

observados em 2014 foram entusias-

mantes. Encerramos o ano tendo a con-

vicção de que ele será o drive para os ne-

gócios da publicidade nos próximos 

anos – e isso só tornou mais agradável 

receber os parceiros no almoço de 2 de 

dezembro.

Encerro desejando a todos os amigos 

um 2015 de muito trabalho e realizações!

Boa leitura!
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NOSSAS ENTIDADES FUNDADORAS

NOSSAS ENTIDADES ASSOCIADAS

MISSÃO

VISÃO

O CENP, como entidade de ética 

comercial, se dedica a fomentar a li-

vre e leal concorrência auxiliando na 

compreensão e incentivando a con-

formidade (compliance) às normas 

legais e de autorregulação, pilares 

do modelo brasileiro de negócios da 

publicidade. Historicamente funda-

do nas melhores práticas, promove 

ambiente ético, seguro, transparen-

te, sustentável e de elevado padrão 

de qualidade, por meio do convívio 

respeitoso e participativo dos agen-

tes econômicos em seus organis-

mos, considerados fóruns perma-

nentes para atualização das Normas- 

-Padrão da Atividade Publicitária e so-

lução de conflitos éticos.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência so-

bre as melhores práticas de relacio-

namento comercial e fórum per-

manente de governança e de solu-

ção de conflitos éticos para anun-

ciantes, agências e veículos com 

base nas Normas-Padrão da Ativi-

dade Publicitária, sempre respei-

tando a lei.

HISTÓRICO
O CENP, Conselho Executivo das 

Normas-Padrão, foi constituído em 

16 de dezembro de 1998 por meio 

de uma livre convenção entre as en-

tidades representativas dos princi-

pais agentes econômicos do merca-

do publicitário brasileiro. Assinaram 

e se comprometeram com princípios 

defendidos pelo CENP anunciantes, 

agências de publicidade e veículos 

de comunicação, por meio de suas 

entidades. Elas partilham a crença de 

que a atividade publicitária é funda-

mental para garantir a competição e 

a evolução entre empresas, marcas, 

produtos e serviços.

Ao CENP, constituído como uma 

associação civil sem fins lucrativos, 

foi delegada a responsabilidade pela 

condução da autorregulação das re-

lações ético-comerciais entre os 

agentes econômicos do mercado, 

cujos fundamentos estão reunidos 

nas Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária, e também o fomento das 

melhores práticas, incentivando a 

concorrência por melhor eficiência e 

qualidade, devendo para tanto zelar 

pela observância das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária.

VALORES
• Ética

• Transparência

• Harmonia
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ATUAçÃO 
PERMANENTE
Certificado de Qualificação Técnica

O CENP certifica a qualificação técnica das 

agências de publicidade, assegurando 

que elas tenham estrutura física e de pes-

soal compatível com o mercado no qual 

atuam, inclusive quanto ao uso compe-

tente de pesquisa de mídia.

BUP, Banco Único de Listas de Preços

O CENP deposita, para comprovação pú-

blica, as listas de preços dos veículos de 

comunicação, instrumento inibidor de 

práticas desleais na oferta de preços pelos 

serviços de veiculação da publicidade.

Credenciamento de Serviços de 

Fornecedores de Informações de Mídia 

O CENP credencia os serviços de informa-

ções de mídia oferecidos por empresas 

especializadas.

Credenciamento de Serviços de 

Verificação de Circulação

O CENP credencia também institutos e 

empresas deste segmento, proporcionan-

do mais transparência para o mercado e 

segurança nos investimentos publicitários.

Fórum de Discussões Técnicas e 

Comerciais

O CENP é um fórum permanentemente 

aberto para discussões desta natureza e 

outras, de fomento do mercado publicitá-

rio, em proveito de anunciantes, agências 

e veículos.

Veja mais informações sobre estes e 

outros serviços oferecidos pelo CENP 

no site www.cenp.com.br

CONSELHO EXECUTIVO
ABA – Afonso Champi Jr., Eduardo Bernstein, Luiz Antônio de Carvalho Vargas, Marcello 

D´Angelo, Marco Simões, Sandra Martinelli; ABAP – Geraldo Alonso Filho, Luiz Lara, 

Otto de Barros Vidal Jr., Roberto Mesquita, Paulo Zoega, Júlio Anguita; ABERT – Bruno 

Thys, Carlos Rubens do Santos Doné, Fernando Justus Fischer, Gilberto Leifert, Júlio 

Cesar Casares, Paulo Saad Jafet, Renato Thomaz Pereira, Rodrigo Neves; ABMOOH – 

Ângelo de Sá Jr., Ubiratan Macedo; ABTA – Fred Müller, Gilberto Corazza, Herbert 

Zeizer, Roberto Nascimento; ANER – Alexandre Barsotti, Arnaldo Rosa, Ênio Vergeiro, 

Thais Chede Soares; ANJ – Antonio Carlos de Moura, Cíntia Marques, Felipe Goron, 

Ronie Miranda Pires; CENTRAL DE OUTDOOR – Hallisson Tadeu Pontarola; Luiz Roberto 

F. Valente Filho, Marcelo Marcondes de Moura, Raul Nogueira Filho; FENAPRO – César 

Augusto Ferreira Paim, Vera Rocha, Saint’Clair de Vasconcelos, Ricardo Nabhan de 

Barros, Rino Ferrari Filho, José Antonio Calazans Rodrigues; IAB BRASIL – Rafael Davini, 

Cristiane Camargo.

CONSELHO DE ÉTICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES
Anunciantes: Edson Shinohara, Newman de Faria Debs; 

Agências: Hiran Castello Branco, Renato Lóes; 

Veículos: Herbert Zeizer, Cícero J. de Azevedo Neto

CONSELHO DE ÉTICA – CONSELHEIROS
ABA – Afonso Champi Jr., Alexis Thuller Pagliarini, Carlos Sganzerla, Edson Shinohara, 

Frank Alcântara, Newman de Faria Debs, Rodrigo Lacerda, Rogério Mainardes; ABAP – 
Antônio Luiz de Freitas, Celso Luis Loducca, Geraldo Alonso Filho, Hiran Castello Branco, 

Ivan Marques, João Augusto M. Valente, José Henrique Borghi, Luiz Celso de Piratininga 

Jr., Luiz Sales, Paulo César Queiroz, Renato Arantes Loes, Roberto Hilton; ABMOOH – 

Alfredo Luiz dos Santos, Eduardo Alvarenga, Geraldo Leite, Hugo Pasquini, Marcos 

Amazonas, Ubiratan Macedo; ABTA – Cecília Moraes, Gilberto Corazza, Herbert Zeizer, 

Marcello Zeni, Marcelo Pacheco, Maurício Jacob, Renata Policicio, Robert Mills; ABERT – 

Acácio Costa, Cícero J. de Azevedo Neto, Cristiano Lobato Flores, Elian Trabulsi, Hilton 

Madeira, José Ernesto Freitas de Camargo, Luiz Fernando Constantino, Luiz Nicolaewsky, 

Luiz Ricardo Montenegro Marciano, Marina de Lima Draib, Paulo César Rodrigues, Renato 

Thomaz Pereira, Sérgio Sitchin; ANER – Adrian Lualdi, André Frascá, Francisco Cathoud, 

Isabel Povinelli, Jacques Ricardo, Márcio Maffei, Nelson Massini Junior, Sidnei Lubianco, 

Ricardo Kowarick, Silvino Brasolotto Jr.; ANJ – Eduardo da Silva Porto Filho, Enrico Gianelli, 

José Eduardo Santini, Marcelo Benez, Marcos Nogueira de Sá, Mário Rigon, Paulo Tonet 

Camargo, Ricardo Visconde, Ronie Miranda Pires, Ruy Mendonça, Selma Souto; CENTRAL 
DE OUTDOOR – Elon Bragança, Luiz Roberto Ferreira Valente Filho, Marcelo Santos, 

Rafael Picone Filho, Valério Junkes; FENAPRO – André Lacerda, Ana Celina Bueno, 

Antonio Calil Cury, Antônio Lino Pinto, Domingos Logullo, Eduardo Crivellente Neto, 

Fernando Manhães, Glaucio Binder, José Maria Vargas de Araújo, Luiz Gonzaga Rodrigues 

Jr., Oswaldo Mendes Filho, Roberto Tourinho; IAB BRASIL – Marcelo Lobianco.

DIRETORIA EXECUTIVA – Eleita pelo Conselho Executivo em 12/3/2013
Presidente: Caio Barsotti; 

1º vice-presidente: Luiz Lara; 
2º vice-presidente: Marcello D’Angelo; 
3º vice-presidente: Fred Müller; 
Diretores: Cesar Paim, Carlos Rubens dos Santos Doné, Ênio Vergeiro. 
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Plataformas

TODAS AS PLATAFORMAS DA CENP EM REVISTA

É uma publicação trimestral, com 
13.500 exemplares de tiragem audita-
da pelo IVC, que traz reportagens e 
artigos assinados por líderes da ativi-
dade, destacando a importância das 
Normas-Padrão da Atividade Publici-
tária e do CENP. 

 
NO TABLET OU SMARTPHONE

As edições completas da CENP 
em Revista estão disponíveis para 
download gratuito nos dois princi-
pais sistemas operacionais para apa-
relhos móveis, Apple/IOS e Android.

Para baixar a revista no seu tablet 
ou smartphone com sistema operacional Android: acesse o 
Google Play, toque no ícone “Lupa” e busque por CENP em 
Revista no campo “Pesquisar no Google”. Quando o ícone 
da revista aparecer na tela, clique em “Instalar” e em “Acei-
tar” para concluir a instalação. Feito isso, basta clicar em 
“Abrir”.

Para baixar no seu iPad ou iPhone com sistema operacio-
nal Apple/IOS: acesse a App Store ou a Loja dentro da Banca 
(Newstand). Em “Pesquisa”, busque por CENP em Revista. A 
seguir, toque para instalar a revista em sua banca e ter aces-
so à edição digital da publicação.

 

NA INTERNET
Todas as edições da CENP em Revista, 

desde o número 1, estão disponíveis no site 
do CENP, no endereço: 
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/

O download é livre e gratuito.
Você também encontra no site do CENP (www.cenp.com.

br) todos os documentos relevantes da autorregulação pu-
blicitária, alguns deles em inglês e espanhol.

O site do CENP pode ser acessado de uma forma inova-
dora, conforme a área de atuação do internauta:

Se for anunciante, clique em: 
http://www.cenp.com.br/anunciantes.php

Se for agência, em: 
http://www.cenp.com.br/agencias.php

E se for veículo, em: 
http://www.cenp.com.br/veiculos.php

www.cenp.com.br
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SITE DO CENP PASSA POR
RENOVAçÃO COMPLETA 

A VIAGEM DO GRUPO DE MÍDIA
AOS ESTADOS UNIDOS

FENAPEX É A NOVA
ASSOCIADA AO CENP

@

Editada há mais de dez anos, a CENP em Revista promove, 
valoriza e preserva as boas práticas comerciais na 
publicidade e propaganda junto a anunciantes, agências e 
veículos de comunicação de todo o Brasil. 





assoCIada
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FENAPEX ASSOCIA-SE AO CENP
A Fenapex, Federação Nacional da Publicidade Exterior, 
acaba de aderir às Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária, tornando-se entidade associada ao CENP.
A associação, discutida durante os últimos meses,
foi formalizada no final de novembro

“É um sinal indiscutível de maturida-

de do mercado publicitário como um 

todo e da relevância da autorregulação 

comercial”, diz o presidente do CENP, Caio Barsotti. Já o 

presidente da Fenapex, Luiz Fernando Rodovalho, desta-

ca a pertinência da autorregulação como fundamento 

para o crescimento do bolo publicitário 

em geral e dos investimentos em mídia 

exterior em especial, bastante significa-

tivos nos últimos anos. “O Brasil já é um dos mercados lí-

deres nesse segmento. A força do CENP é uma das bases 

para tanto”, diz ele.

Iniciativa recente da Fenapex é a proposta de autorre-
gulamentação da publicidade exterior, com os principais 
conceitos, posturas e definições utilizadas pelo meio, vi-
sando pautar as ações de relacionamento entre empre-
sas exibidoras, agências e anunciantes. “Esse trabalho é 
a nossa espinha dorsal”, resume Rodovalho. “Estamos 
muito motivados pela nova etapa que agora se inicia em 
nosso mercado e vamos continuar trabalhando exausti-
vamente para que o segmento conquiste mais espaço 
na publicidade brasileira.”

Intitulado “Compromisso de autorregulamentação da 
publicidade exterior & mídia exterior”, o documento foi 
adotado e referendado por todos os sindicatos estaduais 
de publicidade exterior, que assumiram o compromisso 

de cumprir suas determinações de forma integral, e tam-
bém pela Fenapro. 

O compromisso conceitua a atividade de publicidade 
exterior e mídia exterior, as obrigações da Fenapex e, 
por extensão, seus sindicatos, sua representatividade na-
cional, objetivos e composição, compromissos assumi-
dos perante o mercado, definição sobre as principais for-
mas de mídia exterior e as práticas comerciais sugeridas 
para melhorar o relacionamento entre exibidores, agên-
cias e anunciantes.

DOCUMENTO PROPõE AUTORREGULAMENTAçÃO 
PARA A PUBLICIDADE EXTERIOR

http://www.fenapex.org.br/wp-content/uploads 
/2014/10/autorregulamentacao_fenapex_3.pdf @
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A Fenapex junta-se ao IAB Brasil, que representa os veí-

culos da internet, e à ABMOOH, Associação Brasileira de 

Mídia Out-of-Home, também associadas ao CENP. Além 

delas, o CENP conta com oito fundadoras: ABA, Abap, 

Abert, ABTA, Aner, ANJ, Central de Outdoor e Fenapro.

Fundada em 2009 pelos Sindicatos das Empresas de 

Publicidade Exterior (Sepex) da Bahia, Minas, Pernambu-

co, Rio e São Paulo, aos quais se juntaram mais tarde os 

sindicatos do Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás e Pa-

raná, a Fenapex foi idealizada para defender e represen-

tar coletivamente os interesses de todas as empresas de 

publicidade exterior e seus diversos segmentos. 

A Fenapex é reconhecida pelo Ministério do Trabalho 

e congrega, orienta e instrui os sindicatos estaduais. No 

momento, as entidades representativas das empresas 

dos estados do Amazonas, Ceará e Mato Grosso aguar-

dam reconhecimento pelo Ministério do Trabalho para se 

tornarem membros da entidade.

Além de representar os interesses do meio junto às 

autoridades em todos os níveis, a Federação Nacional da 

Publicidade Exterior visa colaborar com o estado no estu-

do e solução dos problemas relacionados à atividade, 

buscando agilidade e soluções para questões ligadas aos 

interesses da categoria. Também mantém intercâmbio 

com associações e entidades nacionais e internacionais 

que tenham interesses correlatos, promove o aperfeiçoa-

mento técnico e o desenvolvimento das atividades repre-

sentadas para aperfeiçoar os resultados empresariais, 

bem como a criação e instalação de sindicatos da catego-

ria em estados onde não há representação sindical.

O vice-presidente da Fenapex é Wilson da Silva Guima-

rães. A entidade tem sede em Belo Horizonte.



IntErnEt

NOVO SITE POSSIBILITA 
NAVEGAçÃO DIFERENCIADA
Está no ar o novo site do CENP, que permite que as 
suas numerosas informações sejam facilmente 
encontradas, inclusive por área de atuação: anunciante, 
agência ou veículo

“Transparência, facilidade de acesso e compreensão foi 

o que nos motivou”, diz Caio Barsotti, presidente do CENP. 

“Nosso site sempre reuniu todo o conteúdo referente às 

melhores práticas de relacionamento comercial, começan-

do pela íntegra das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

e passando por numerosos documentos e iniciativas úteis 

para quem anuncia, cria e veicula as campanhas. Para tornar 

esse conteúdo mais facilmente acessível, fizemos uma reor-

ganização já a partir da home page, oferecendo a possibili-

dade de escolha da navegação, segundo o setor do merca-

do publicitário. Desta forma, torna-se mais simples a um 

anunciante, por exemplo, localizar as informações que lhe 

são mais úteis, o mesmo valendo para agências e veículos. 

Além disso, os conteúdos mais importantes são apresenta-

dos por textos jornalísticos, facilitando a compreensão do 

interessado.“

O novo site do CENP também destaca e valoriza os servi-

ços que a entidade oferece ao mercado publicitário: a certi-

ficação de agências, o BUP – Banco Único de Listas de Pre-

ços, e o Credenciamento de Serviços de Fornecedores de 

Informações de Mídia e de Verificação de Circulação, entre 
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HOME PAGE
A página de abertura do novo site do CENP convida seus visitantes a 
escolherem, se assim o desejarem, um roteiro de navegação segundo a 
sua área de atuação. Para isso, basta clicar num dos hexágonos que se 
encontram no alto da home page, ao lado de um banner rotativo, que 
resume atrações do site e novidades. A home page também destaca as 
entidades fundadoras do CENP e aquelas que se associaram à entidade, 
bem como algumas das funções mais utilizadas do site.



outros. Estão disponíveis ao internauta, por exemplo, a ínte-

gra das Normas-Padrão em três idiomas, assim como ban-

cos de dados de agências e os estudos dos institutos de 

pesquisa credenciados. 

Há também informações abundantes sobre boas práticas 

comerciais, inclusive em vídeos, todas as edições da CENP 

em Revista e a íntegra em três idiomas do livro Compliance 

na Publicidade.

Para as agências, o site do CENP é a porta de entrada 

para numerosos serviços específicos, como a solicitação de 

certificação, sua renovação, emissão de segunda via de bo-

letos bancários etc.

O desenvolvimento do novo site consumiu três meses 

de trabalho.
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www.cenp.com.br @

ANUNCIANTES
Se o internauta aceitar o convite da home page do novo site do CENP e 
quiser navegar por ele informando a sua área de atuação, pode marcar a 
respectiva página de interesse como seu endereço de referência, de forma 
que, sempre que entrar no site, cairá na página na qual as informações do 
seu maior interesse estão destacadas. A página acima passaria, assim, a ser 
a home page de quem atua em empresa anunciante.

AGÊNCIAS
Esta é a home page indicada para quem atua em agências de 
publicidade. É importante notar que esta organização proposta pelo novo 
site do CENP visa apenas facilitar a navegação; as informações 
disponibilizadas são basicamente as mesmas.

VEÍCULOS
Esta é a home page para quem atua em veículos de comunicação e que 
explicita as funcionalidades do site mais diretamente ligadas aos 
profissionais desse segmento do mercado publicitário. O site do CENP 
tem atualização quase que diária, valendo ser incluído na rotina de 
informação de quem trabalha em publicidade.
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A AGENDA DA PUBLICIDADE PARA 2015
O URGENTE E O IMPORTANTE
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Ao lado das perspectivas de de-
sempenho comercial de agências e 
veículos – como reflexo lógico da 
evolução ou retração das vendas das 
empresas anunciantes –, foi contem-
plada a agenda dos temas mais rele-
vantes das entidades mais represen-
tativas do mercado. Dito de outra ma-
neira: além de discutir o urgente, 
CENP em Revista relaciona nas pági-
nas seguintes aquilo que é importan-
te para a publicidade brasileira em 
2015 e nos anos que virão: as amea-
ças de diferentes naturezas, iniciati-
vas para revertê-las, a convivência 
com o novo Legislativo federal e de-
mais instâncias do poder público e a 
própria relação da publicidade com a 
sociedade. Estaríamos em meio a um 
ambiente hostil à atividade ou, pelo 
contrário, percebe-se que ela é valori-
zada e bem recebida, ajudando, 
como se espera que faça, o cresci-
mento da economia e o bem-estar 
das pessoas?

Acompanhe as respostas a estas e 
outras indagações a partir do depoi-
mento dos presidentes das entidades 
fundadoras e associadas ao CENP.

O MERCADO 
PUBLICITÁRIO 
EM 2015

Glaucio/Fenapro “A maior ameaça à 
atividade publicitária é a falta de capa-
citação para desenvolver mensagens 
relevantes. Quanto mais banal, menos 
instigante, menos criativa ela fica, mais 
irrelevante é para o consumidor e, des-
ta forma, pode passar a sensação de 
que é ineficaz. Esta, para mim, é a 
maior ameaça. E ela é real por duas ra-
zões. Primeiro, o cliente quer colocar 
no ar o que quer dizer, e não o que o 
consumidor quer ouvir. Num mundo 
cheio de referências, com um aumen-
to significativo do número de telas 
com que convivemos todos os dias, 
você precisa realmente comunicar algo 
que interessa ao seu consumidor. Se 
não interessa, vira irrelevante. Nesse 
caso, o mesmo cliente pode concluir 
que desperdiçou recursos, colocando a 
culpa na ferramenta, e não no conteú-
do. Segundo, uma contínua redução 
nas margens do negócio, fazendo com 
que a agência tenha menos capacida-
de para atrair talentos. Sem talentos, 
produziremos conteúdos piores, po-
bres, seremos cada vez mais commodi-
ties. Oferecendo commodities, tere-

mos menos valor e perderemos mais 
margem, caindo num círculo vicioso.”

Oscar/ABTA “Certamente, um dos 
grandes desafios para a atividade é se 
adaptar às mudanças aceleradas que 
envolvem o mercado publicitário. Evo-
luímos nos formatos, na linguagem, 
ampliamos as plataformas e nos depa-
ramos com profundas mudanças de 
hábitos dos consumidores, culturais 
ou socioeconômicas. E tudo acontece 
de forma extraordinariamente dinâmi-
ca. As mudanças não cessam. Quem 
não estiver preparado para essa nova 
realidade pode ficar pelo caminho. 
Por outro lado, quem for capaz de 
adaptar tem nessas mudanças uma 
oportunidade.”

Carlos Fernando/ANJ “Não diria que 
há ameaças. Vivemos um dos perío-
dos de transformações mais rápidas 
da história da humanidade. São trans-
formações que não afetam apenas a 
mídia (e os jornais em particular), mas 
praticamente todas as esferas da vida 
humana. Talvez a mais radical delas 
esteja apenas começando: a chamada 
internet das coisas. As mudanças no 
campo da publicidade começaram 
lentamente, mas estão ganhando ve-
locidade. A era digital é, sobretudo, 

A CENP em Revista dedica a sua principal reportagem desta edição a 
um levantamento dos grandes temas da publicidade para 2015.



uma era de abundância, e sempre 
que a oferta aumenta drasticamente, 
mesmo que a demanda a acompa-
nhe, os preços caem. Esse é um as-
pecto. Assim como nunca se produziu 
e se consumiu tanta notícia, nunca se 
produziu e se consumiu tanta publici-
dade, com uma consequente redução 
dos preços – vide a evolução do CPM. 
Outra transformação que afeta como 
a publicidade é produzida e consumi-
da é a sua pulverização entre uma in-
finidade de veículos e a desinterme-
diação das relações entre os fabrican-
tes de produtos e prestadores de ser-
viços e os consumidores. Há também 
a questão da abundância de informa-
ções que anunciantes, agências e veí-
culos podem obter sobre os consumi-
dores e, com isso, praticar o que al-

guns chamam de precision target ad-
vertising. Tudo isso envolve desafios 
extraordinários para a publicidade e 
para a mídia, mas também oportuni-
dades extraordinárias.” 

Fred/Aner “Às vezes, nos engajamos 
na discussão da questão digital e nos 
esquecemos das nossas edições im-
pressas. Elas estão subvalorizadas – e a 
culpa é nossa. O dinheiro está migran-
do para o meio digital. Certo ou não, é 
o que está acontecendo. A relevância 
do meio revista é indiscutível, mas a 
necessidade de métricas inovadoras é 
igualmente indiscutível. Não podemos 
bater só na tecla da relevância.”

Rafael/IAB Brasil “Como qualquer ou-
tro ano que se inicia após as eleições, 
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2015 será um tanto complicado, já que 
os fundamentos da economia e a che-
gada de uma nova equipe econômica 
colocarão a atividade de comunicação 
em compasso de espera para avaliar 
qual estratégia adotar em razão das 
medidas que serão tomadas. Nem 
mesmo o ano anterior às Olimpíadas 
poderá, a meu ver, compensar e pro-
porcionar uma virada positiva, o que 
significa percorrer 2015 com cresci-
mento semelhante à inflação, projeta-
da para 6,5%. Será um bom desafio.” 

João/ABA “Na nova gestão da ABA o 
nosso foco essencial é trazer a discus-
são para um novo patamar e, portanto, 
gostaria de destacar o mercado brasi-
leiro como ambiente de negócio.” 
(Veja mais opiniões de João Campos, 
recém-empossado na presidência da 
ABA a partir da página 28 desta edição 
da CENP em Revista).

Orlando/Abap “As agências sofrem 
uma efetiva ameaça pela existência de 

grandes players que passam ao largo. 
Não é uma ameaça à publicidade, mas 
sim às agências. Isso cria um ambiente 
inóspito à publicidade, onde fica mais 
difícil crescer.”
 
Ângelo/ABMOOH “Especificamente 
no meio out-of-home, temo a desor-
ganização do setor, afastando a com-
pra de mídia das agências de propa-
ganda.”

Luiz Fernando/Fenapex “Acredito 
que as maiores ameaças à nossa ativi-
dade sejam as tentativas de restrição 
da publicidade. Essas tentativas de 
restrições à atividade são equivoca-
das e podem trazer prejuízos signifi-
cativos para muitos segmentos da ca-
deia de produção da publicidade. A 
mídia exterior já sofreu com isso 
quando da sua proibição na cidade 
de São Paulo, que, aos poucos, vem 
sendo revertida. Os prejuízos para a 
cidade foram incalculáveis, e muitos 
governantes já perceberam que vale 
mais a pena ordenar e fiscalizar a ati-
vidade, gerando benefícios e arreca-
dação para o município, do que sim-
plesmente bani-la.”

 
PERSPECTIVAS 
DE
CRESCIMENTO

Marcelo/Central de Outdoor “As bar-
reiras que iremos encontrar no cenário 
econômico nacional nos próximos 
anos serão o grande obstáculo para a 
expansão da atividade. Outro ponto de 
preocupação é a falta de um ambiente 
seguro nas políticas públicas. A insegu-
rança legal, em todos os setores – fis-

cal, burocrático, trabalhista e econômi-
co –, inibe novos investimentos, que 
seriam propulsores de crescimento do 
bolo publicitário.”

Oscar/ABTA “O cenário econômico 
mundial, assim como o nacional - que si-
nalizam com baixo crescimento - podem 
se tornar uma ameaça para o setor”. 

Fred/Aner “Como editor de revistas, 
me preocupa a subvalorização do nos-
so meio pelo mercado anunciante. Es-
tamos observando uma rápida mudan-
ça de comportamento, os anunciantes 
reduzindo seus investimentos no meio 
sem que haja queda de audiência. É 
um movimento que junta a falta de 
métricas, como as disponíveis nas mí-
dias digitais, a uma percepção a meu 
ver equivocada, mas que vai virando 
verdade.”

Rafael/IAB Brasil “No que toca o 
meio digital, acredito que as coisas 
devem ser um pouco diferentes da 

“As mudanças não 

cessam. Quem não 

estiver preparado para 

essa nova realidade pode 

ficar pelo caminho; quem 

for capaz de se adaptar, 

tem nessas mudanças 

uma oportunidade”

Oscar Simões

“Vivemos um dos 

períodos de 

transformações mais 

rápidas da história. São 

transformações que não 

afetam apenas a mídia, 

mas todas as esferas da 

vida humana”

Carlos Fernando M. Lindenberg Neto 





maioria, pois existe um movimento 
claro de anunciantes que ao querer 
entender mais das capacidades que 
ele proporciona, começa a investir 
mais, seja pelo baixo custo absoluto, 
seja pela comprovação e entrega com 
mensuração de resultados. Aliás, a 
meu ver, com o aperto econômico 
que teremos que atravessar, acredito 
que todos deveríamos nos preparar 
para essa tendência, em que anun-
ciantes passam a exigir, cada dia mais, 
alguma forma de poder avaliar os in-
vestimentos feitos em mídia.”

AMEAÇAS À
LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO

Orlando/Abap “A ameaça à liberdade 
de expressão continua. Todos os dias, 
inventam alguma coisa para nos dar 
susto.”

Glaucio/Fenapro “A Fenapro divulgou, 
em 14 de outubro, a Carta do Rio pela 
Liberdade de Expressão Comercial. 

Essa iniciativa expõe a preocupação da 
entidade com o que consideramos um 
sério risco à atividade publicitária.”
 
Carlos Fernando/ANJ “A questão das 
ameaças à liberdade de expressão é 
realmente preocupante. É uma ques-
tão estranha porque justo no momen-
to em que as pessoas reivindicam – e 
gozam – de uma liberdade individual 
como talvez não tenha existido em 
nenhum outro momento da história, 
surge esse movimento, que é de um 
paternalismo injustificável, como se 
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AS 
INICIATIVAS 
DAS
ENTIDADES

Rafael/IAB Brasil “A tecnologia tem 
proporcionado mais e mais possibili-
dades de se conhecer o que os inves-
timentos podem propiciar e de onde 
ele pode ser mais eficaz. Esta é uma 
realidade com que todos, inclusive e 
principalmente o meio digital, têm de 
lidar, se quiser aumentar sua participa-
ção no bolo publicitário. Mesmo den-
tro de um cenário como esse, nosso 
dever é acreditar e tentar proporcionar 
um ambiente positivo e multiplicar o 
otimismo que existe dentro de cada 
um de nós. Ficar sentado, calado e 
sem reagir é o pior que se pode fazer, 
pois essa fase mais delicada não é a 
primeira pela que passamos nos últi-
mos vinte anos e nem será a última. 
Na minha opinião, o que se deve fa-
zer é pôr mãos à obra, pé no fundo do 
acelerador, criar oportunidades, gerar 
onda de positivismo para podermos 

combater todos que não gostam de 
acreditar que se pode, sim, superar 
principalmente frente às diversidades 
que a vida nos traz.”

Glaucio/Fenapro “A Fenapro elaborou 
a Carta do Rio, que já teve grande re-
percussão junto ao mercado e à im-
prensa – visto que o problema da liber-
dade de expressão também é uma 
questão que impacta os veículos de 
comunicação –, e agora entregaremos 
esse documento oficialmente aos no-
vos legisladores, assim que forem em-
possados. Paralelamente, os Sinapros 
farão encontros individuais com os de-
putados federais e senadores eleitos, 
respectivamente, em cada estado. 
Além disso, a Fenapro segue monito-
rando de perto a tramitação dos proje-
tos de lei e outros que possam surgir, 
de modo a dar conhecimento ao mer-
cado sobre as tentativas de cercea-
mento à liberdade de expressão.”

Carlos Fernando/ANJ “A ANJ, por 
meio de seus comitês Mercado Anun-
ciante, Relações Governamentais e Ju-

rídico, participa de todos os fóruns de 
discussão sobre o tema, realiza ges-
tões junto aos poderes legislativos fe-
deral, estaduais e municipais com o 
objetivo de alertar para a importância 
da preservação da liberdade de ex-
pressão comercial. Além disso, é 
membro fundador do Instituto Palavra 
Aberta e, por meio de seus associa-
dos, promove editorialmente o deba-
te a respeito.”

Luiz Fernando/Fenapex “Estamos ali-
nhados com as grandes entidades re-
presentativas que compõem o CENP 
para defender a liberdade de expres-
são e temos atuado fortemente nesse 
sentido, trabalhando em conjunto com 
o poder público e mostrando que atitu-
des restritivas simplesmente não fun-
cionam e só trazem prejuízos a todos.”

Oscar/ABTA “A ABTA tem realizado 
um trabalho cooperativo com as de-
mais entidades do setor ligadas ao 
mercado publicitário, para que haja 
uma atuação ética e construtiva de to-
dos os agentes do mercado.”
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as pessoas que reivindicam liberdade 
individual não fossem capazes de de-
cidir por si mesmas; como se as pes-
soas que a todo instante dão demons-
trações de atitudes críticas não fos-
sem capazes de ter contato critica-
mente com peças publicitárias.”

Marcelo/Central de Outdoor “As 
amea ças, no caso da mídia exterior, co-
meçam pela carência ou completa au-
sência de transparência nas políticas 
urbanas, que regulamentam a ativida-
de nas cidades. O governo tem se co-

locado no lugar da sociedade, para re-
gular todos os seus hábitos”.

Fred/Aner “Eles giram sempre em 
torno da discussão: o estado deve ser 
ou não a babá do indivíduo? Isso me 
preocupa bastante, principalmente 
porque nota-se uma aceleração no 
volume de projetos de lei e outras ini-
ciativas nesta direção.”

Ângelo/ABMOOH “Temo que as amea-
 ças possam aumentar no futuro próxi-
mo, pois as tentativas não cessam nun-

“Na nova gestão da ABA 

o nosso foco essencial é 

trazer a discussão para 

um novo patamar e, 

portanto, gostaria de 

destacar o mercado 

brasileiro como ambiente 

de negócio”

João Campos 

 Fred/Aner “Entre os meus planos 
para 2015 está a busca da cristaliza-
ção de métricas inovadoras para o 
meio revista. Demos o primeiro pas-
so em 2014, com a edição do Fact-
book, atacando a percepção que 
acaba virando fato, de que as revis-
tas estão acabando ou não têm rele-
vância para o consumidor. O Fact-
book deixou clara a credibilidade e 
recall gerado pelo meio. Foi um pri-
meiro passo, mas não basta; agora 
estamos estudando formas de rever-
ter a questão da falta de métricas. Os 
anunciantes têm de justificar seus in-
vestimentos aos acionistas e cabe a 
nós municiá-los com informações. E 
há esta questão de percepção, que 
cabe a nós defender e, como edito-
res, revertê-la.”

Oscar/ABTA “Neste ano, a ABTA insti-
tuiu o Comitê de Publicidade, com o 
objetivo de, além da divulgação e do 
fortalecimento da TV por assinatura 
como meio estratégico para as mar-
cas, estimular as melhores práticas e a 
leal concorrência. A ABTA publica to-

dos os anos o Mídia Fatos, que traz 
estudos e informações completas e 
atua lizadas sobre o meio. É desenvol-
vido para o mercado publicitário, vi-
sando apresentar os diferenciais da TV 
por assinatura de forma a municiá-los 
em seus planejamentos de mídia. 
Além disso, apoiamos e estamos pre-
sentes nos principais eventos e pre-
miações do segmento.”

Luiz Fernando/Fenapex “Em nosso 
caso específico, iniciamos, desde a 
implementação da chamada Lei Kas-
sab, em São Paulo, um intenso traba-
lho de apoio e esclarecimento junto 
às prefeituras de municípios por todo 
o Brasil. A ideia era mostrar que a mí-
dia exterior não é vilã, e sim uma fer-
ramenta importante para gerar recur-
sos para a cidade, criar empregos e 
movimentar a economia. Fizemos 
centenas de contatos com técnicos 
dessas prefeituras, ouvimos suas ex-
pectativas, suas reivindicações, ela-
boramos projetos técnicos contem-
plando os anseios de todos os seto-
res da sociedade, respeitando os có-

digos ambientais das cidades, os pla-
nos diretores e outros aspectos. 
Apresentamos esses projetos e esta-
mos tendo um altíssimo índice de re-
torno, estabelecendo leis de ordena-
ção das peças de mídia exterior em 
conjunto com as autoridades locais. 
Até mesmo em São Paulo, por enten-
derem que a lei era extremamente 
equivocada, ela vem sendo flexibili-
zada constantemente, e a publicida-
de exterior vem mostrando sua força 
e dinamismo, gerando novos empre-
gos e receitas para a Prefeitura. Ou 
seja, um intenso trabalho de esclare-
cimento, informação e projetos qua-
lificados são o tripé sobre o qual esta-
mos e continuaremos a trabalhar nos 
próximos anos. Do outro lado da 
questão, temos também atuado in-
tensamente junto aos empresários 
do setor para conscientizá-los da ne-
cessidade do aperfeiçoamento pro-
fissional constante, realizando 
workshops, seminários e treinamen-
to por todo o Brasil, para que estejam 
aptos a atender as demandas de um 
mercado cada vez mais exigente.”
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ca. As entidades deveriam se unir e de-
fender ainda mais as suas instâncias de 
autorregulação.”

Oscar/ABTA “A autorregulação é o ca-
minho mais promissor e que tem apre-
sentado os melhores resultados, espe-
cialmente com o trabalho desenvolvi-
do pelo CENP e pelo Conar.”

Luiz Fernando/Fenapex “Acho que 
existem sim alguns tipos de ameaças 
que podem aumentar no futuro. Mui-
tos enxergam apenas um lado da 
questão, sem tratá-la com um diálogo 
transparente, envolvendo todos os se-
tores da sociedade. Acho isso perigo-
so, pois todos temos o direito de traba-
lhar para gerar riquezas e movimentar 
a economia do pais, desde que não 
sejam transações ilegais ou que tra-
gam prejuízo para a população. A ativi-
dade publicitária é legítima e não pode 
ser censurada ou restringida ao bel-
prazer de um ou outro representante 
nas esferas de decisão do governo.”

CONVIVÊNCIA 
COM O
LEGISLATIVO
E OUTRAS
 INSTÂNCIAS
PÚBLICAS

Oscar/ABTA “Esperamos do novo Legis-
lativo o mesmo que qualquer cidadão 
pode esperar: equilíbrio nas análises e 
leis que respeitem todos os entes da so-
ciedade, assim como aprovação de re-
formas necessárias ao aprimoramento 
institucional e que estimulem o desen-
volvimento econômico do país.”

Glaucio/Fenapro “Do novo Legislativo 
federal esperamos que pense em pro-
postas que atendam, efetivamente, às 
demandas da sociedade e contribuam 
para desenvolver este país em ques-
tões fundamentais, como a melhoria 
da educação e da saúde e o aumento 
da competitividade do setor produtivo. 
Sob o aspecto da atividade publicitária, 
o nosso anseio é o mesmo dos demais 
setores da economia: o de que os pro-
jetos de autoria do novo Legislativo 
contribuam para o crescimento econô-
mico sólido e sustentável.”

Fred/Aner “Além da atuação mais pon-
tual, sobre projetos em estado adianta-
do, o que temos feito, em conjunto 
com ANJ e Abert (procuramos agir sem-
pre em conjunto, e me atrevo a dizer 
que as associações nunca estiveram tão 
próximas), é mostrar como a nossa au-
torregulamentação funciona bem, agin-
do com rigor. A grande novidade é jun-
tar-se à ABA e à Abap, unindo todos os 
elos do mercado publicitário, mostran-
do que somos criativos e proativos.”

Ângelo/ABMOOH “Do novo Legislati-
vo federal, esperamos que de uma for-

ma geral lute conosco pela democrati-
zação da mídia e da propaganda.”

Glaucio/Fenapro “Há que se conside-
rar ainda a enorme quantidade de pro-
fissionais que as universidades deposi-
tam no mercado a cada semestre. O 
Legislativo precisa ter consciência de 
que projetos podem interferir significa-
tivamente no número de postos dispo-
níveis para esse contingente da popu-
lação que percebe a categoria como 
fundamental para o desenvolvimento 
econômico do País.”

Marcelo/Central de Outdoor “Há mais 
de cinco anos acompanhamos todas as 
propostas de legislação que venham a 
intervir em nossa atividade, assim como 
em toda a cadeia produtiva da mídia ex-
terior. A Central de Outdoor mantém 
assessorias parlamentares em todas as 
esferas de governo. Oferecemos parce-
ria em desenvolvimento de legislações 
que venham a regular o meio, principal-
mente junto aos municípios e câmaras 

“Todos deveríamos nos 

preparar para essa 

tendência, em que os 

anunciantes passam a 

exigir alguma forma de 

poder avaliar os 

investimentos feitos em 

mídia”

Rafael Davini

“Entre os meus planos 

para 2015 está a busca da 

cristalização de métricas 

inovadoras para o meio 

revista. Demos o primeiro 

passo em 2014, com a 

edição do Factbook”

Frederic Zoghaib Kachar
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municipais, com o principal motivo de 
não aceitar a proibição da atividade nas 
cidades do todo o Brasil. Acredito que o 
Congresso Nacional deve intervir em 
todas as esferas governamentais de for-
ma a não permitir que nenhum orga-
nismo, sejam autarquias, agências e 
outras, venha, a partir de normativas e 
decretos, modificar legislações em vi-
gor, sucumbindo o papel do Legislativo 
na fiscalização e responsabilidade de 
fazer cumprir tudo que está estabeleci-
do em nossa Constituição.”

Carlos Fernando/ANJ “Esperamos do 
novo Legislativo o mesmo que sempre 
esperamos das instituições democráti-
cas: o respeito aos princípios constitu-
cionais, o exercício idôneo do manda-
to conferido pela sociedade e o apri-
moramento das relações econômicas, 
políticas e sociais do País.”

Orlando/Abap “Temos uma assessoria 
parlamentar que acompanha cada pro-

jeto de lei em tramitação no Congres-
so Nacional e nos abastece com infor-
mações sobre as iniciativas. E aí atua-
mos junto aos membros do Legislati-
vo, mostrando o nosso ponto de vista. 
Atuamos em conjunto com outras as-
sociações, inclusive a ABA, que é mui-
to presente.” 

Daniel/Abert “A radiodifusão comer-
cial brasileira, livre, aberta e gratuita, 
tem na publicidade a sua única fonte 
de financiamento. Impor restrições à 
veiculação de publicidade é uma for-
ma indireta de enfraquecer o setor pri-
vado. Observa-se no Congresso Nacio-
nal que a ascensão de determinados 
setores políticos tem agravado essa si-
tuação. Na verdade, tais organizações 
não estão interessadas na qualidade 
da publicidade, mas sim no modelo de 
intervenção governamental nas ativi-
dades produtivas e direito de escolha 
da população. Vamos trabalhar para 
esclarecer deputados e senadores so-
bre todos os aspectos relacionados 
aos projetos em discussão no Congres-
so Nacional, especialmente sobre a 
importância da mídia no amadureci-
mento das instituições brasileiras”.

Orlando/Abap “Não faço ideia do que 
os novos deputados prometeram em 
suas campanhas. A renovação no par-
lamento é aquela que tem havido em 
todas as eleições. Não creio que mude 
muito a situação atual. Continuará 
sendo uma guerra diária. Tenho um 
pouco de medo do Executivo, que 
anda falando em mudar a legislação 
das empresas de comunicação. Não é 
algo envolvendo as marcas direta-
mente, mas a estrutura mais profunda 
da indústria.”

Daniel/Abert “Somos um setor lega-
lista e seguimos estritamente aquilo 
que é estabelecido por lei. Ao mesmo 
tempo, reconhecemos no Legislativo 
a única entidade com poder para le-
gislar sobre publicidade e propagan-
da. Dada a grande renovação do Con-
gresso atual, o nosso desafio será 
apresentar a radiodifusão aos novos 
parlamentares.”

Luiz Fernando/Fenapex “Espero que 
os novos representantes eleitos te-
nham a consciência de que o Brasil 
precisa mudar rapidamente de postu-
ra para enfrentar as dificuldades. Que 
estejam mais próximos do povo para 
ouvir as demandas das ruas, traba-
lhando com afinco para a aprovação 
de leis mais justas e sintonizadas com 
os desejos da sociedade. O Brasil está 
passando por uma revisão ética que, 
espero seja o paradigma para uma 
nova era de respeito aos direitos do 
povo.”

“Do novo Legislativo 

federal, esperamos

que de uma forma geral 

lute conosco pela 

democratização

da mídia e

da propaganda”

Ângelo de Sá Jr.

“A radiodifusão

comercial brasileira,

livre, aberta e gratuita, 

tem na publicidade

a sua única fonte de 

financiamento”

Daniel Pimentel Slaviero
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A
PUBLICIDADE
E A
SOCIEDADE

Fred/Aner “As pessoas gostam da pu-
blicidade. A publicidade educa e disse-
mina bons hábitos, estimula o cresci-
mento da economia, favorece o ama-
durecimento da sociedade como um 
todo. As pessoas incorporam natural-
mente o que se cria na publicidade. 
Não vejo reverberar na sociedade as 
reivindicações das ONGs. As pessoas 
percebem que não tem cabimento. As 
iniciativas não avançam, mas nunca 
houve tanto risco de retrocesso. Não 
dá para ficar indiferente.” 

Ângelo/ABMOOH “A sociedade adora 
a propaganda, o ambiente hostil con-
tra ela se encontra no governo e em al-
gumas entidades. A ABMOOH pensa 
que o meio deve sim fazer uma cam-

panha de valorização do negócio da 
propaganda. Estamos preparando uma 
campanha educativa e esclarecedora 
sobre a importância da atividade.”

Oscar/ABTA “No Brasil, a publicidade 
é considerada parte do patrimônio 
cultural do país. Os grandes nomes da 
propaganda são conhecidos do públi-
co e algumas campanhas fazem parte 
da memória afetiva dos consumido-
res. Claro que é preciso um olhar 
atento sobre a quantidade de inser-
ções comerciais nos veículos e tam-
bém em relação à sua qualidade. Afi-
nal, não se trata apenas de peças pu-
blicitárias; são oportunidades de co-
municação que precisam resultar em 
uma experiência positiva.”

Glaucio/Fenapro “A publicidade brasi-
leira é uma das mais premiadas do 
mundo. Nossos trabalhos têm uma 
qualidade inquestionável e reconheci-
da pelo mercado internacional. Os co-
merciais que desenvolvemos atraem 
as pessoas, porque elas se veem refle-
tidas nos contextos que eles abordam. 
Ainda assim, a atividade não tem sido 
tão valorizada pelos anunciantes como 
deveria, o que se reflete em acordos 
comerciais que muitas vezes são ina-
dequados até mesmo às normas do 
setor. Nesse sentido, a Fenapro tem 
desenvolvido inúmeras iniciativas para 
valorizar a atividade, seja promovendo 
encontros conjuntos com anunciantes 
e veículos – nos quais divulgamos a 
importância da atividade e do cumpri-
mento das Normas-Padrão –, seja rea-
lizando campanhas de valorização da 
atividade, por meio dos Sinapros, 
como vem ocorrendo em vários esta-
dos. Nosso programa de ação tem in-
tensificado e estimulado essas iniciati-

vas e a perspectiva é que elas se am-
pliem em todo o país. E, permanente-
mente, a Fenapro defende as entida-
des de autorregulamentação, o Conar 
e o CENP, como elementos de garan-
tia da ética, da qualidade e de respeito 
pela população.”

Marcelo/Central de Outdoor “Tenho 
certeza que a sociedade valoriza a ati-
vidade publicitária. A publicidade é par-
te intrínseca de uma sociedade mais li-
vre e que escolhe o destino das suas 
futuras gerações. A publicidade conta a 
história, deixa criptografada todas as 
suas realizações, forma hábitos, difun-
de cultura, educa, informa, protesta e 
promove os valores mais importantes 
de uma sociedade livre. Apoiamos e 
apoiaremos todas as iniciativas de valo-
rização da atividade. Adotamos uma 
postura ambientalmente correta, res-
peitamos as legislações de políticas ur-
banas, prestamos serviços públicos de 
ação social, promoção de artes e cultu-

“Tenho certeza que a 

sociedade valoriza a 

atividade publicitária. A 

publicidade é parte 

intrínseca de uma 

sociedade mais livre e que 

escolhe o destino das

suas futuras gerações”

Marcelo Marcondes de Moura

“As pessoas gostam da 

publicidade e valorizam a 

atividade. São motivadas 

por ela e se tornam mais 

conscientes de suas 

necessidades, pela 

informação que a 

publicidade passa”

Luiz Fernando Rodovalho 
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ra, entre outras iniciativas. São todas 
atividades que buscamos para valorizar 
a publicidade.”

Orlando/Abap “Não vejo na sociedade 
um ambiente hostil à publicidade, pelo 
contrário. A sociedade gosta, respeita, 
não acha que os publicitários são os 
malucos que alguns dizem. A socieda-
de valoriza e recebe bem a publicidade 
brasileira”.

Daniel/Abert “Não há a mínima indica-
ção de que a publicidade de alguma 
forma possa viver um ambiente hostil 
frente à sociedade brasileira. A hostili-
dade que enfrentamos é puramente 
ideológica, restrita a setores ligados às 
chamadas áreas “progressistas”, não 
porque são contra a publicidade, mas 
porque têm uma visão distorcida do pa-
pel do Estado. É um contrassenso proi-
bir a publicidade de um produto que é 
legalmente comercializado no país. 
Quando os órgãos de proteção do con-
sumidor são acionados, a reclamação 
não é contra a publicidade. Ela sequer é 
mencionada. A reclamação é contra as 
empresas que oferecem o produto ou 
o serviço, mas não cumprem o prome-
tido. Na maioria dos casos, a reclama-
ção refere-se às promessas de produtos 
oferecidos por prestadores de serviços 
como, por exemplo, de telecomunica-
ções ou bancários, mas não está rela-
cionada à publicidade em si”.

Carlos Fernando/ANJ “Na minha opi-
nião, o ambiente não é unívoco. Como 
seria de se esperar numa sociedade 
democrática, há uma multiplicidade de 
opiniões e atitudes. Assim como te-
mos as propostas restritivas, há o reco-
nhecimento do papel da publicidade. 
No que se refere aos jornais, por 
exemplo, uma grande pesquisa reali-
zada no início do ano, pela Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência 
da República, Secom, constatou que 
uma parcela expressiva da população 
(53%) confere maior confiança às notí-

cias dos jornais que às de outras fon-
tes. Ao mesmo tempo, interrogados 
sobre seu nível de confiança na publi-
cidade veiculada pelos diferentes 
meios de comunicação, os entrevista-
dos indicaram que a publicidade veicu-
lada pelos jornais impressos é a que 
goza de maior credibilidade (47% dos 
entrevistados que leem jornais disse-
ram confiar sempre ou muitas vezes 
nesse tipo de anúncio), enquanto a 
publicidade veiculada em emissoras 
de TV e rádio ficaram empatadas com 
42%, seguida pela divulgada por revis-
tas impressas (36%). Em último lugar fi-
caram os anúncios em blogs da inter-
net (19%).”

Luiz Fernando/Fenapex “Não vejo na 
sociedade nenhuma atitude desse 
tipo. Muito pelo contrário. As pessoas 
gostam da publicidade e valorizam a 
atividade. São motivadas por ela e se 
tornam mais conscientes de suas ne-
cessidades, pela informação que a pu-
blicidade passa. Como já especifiquei 
acima, a Fenapex vem promovendo 
um trabalho intenso de conscientiza-
ção dos empresários que atuam nes-
sa categoria para que se aperfeiçoem 
cada vez mais, que estejam perfeita-
mente sintonizados com os valores 
que a sociedade deseja, que traba-
lhem para valorizar tanto a mídia exte-
rior como a atividade publicitária 
como um todo.”

“As agências sofrem

uma efetiva ameaça

pela existência

de grandes players que 

passam ao largo das 

agências”

Orlando Marques
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fundadora

Vice-presidente de sorvetes e alimentos da Unilever, 
Campos destaca também a adoção do compliance pela pu-
blicidade, via Normas-Padrão, e a relevância do marketing e 
das agências brasileiras. Segundo o presidente da ABA, a 
elas está reservado um papel cada vez mais importante.

As agências brasileiras, de forma geral, têm 
correspondido aos desafios propostos pelos 
anunciantes? A prevalência do modelo brasileiro de 
publicidade tem sido um diferencial positivo?

Na nova gestão da ABA, o nosso foco essencial é trazer a 
discussão para um novo patamar e, portanto, gostaria de 
destacar o mercado brasileiro como ambiente de negócios.

Pela Unilever, tive a oportunidade de trabalhar em Lon-
dres e na Itália por vários anos, cuidando de categorias glo-
bais em prol das operações regionais. Neste sentido, tenho 
a tranquilidade de afirmar que o mercado brasileiro, em ra-
zão do seu crescimento, continuará sendo prioritário e foco 
de investimentos tanto por parte de empresas brasileiras 
como de empresas globais.

Não tenho dúvida de que as agências brasileiras, que 
também acompanham essa evolução devido ao seu conhe-
cimento do mercado e conectividade com as melhores prá-
ticas globais, terão cada vez mais um papel importante.

Qual é o papel desempenhado pelo CENP nesse 
cenário? Qual é a sua opinião sobre a 
autorregulação comercial da atividade descrita por 
meio das Normas-Padrão da Atividade Publicitária?

Sob o ponto de vista de gestão – tanto nos mercados 
consolidados como nos emergentes –, o diferencial para 
uma competitividade sadia e o equilíbrio de instituições for-
tes é uma autorregulação madura, que busque sempre a 
combinação das melhores práticas e contínua evolução em 
benefício do mercado. Seguramente, uma referência no 
Brasil é o Conar, e sei que o CENP, moldado em princípios 
similares, tem o seu papel e importância. 

Entende que a adoção do conceito de compliance é 
um avanço para a melhor compreensão do 
funcionamento do modelo brasileiro de 
publicidade? As empresas associadas à ABA vêm 
como positiva essa iniciativa?  

Por definição, a prática de compliance, mais do que um 
processo isolado, é o pressuposto de uma governança ma-
dura, uma vez que respeita a hierarquia de leis públicas e as 
normas privadas. O importante, portanto, é assegurar, em 
qualquer caso, sua devida implementação, respeitando-se a 
legislação vigente e as referências positivas.

PARA O NOVO PRESIDENTE  
DA ABA, AUTORREGULAçÃO 
É DIFERENCIAL
Empossado no final de abril como presidente da ABA, 
João Campos afirma nesta entrevista à CENP em Revista que 
uma autorregulação madura é um diferencial para uma 
competitividade sadia e para o equilíbrio de instituições fortes
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Em seu discurso de posse na presidência da ABA, o 
senhor disse: “Mais do que nunca, o marketing tem 
de estar no centro de qualquer negócio, nunca fora 
dele”. Como insere as agências de publicidade 
nesse raciocínio?

O pressuposto essencial do marketing e das disciplinas 
de comunicação é estar no centro da gestão de marca, que 
permita a construção de um equity de longo prazo como 
vantagem competitiva para os negócios.

Neste sentido, tanto as agências de publicidade como as 
demais que "tocam" a gestão de marca – por exemplo, as 
agências de relações públicas e ativação – têm um papel fun-
damental para assegurar a gestão e a qualidade desse proces-
so, como fator crítico de sucesso para o cliente anunciante.

 
Qual o grau de importância que a publicidade tem 
hoje no composto de marketing das empresas 
associadas à ABA? Ela é mais ou menos importante 
do que, por exemplo, há dez anos?

Na verdade, em linha com a resposta anterior, a gestão 
de marketing no sentido mais amplo, dentro do qual a pu-
blicidade tem um peso significativo, possui um papel muito 
importante na construção de marcas fortes e relevantes.

Ocorre que nos últimos anos, por diversos motivos de 
mercado e mudança de dinâmica, a discussão e a influência 
estratégica de marketing se afastaram do eixo central de li-
derança e decisão das empresas, ou seja, do "C Level". 

O nosso compromisso é resgatar a qualidade dessa dis-
cussão, razão pela qual, além da atual diretoria, formaliza-
mos o Grupo de Líderes, tendo à frente Guilherme Lourei-
ro, do Walmart, e composto por Juan Carlos Marroquin, da 
Nestlé, Alberto Carvalho, da Procter & Gamble, Claudia Sen-
der, da TAM, e Gino di Domenico, da Brasil Kirin, além de 
mim e do Luiz Carlos Dutra, da Votorantim, também copre-
sidente do Conselho da ABA. 

Tanto pela qualidade dos representantes como pela im-
portância das empresas em que atuam no PIB publicitário 
brasileiro, tenho certeza que poderemos agregar na reto-
mada estratégica do papel de marketing e demais discipli-
nas de comunicação em consonância com os objetivos de 
negócio.

www.aba.com.br @

O diferencial para uma 

competitividade sadia e o  

equilíbrio de instituições fortes  

é uma autorregulação madura,  

que busque sempre a combinação 

das melhores práticas e  

contínua evolução  

em benefício do mercado

João Campos, presidente da ABA
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A 15ª viagem internacional promo-
vida pelo Grupo de Mídia São Paulo 
aconteceu em setembro e teve como 
destino as cidades de Nova York e Bos-
ton. Organizada pela Singular Arquite-
tura de Mídia, a viagem estabeleceu 

um novo recorde de participantes: 
perto de cem, entre profissionais de 
mídia de agências (mais de sessenta), 
e representantes de veículos de comu-
nicação e staff. 

Para discutir o que foi visto e ouvi-

do pelos participantes, a CENP em Re-
vista convidou para uma mesa-redon-
da Paulo Kfoury, diretor de mídia da 
Bigman, Márcio Zorzella, diretor de 
mídia da Dentsu Brasil, e Paulo Chuei-
ri, sócio-diretor da Negócios de Comu-

Alguns dos profissionais que participaram da viagem 
organizada pelo Grupo de Mídia São Paulo a Nova York e 
Boston relatam as experiências que mais os impressionaram

A VIAGEM DO GRUPO  
DE MÍDIA AOS EUA

mEsa-rEdonda

Fo
to

s:
 A

nd
ré

ia
 M

ac
ha

do



nicação e Mídia, responsável, entre 
outros trabalhos, pela comercializa-
ção desta publicação.

Eles concordaram de forma unâni-
me em quais foram as palestras mais 
marcantes e de grande utilidade e im-
portância do evento, mas antes disso, 
elogiaram a iniciativa do Grupo de Mí-
dia São Paulo. Veja síntese do que fala-
ram durante a mesa-redonda:

AS QUALIDADES DA VIAGEM
Márcio - Participei das três últimas 
viagens do Grupo de Mídia e afirmo: 
são experiências riquíssimas, seja 
pelo intercâmbio com os demais pro-
fissionais de mídia e de veículos, seja 
pela qualidade das palestras e visitas 
promovidas.
Chueiri - Participei da maioria das via-
gens do Grupo de Mídia, iniciadas na 
década de 90. Além dos conhecimen-
tos difundidos, as viagens projetam a 
atividade da mídia brasileira no exte-
rior e facilitam o intercâmbio profissio-
nal. Em boa parte por conta das via-
gens, o Primeiro Mundo passou a co-
nhecer e a admirar o Grupo de Mídia 
pela união que existe entre os profis-
sionais, as entidades de pesquisa, os 
veículos e os centros de estudo. Enti-
dades como o Grupo de Mídia não 
existem em nenhum outro lugar do 
mundo. Somos admirados por reunir 
profissionais de empresas concorren-
tes – ferozmente concorrentes, diga- 
-se – mas que despem as camisas das 
suas empresas e vestem a da entida-
de, com um propósito de construir e 
consolidar a atividade como um todo, 
de atrair jovens profissionais, certificar 
profissionais que estão em atividade e 
elaborar trabalhos valiosos como o 
Mídia Dados e outros.

Kfoury - As viagens mostram uma evo-
lução e sempre têm o objetivo de olhar 
o que de mais avançado está se fazen-
do fora do Brasil. Cada viagem tem um 
momento, uma história, o que pode 
ser uma ameaça, o que não é ameaça, 
o que pode chegar logo ou não ao Bra-
sil, algumas coisas que acontecem, ou-
tras que não acontecem. 
Márcio - Memorável a nossa visita, al-
guns anos atrás, à BBC, em Londres. 
Apesar de ser uma emissora que não 
aceita publicidade, foi muito legal ver 
tudo o que eles fazem e já fizeram e 
como estavam se preparando para as 
Olimpíadas de Londres.
Kfoury - Memoráveis as nossas visitas 
ao Google, às emissoras digitais...

O FUTURO DA TV E DO JORNAL
Márcio - Gostei muito da palestra do 
canadense Grant McCracken, do MIT. 
Ele defendeu de forma energética a 
TV, detalhando como as novas platafor-
mas de comunicação influenciam o fu-
turo do meio e como ele reagiu. Num 
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“Num mercado como

o nosso, que é em boa

parte movido pelos 

investimentos em

TV aberta, é importante 

saber que a TV,

nos Estados Unidos,

tornou-se hoje o

que Hollywood foi,

décadas atrás”

Márcio Zorzella,
da Dentsu Brasil
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mercado como o nosso, que é em boa 
parte movido pelos investimentos em 
TV aberta, é importante saber que a TV, 
nos Estados Unidos, tornou-se hoje o 
que Hollywood foi, décadas atrás.
Chueiri - A lição mais importante é 
que os meios são hoje provedores de 
conteúdo para todas as plataformas 
existentes. McCracken, que é antropó-
logo e pesquisador, disse que a tecno-
logia não supera nem compete com a 
TV, pelo contrário: ela acrescenta e faz 
com que a TV se aprimore cada vez 
mais. Aliás, vimos recentemente o 
Boni, um dos maiores especialistas em 
TV do Brasil, defender a mesma tese.
Kfoury - Acho que a conclusão mais in-
teressante é que as mudanças estão 
ocorrendo, são representativas, há todo 
um novo mundo, mas elas não estão 
matando nem um meio. O que se faz é 
que esses meios estão reaprendendo a 
lidar com o novo. É um processo dinâ-
mico, que não tem volta, mas deixa em 

aberto muitas oportunidades. 
Por isso, foi também muito interes-

sante a palestra sobre o The Washing-
ton Post. Jeff Bezos investiu do próprio 
bolso – não do bolso da Amazon – na 
compra do jornal, reuniu os seus exe-
cutivos e os desafiou: “Vamos mudar 
nossa cabeça”.

Contrataram duzentos engenheiros 
ou mais. Os jornalistas veteranos come-
çaram a trabalhar ao lado desses enge-
nheiros. Continuam escrevendo para 
um jornal, mas junto com os engenhei-
ros, começam a pensar em formatar 
seus textos nas demais plataformas. É a 
realidade do on-line 100% do tempo.

Há muita curiosidade sobre o futuro 
do The Washington Post, o quanto ele 
vai valer no futuro.

A CULTURA DOS FÃS
Kfoury - Muito interessante também a 
palestra de Flourish Klink, da The Alche-
mists, sobre as comunidades de fãs –
aqueles que têm paixão de verdade 
por uma marca, um produto, um filme. 
Todos querem ter fãs, mas não é fácil 
conquistá-los e mantê-los. As agências 
e os anunciantes sabem falar com 
eles? 
Chueiri - Você tem de identificar um 
grupo e cultivá-lo. Faz-se isso de várias 
formas, uma delas é produzindo con-
teúdo para marcas. Para o sucesso da 
produção independente de conteúdo, 
ela sugere uma fórmula muito impor-
tante praticada por sua empresa: a 
marca anunciante torna-se sócia da 
agência e da produtora no projeto, o 
que facilita a viabilização do acordo 
com o canal.
Kfoury - Flourish foi fã de Harry Potter 
na infância e juventude e partiu da 

“O profissional de mídia 

começou a ganhar

respeito do anunciante

– e não foi coincidência – 

a partir do surgimento

do Grupo de Mídia”

Paulo Chueiri,
da Negócios de Comunicação

e Mídia
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própria experiência para o seu estudo. 
Ela começou definindo os tipos de fãs, 
chegando a sete ou oito perfis. A se-
guir mapeou meios para conquistá-los. 
Chueiri - É importante lembrar que, 
aqui no Brasil, na TV por assinatura, vige 
a lei de produção local, o que tem ala-
vancado esse movimento. Muitas vezes, 
a produtora cria um roteiro, uma histó-
ria, para só depois oferecê-la à agência, 
ao anunciante e ao canal. Neste caso a 
dificuldade de viabilização é maior. 
Kfoury - O mercado americano é mui-
to competitivo, muito complexo, com 
muito mais dinheiro, anunciantes, 
agências e veículos e com uma verda-
deira neurose de mensuração de resul-
tados. De duzentos pilotos produzidos, 
só uns cinco têm segunda temporada. 
É impressionante. É um desafio cons-
tante, o que torna a associação com 
uma marca um diferencial importante. 
Márcio - É um mercado totalmente 
voltado para investimento em mídia e 
retorno desse investimento. Estamos 
vivendo agora um movimento seme-
lhante no Brasil, mas ainda bem distan-
te dele. Lá a cultura é comprar resulta-
do, aqui é a da compra de espaço. Há 
uma nova cultura: a de comprar pes-
soas é importantíssima para entender 
o movimento.

Ter um bom produto significa até le-
var audiência para o veículo. Os fãs 
são um patrimônio. 
Chueiri - No caso das comunidades 
de fãs, música é uma das formas que 
você tem para buscá-los. 
Márcio - O Spotify é um modelo em 
pleno processo de desenvolvimento, 
como outras plataformas inovadoras, 
que ainda não chegaram a um mode-
lo publicitário sólido.

Chueiri - Uma pesquisa dá conta que 
97% dos diretores de marketing consi-
deram que a música ajuda a divulgar e 
fortalecer a imagem de marca, mas 
70% desses diretores investem só 5% 
da sua verba nessa direção.
Márcio - Como a mídia, a música tam-
bém está passando por fortes transfor-
mações. Esses dias, tivemos notícia de 
alguns conflitos comerciais entre gra-
vadoras e artistas e o Spotify. Mas, por 
ser um plataforma nova, ela nos permi-
te participar do seu desenvolvimento. 

MÍDIA PROGRAMÁTICA 
Chueiri - Sobre a mídia programática, 
foi dito na palestra “O Futuro da Mí-
dia”, da The Economist, que ainda não 
se atingiu transparência e eficácia. Cito 
um trecho da palestra: “Anunciantes e 
publicitários se queixam, com razão, 
da necessidade de existência de uma 
fiscalização tecnológica, uma vez que 
60% a 80% da verba vai para empresas 
de tecnologia, que levam vantagem 

“Acho que a conclusão 

mais interessante

é que as mudanças

estão ocorrendo,

são representativas,

há todo um novo mundo, 

mas elas não estão

matando nem um meio”

Paulo Kfoury,
da Bigman
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mEsa-rEdonda

pela falta de transparência do merca-
do”. É preciso verificar formas mais 
transparentes para a mensuração dos 
resultados.
Kfoury - A palestra coincidiu com o 
lançamento de um caderno especial 
da The Economist sobre publicidade e 
novas tecnologias. Tivemos uma vi-
deo-conferência com a editora do ca-
derno. A conclusão: não existe mode-
lo certo, fórmula certa, em nenhum lu-
gar do mundo. Todos os players estão 
se reinventando. O avião está no ar e 
nós o estamos refazendo inteiro. O 
gap na implementação de novidades 
diminui muito, em alguns casos se-
quer existe. 
Márcio - Se há um questionamento so-
bre o futuro da mídia impressa, não há 
sobre o futuro do jornalismo. No Brasil, 
já temos várias experiências de multipla-
taforma, na TV aberta, na TV por assina-
tura, nas editoras de jornais e revistas.  

O PROFISSIONAL DE MÍDIA 
Márcio - Não tenho dúvidas de que a 
mídia brasileira está bem preparada, e 
a viagem do Grupo de Mídia só refor-
çou essa impressão. Não há profissio-

nal mais demandado do que o mídia. 
O desafio não é só selecionar os me-
lhores meios e veículos, mas mensurar 
o retorno que cada um oferece. 

Há uma questão financeira, porém 
o principal é achar a fórmula certa para 
cada cliente. É cada vez mais desafia-
dor. A TV é superimportante, mas há 
assuntos que estão sendo conversa-
dos por fãs, clusters em outros meios. 
Esse intercâmbio possibilita uma troca 
de informações inclusive com nossos 
colegas do Brasil.

O mídia brasileiro tem uma autoes-
tima bem forte. Possui muitas ferra-
mentas ao seu alcance, para todos os 
fins. É obvio que o mercado é outro. 
Há outro tipo de usuário, de consumi-
dor. Mas do ponto de vista técnico, 
não deixa nada a desejar.
Chueiri - O profissional de mídia co-
meçou a ganhar respeito do anuncian-
te – e não foi coincidência – a partir do 
surgimento do Grupo de Mídia. A TV 
passou a ser cada vez mais importante 
no composto de mídia, os investimen-
tos começaram a se tornar mais pesa-
dos e o profissional de mídia conquis-
tou o respeito dos anunciantes a partir 

da adoção de critérios técnicos de pla-
nejamento que otimizaram os investi-
mentos dos anunciantes. Passou a ter 
contato direto com os clientes. O mí-
dia brasileiro é eclético e versátil, o que 
o torna diferenciado internacional-
mente. A estrutura full service das 
agências no Brasil permite a convivên-
cia e a integração com o planejamento 
estratégico, com a criação, com o aten-
dimento e com as áreas de suporte 
das agências. Em alguns casos, tornou-
se o principal executivo da empresa.

O profissional de mídia é muito va-
lorizado. Ele tem uma pluralidade de 
opções para trabalhar. Não ficamos a 
dever nada a ninguém.
Kfoury - Nossa responsabilidade é 
grande, é estar antenado, é uma evo-
lução contínua. Isso traz um alto grau 
de importância. O Grupo de Mídia foi 
decisivo para tanto. Somos responsá-
veis dentro da agência por entregar o 
resultado ao cliente. A estratégia de 
mídia é uma das discussões mais im-
portantes na escolha da agência.

A viagem do Grupo de Mídia São 
Paulo tem esse papel, de disseminar 
informações e conhecimento.

As viagens do Grupo de Mídia São Paulo são abertas 
a profissionais de mídia de agências de publicidade de 
qualquer localidade do país, desde que sejam certifica-
das pelo CENP.

Os custos da viagem – passagem, hospedagem etc. – 
são de responsabilidade de cada participante ou das 
agências em que trabalham. Como o Grupo de Mídia 
tem vários patrocinadores, há algum subsídio para esses 

valores, de maneira a viabilizar a viagem para um núme-
ro maior de profissionais. 

Em 2015, a viagem terá Berlim como destino e aconte-
cerá no segundo semestre, em data ainda a ser definida.

COMO PARTICIPAR DAS VIAGENS DO GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO

www.gm.org.br @
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CErtIfICado

EMISSÃO PASSA A SER ELETRÔNICA,
FACILITANDO VIDA DAS AGêNCIAS E
GARANTINDO MAIS SEGURANçA
Para usufruir da facilidade, disponível no novo site do CENP, 
agência precisa ter informações cadastrais atualizadas

O CENP está adotando o Certificado de Qualificação Técnica 

Eletrônico, com emissão via internet. O novo formato permite, 

com elevada rapidez e segurança, que todas as agências com 

a certificação válida tenham acesso à emissão e validação do 

documento. A novidade vale também para os pedidos de reva-

lidação e segunda via e está disponível no novo site do CENP, 

www.cenp.com.br. 

Por conta da inovação, o CENP deixará de enviar o Certifica-

do via Correios, como explica a gerente de operações Juliana 

Souza de Andrade: “Trata-se, também, de uma boa notícia para 

anunciantes e veículos de comunicação: o novo sistema garan-

te uma informação a intervalos mais curtos sobre a condição da 

certificação da agência”.

O documento será válido por noventa dias, contados da data 

de sua emissão, podendo ser reemitido no próprio site quantas 

vezes forem necessárias, desde que a sua validade esteja em vi-

gor, e está condicionada à manutenção dos compromissos téc-

nicos de certificação da agência. 

Para ter acesso à facilidade, é decisivo que as informações 

cadastrais da agência estejam atualizadas, em especial o ende-

reço de e-mail dos contatos. São eles, quando devidamente in-

dicados no formulário de cadastro do processo de certificação e 

revalidação, quem receberão uma carta-resposta comunicando 

a concessão do Certificado de Qualificação Técnica, sua data de 

revalidação e respectiva numeração, que torna possível a emis-

são do Certificado Eletrônico, no qual constará um código de 

controle, cuja função é confirmar a validade do documento.

1) Entre no site http://www.cenp.com.br/agencias.php. 

2)  verifique o código de certificação recebido no e-mail 
do diretor de contato da agência.

3)  Clique no ícone de acesso e, em seguida, no ícone de 
Emissão.

4)  digite o CnPJ da agência e o número do certificado. 
a seguir, clique em Pesquisar.

5)  o Certificado de Qualificação técnica estará disponível 
para impressão. Para tanto, verifique as configurações 
da impressora e, caso deseje que o fundo seja impres-
so, selecione a opção “Com plano de fundo”.

PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO

1) Entre no site http://www.cenp.com.br/agencias.php.

2)  Clique no ícone de acesso e, em seguida, no ícone de 
validação.

3)  digite o CnPJ e o Código de Controle do Certificado, 
que se encontra abaixo da imagem das entidades fun-
dadoras.

4)  ao clicar em Pesquisar, um box de confirmação infor-
mará a validação do Certificado.

PARA VALIDAçÃO DO CERTIFICADO



Bem-vindo ao BUP, o Banco Único

de Listas de Preços que o CENP

criou para proporcionar a todos

os veículos de comunicação maior

transparência na divulgação da

sua Lista de Preços, que deve

ser única e pública (Decreto

n.º 57.690/66), facilitando as

negociações comerciais e a vida do

mercado inteiro. Participe desta

iniciativa e aumente ainda mais sua

credibilidade e confiança.

Acesse www.cenp.com.br

e associe-se a esta ideia.

Veículo transparente
e profissional divulga
sua lista de preços no BUP.

CADA VEZ MAIS 
VEÍCULOS DE 

COMUNICAÇÃO 
PARTICIPAM 

DO BUP. 
O SEU 

NÃO PODE 
FICAR FORA 

DESSA.

Se não tem respeito, não tem negócio.

Entidades Fundadoras: Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

AF_ANC_CENP_BUP_20.5X26.5.indd   1 11/18/14   12:05
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ALMOçO REÚNE MERCADO 
O CENP promoveu, nos 

primeiros dias de dezembro, em 
São Paulo, o seu já tradicional 
almoço de confraternização de 
final de ano, reunindo cerca de 
cem líderes do mercado 
publicitário. Confira alguns dos 
presentes ao evento. As fotos são 
de Alê Oliveira.

Ângelo de Sá Jr., Fred Muller, Caio Barsotti, Paulo Cesar Queiroz e Arnaldo Rosa Vagner Quiles, Julio Cesar Casares, Luiz Lara e Ricardo Alonso

Luiz Roberto Valente Filho, Raul Nogueira Filho 
e Marcelo Marcondes de Moura

Cerca de cem lideranças do mercado publicitário estiveram presentes ao almoço  
de confraternização do CENP

Armando Ferrentini e Caio Barsotti

Luiz Lara e Antonio Fadiga Ricardo Nabhan de Barros e
Sant´Clair de Vasconcelos
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Célia Fiasco, Ênio Vergeiro e Adriana Scalabrin

Paulo Cesar Queiroz e Herbert Zeizer

Thiago Rodrigues, Adriana Fávaro, Oscar Mattos, Cris Camargo e  
Rafael Davini

Raul Nogueira Filho, Luiz Roberto Valente Filho, Oscar Mattos, Flavio Correa e 
Eduardo Sirotsky Melzer

Domingos Logullo, Glaucio Binder, Rodrigo 
Capdeville e Ricardo Nabhan de Barros

Renato Pereira, Antonio Lino Pinto e 
Orlando Marques 

Cícero de Azevedo Neto, Antonio Carlos de Moura, Caio Barsotti e Gilberto C. Leifert 

J. A. Calazans e Helena Zóia

Edney Narchi e João Luiz Faria Netto

Flavio Correa e Antonio Freitas

Rodrigo Neves, Paulo Saad e Antonio Fadiga
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Maria Célia Furtado e Helena Zoia

Paulo Macedo e Kelly Dores Sandra Martinelli e Marco Simões Rodrigo Capdeville e J. A. Calazans

Enrico Gianelli, Herbert Zeizer e Paulo Cesar Queiroz Antonio Calil Cury, Orlando Marques e Antonio Fadiga

Antonio Lino Pinto, Ricardo Nabhan de Barros e 
Sant´Clair Vasconcelos

Rino Ferrari Filho e Domingos Logullo Ana Lucia Magalhães, Adriana Fávaro e
Arnaldo Rosa

Anco Marcio Saraiva, Rodrigo Simões, Fred Muller e Ângelo de Sá Jr. Alfredo Luiz dos Santos, Caio Barsotti e Paulo Saad

Almoço aconteceu no dia dois de dezembro no restaurante A Figueira Rubaiyat





ComPlIanCE

OS AVANçOS DA 
GOVERNANçA CORPORATIVA 
DEVEM CONTINUAR
Em nossa peregrinação em disseminar as 
melhores práticas de governança 
corporativa, observamos os pontos 
sensíveis e questionamentos quanto a sua 
aplicação pelas organizações. Por ser uma ação com 
resultados no longo prazo, a boa governança precisa estar 
constantemente no radar de seus administradores, 
investidores e agentes de mercado 

Num cenário em constante modifi-

cação e cada vez mais conectado ao 

mundo, no balanço geral, chegamos a 

vivenciar no país um aumento no nú-

mero de companhias que emitem ex-

clusivamente ações ordinárias, surgin-

do as primeiras empresas com o capi-

tal pulverizado. Mesmo que tenha ha-

vido uma estabilização no quadro, 

com redução de empresas abrindo ca-

pitais e outras fechando, a dispersão 

do controle societário das organiza-

ções no mercado brasileiro trouxe alte-

rações no sistema da governança den-

tro do ambiente corporativo. 

Em processos caracterizados pela rá-

pida transição, nem sempre há tempo 

suficiente para a disseminação e real im-

plementação das práticas de governan-

ça e, em decorrência disto, o poder po-

lítico pode tornar a gestão muito forte, 

sem ter havido uma consolidação nas 

práticas de governança corporativa, GC, 

que poderiam equilibrar o sistema. Nes-

ses casos, tem se tornado cada vez mais 

importante o papel e o desempenho do 

conselho de administração, de forma a 

balizar o poder dos gestores para que 

estes não tomem decisões desalinhadas 

com o interesse da companhia e dos 

acionistas. Antes visto como quase um 

órgão acessório, tem se fortalecido 

como polo de decisões estratégicas e 

fonte de valorização das boas práticas 

que separam gestão e propriedade.

Há um debate em expansão a evi-

denciar o aumento na responsabilida-

de dos conselheiros, seu dever de le-

aldade e de fidúcia, como uma maior 

conscientização do real papel do con-

selho e menor ingerência. Os debates 

sobre a importância das atribuições in-
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dividuais dos conselheiros no Brasil 

têm evoluído para a discussão da efici-

ência do órgão. Há uma maior cons-

cientização desses profissionais de 

que não adianta apenas um seguir as 

recomendações de boas práticas, mas 

seus pares também, uma vez que as 

decisões do órgão são colegiadas e as 

responsabilidades, compartilhadas. 

Em pesquisas realizadas, temos ob-

tido como resultado uma maior preo-

cupação dos conselheiros com a atua-

ção de seus pares. A condescendên-

cia com aquele profissional que falta 

em reuniões, não se prepara adequa-

damente para as mesmas nem contri-

bui nas discussões está acabando. 

Uma boa prática de governança que 

tem se propagado nos últimos anos e 

que traz uma “fotografia” do desem-

penho dos conselheiros é a avaliação 

não só do órgão, como a individual. 

Ainda são poucas as empresas no Bra-

sil a adotar tal prática, sendo preferi-

das as avaliações do órgão como cole-

giado, quando adotado mecanismo 

de avaliação.

O fortalecimento do órgão e do pa-

pel dos conselheiros associa-se à reali-

dade de empresas estruturadas na 

prática da transparência, além dos 

princípios de responsabilidade corpo-

rativa, prestação de contas e equida-

de, tendo na governança a criação de 

valor. As empresas atentas à adoção 

das melhores práticas de governança 

tendem a ser mais competitivas, 

exemplificada pelo acesso facilitado 

na captação de recursos no mercado 

e pela sua longevidade. Essas empre-

sas potencializam sua capacidade de 

formulação estratégica, de gerir riscos 

e de prevenir ou mitigar a ocorrência 

de conflitos relativos a questões su-

cessórias, de gestão e no capital, ao 

proporcionar clara separação entre ca-

pital, família e gestão.

Mesmo diante de alguns exemplos 

em contrário, estamos avançando 

para um ambiente mais equilibrado 

entre os agentes da governança: acio-

nistas/cotistas, conselho, diretoria e 

partes interessadas (stakeholders). O 

processo deve ser contínuo e gradual, 

estando cientes de que na trajetória 

da boa governança haverá momentos 

de melhorias e de certa estabilidade, 

esta a ser superada com incentivos e 

reforços em elevar os atuais padrões 

de governança.

Heloisa B. Bedicks é superintendente 
geral do Instituto Brasileiro de Governança Cor-
porativa (IBGC)
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www.ibgc.org.br @

A introdução dos conceitos do Relato Integrado guarda 

semelhança com o início do movimento da governança 

corporativa no Brasil. Nos dois casos se oferece uma nova 

maneira de pensar o mundo das organizações – e isso é 

perfeitamente válido para a publicidade.

O grande diferencial do Relato Integrado é reunir num 

mesmo documento informações contábeis, financeiras e 

da área de sustentabilidade a partir de uma visão sistêmica 

das atividades. Trata-se de uma evolução dos informes que 

as companhias apresentam atualmente e um marco em re-

lação às boas práticas de governança corporativa. Apesar 

de ser uma novidade, o modelo já é adotado globalmente 

por cerca de noventa empresas. No Brasil, o Relato Integra-

do está sendo testado por companhias como CCR, AES Tie-

tê, Natura e BNDES, que lidera a Comissão Nacional, uma 

iniciativa estimulada pelos primeiros membros brasileiros 

do Conselho Internacional de Relatórios Integrados, IIRC, 

notadamente o professor Nelson Carvalho, da FEA-USP. O 

grupo teve início com poucos participantes, os quais volun-

tariamente reuniam-se e decidiam seus próximos passos. A 

adesão foi crescendo a cada reunião até chegar, hoje, a 

mais de duzentos participantes, que representam mais de 

noventa organizações envolvidas na compreensão e me-

lhoria do processo de comunicação. 

Resultado: o Brasil está entre os três primeiros países 

em quantidade de empresas participantes do programa- 

-piloto do Relato Integrado. “É interessante estarmos em 

uma posição de liderança. Acreditamos ser uma oportuni-

dade para que outros países possam entender o que está 

acontecendo aqui e usar isso para avançar na difusão da 

causa em seus países”, comenta Sandra Guerra, presiden-

te do IBGC.

RELATO INTEGRADO: 
UM CONCEITO QUE SE EXPANDE RÁPIDO NO BRASIL
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CrônICa

A INFLUêNCIA DA
GASTRONOMIA NA CRIATIVIDADE 
PUBLICITÁRIA MUNDIAL

Corria o ano de 1996 e eu me encontrava, como sempre 
fazia em meados de junho, no balneário de Cannes para 
mais um certame de publicidade. Hordas de publicitários de 
todo o mundo se aglomeravam em frente ao Palais du Fes-
tival para dar início ao primeiro dia do evento.

Entre todas aquelas caras estranhas, oriundas dos quatro 
cantos do mundo, uma me despertou um sorriso. Era Pedro 
Ferreira, um diretor de arte com quem eu havia trabalhado 
em Portugal.

Um cara alto, bem-humorado e que enchia o peito cada 
vez que mencionava sua cidade de origem:

– Sou de Setúbal!
Depois de saudá-lo em meio àquela pequena multidão, 

conseguimos passar pelos seguranças que pareciam solda-
dos da legião estrangeira querendo ver se aquela foto hor-
rorosa do crachá era você mesmo. Subimos as escadas do 
palácio com certa pressa, pois do contrário não encontraría-
mos cadeiras no auditório para podermos assistir aos filmes.

Naquela época, o festival era composto quase que exclu-
sivamente por filmes e mídia impressa. Não lembro bem as 
categorias que vimos, mas saímos da sala, algumas horas 
depois, com a mesma dor de cotovelo de todos os anos.

A propaganda inglesa era a melhor do mundo. Às vezes 
torcíamos para que algum francês, alemão ou até mesmo 
um italiano, miraculosamente neste caso, trouxesse alguma 
peça que pudesse ofuscar o trabalho das agências inglesas.

Saímos, como todo ano, em direção aos bares que ficam 
em frente ao Palais para tomar uma cerveja e comer alguma 

coisa. Mas, nesse dia, eu e o Pedro Ferreira queríamos sair 
dali com uma resposta à pergunta que nunca se calava: por 
que os ingleses eram os melhores?

A cada copo de cerveja, uma teoria nova. Lá pelo quinto 
ou sexto copo veio à luz. Tudo ficou claro naquele momen-
to, e posso quase garantir que nada tinha a ver com o nos-
so avançado teor alcoólico. Eu acho.

A resposta era: comida!
Toda aquela criatividade tinha influência da gastronomia 

do lugar.
Passamos a analisar, país a país, o cotidiano dos publicitá-

rios, e fizemos as seguintes simulações:

Paris, 12h de um dia de trabalho. Pierre Vincent, redator 
da Euro RSCG, está bastante concentrado num roteiro para o 
Renault 5 quando Thierry Arnoux e Emanuelle Pinot aden-
tram por sua sala e fazem um convite:

– Vamos almoçar?
– Não posso. Tenho um roteiro de Renault 5 para termi-

nar – responde Pierre.
Thierry e Emanuelle se entreolham. Thierry tenta ajudar:
– Por que você não pega aquele roteiro que você fez 

para Channel 5?
– Sim! É perfeito – continua Emanuelle. – Com aquela 

música clássica, coro de vozes femininas e a mulher descen-
do as escadarias do castelo arrastando a cauda de trinta me-
tros do vestido vermelho até se sentar no trono de veludo 
roxo ao lado do que...?

Por que a publicidade inglesa era a melhor? Lá pelo quinto 
ou sexto copo de cerveja, a resposta veio à luz
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– Dois tigres albinos – completa Thierry, com a voz em es-
tado de êxtase. E segue:

– Entra no editor de texto e troca Channel por Renault 
que tá tudo certo.

Pierre olha para os colegas não querendo acreditar no 
que ouve. Numa tentativa de fugir dos dois, pergunta:

– Mas vocês querem me levar pra comer o quê e aonde?
E vem a resposta que ele não queria ouvir:
– Bistrô du Alain Villeneuve comer um Coq au vin.
Pierre saliva. Nem toda sua vontade de se tornar o John 

Hegarty francês o impede de tomar a desastrosa decisão:
– Ok, vou com vocês.

Roma, 12h de um dia de trabalho. Giancarlo Pescarolo 
está decidido a se tornar o melhor criativo de Roma e, para 
isso, pretende usar as ferramentas que estão a seu dispor 
naquele exato momento: uma folha de papel em branco e 
um briefing para um comercial do novo carro da Lancia.

Giancarlo já começava a ouvir os aplausos do Palais de 
Cannes e seu nome sendo chamado com todo o sotaque do 
mestre de cerimônias francês, Roger Ratchuel, quando seu 
sonho é interrompido pela entrada de Jarno Ghinzani e Mi-
chele Patrese, seus colegas de agência:

– Vamos comer?
Pescarolo, recém-despertado e ainda zonzo, responde:
– Acho que não vou poder. Estou com um job de Lancia 

pra entregar...
Michelle interrompe a argumentação e, gesticulando 

mais que o Marcel Marceau, diz:
– Já sei. Coloca uma atriz italiana contracenando com um 

ator de Hollywood.
– Não precisa ser um muito famoso – completa Jarno. – 

Só tem que estar vivo.

Michelle fecha a grande ideia com chave de ouro:
– No final, o americano se rende à beleza da italiana. 

Uma piadinha pra terminar e... bravo!
– Bravíssimo – ecoa Jarno.
Giancarlo olha para eles com aquela cara de fotografia tí-

pica de "Real men of genius" da Budweiser e pergunta à du-
pla de ítalo-preguiçosos:

– Vocês estão indo comer o quê?
Os dois respondem ao mesmo tempo, se atropelando e 

gesticulando mais que um guarda de trânsito da Piazza del 
Popolo:

– Vamos na Cantina do Pierluigi comer o Gnocchi da 
Nona.

Giancarlo não resiste aos seus instintos mais primitivos, 
nem consegue mais ouvir os gritos desesperados de Rat-
chuel chamando pelo seu nome:

– Tá bom. Eu vou com vocês.

Londres, 12h de um dia de trabalho. Lewis Button é reda-
tor estagiário de uma pequena agência, tão pequena que a 
única chance que lhe resta para se tornar uma celebridade 
no mundo da propaganda é seu leal cliente da loja de tape-
tes. Lewis, verdade seja dita, não tem certeza se o que ga-
rante a conta dos tapetes na agência é todo seu talento e 
determinação ou o fato de a loja ficar no andar de baixo.

Enfim, disposto a sair do anonimato, ele se debruça sobre 
o briefing e tenta tirar dali o próximo Grand Prix de Cannes. 
Eis que surgem Jason Blundell e Damon Hunt, colegas de in-
fortúnio:

– Vamos almoçar?
Aquele rodapé de jornal de bairro era importante demais 

para ser trocado por um fugaz almoço de trabalho. Lewis sa-
bia que cada oportunidade deveria ser aproveitada ao máxi-
mo. Começa então um bate-boca entre Lewis e seu estôma-
go, que, mesmo vazio de argumentos, vence a discussão le-
vando Lewis a proferir a fatídica pergunta:

– Vocês pretender comer o quê?
Damon responde com orgulho e convicção do próprio Ja-

mie Oliver:
– Fígado com chocolate. 
Aliviado, Lewis responde:
– Acho que vou ficar aqui pensando mais um pouco no 

anúncio de tapetes.

Eduardo Martins é diretor de criação da Talent e costumava sair para 
beber com os amigos mais frequentemente.
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R �EVENTO DA ABA REUNIU 
LIDERANçAS DO MERCADO

Uma iniciativa da ABA, entidade fundadora do CENP, o V 
ABA Summit aconteceu em meados de novembro, em São 
Paulo, reunindo executivos de anunciantes e 
representantes de veículos, agências, institutos de 
pesquisa e fornecedores.
“Estou convicto de que cabe à ABA liderar o processo de 
transformação do mercado”, disse João Campos, presidente 
da entidade, explicando que isso será feito a partir dos 
eventos, dos comitês, das frentes de advocacy, entre outras 
ações em planejamento. Ele anunciou também que a ABA 
está intensificando seus esforços na área de comunicação, 
inclusive com um portal totalmente novo. 
O evento conseguiu, pela primeira vez, organizar um Painel 
de Presidentes (veja quem o integra na página 28 desta 
edição da CENP em Revista), para debater como os líderes 
das empresas enxergam o marketing e seu papel nas 
organizações, visto como ativo competitivo de negócios.
Maurício Kato, presidente da Havas, e Simon Clift, 
chairman da Touch Branding em Londres e ex-CMO 
Unilever, também participaram do evento.
www.aba.com.br

R �OS NÚMEROS DA 
MÍDIA PÚBLICA 

O Grupo de Mídia de Brasília acaba de lançar a edição 
2014 do Anuário de Mídia Pública no Brasil. A publicação 
está disponível para download gratuíto na página do 
FaceBook da entidade. 

R �4º ENCONTRO DE 
MÍDIAS ACONTECERÁ 
EM 13/4

Reserve a data na sua agenda: 13 de abril, entre 8h e 18h, 
no Hotel Caesar Business Vila Olímpia, em São Paulo. 
Paulo Cesar Queiroz, Fábio Freitas, Gabriela Onofre, Davi 
Martins, Orlando Marques, Fábio Coelho, Pedro Cruz, Paulo 
Gregoracci e Washington Olivetto são alguns dos 
palestrantes confirmados para o evento.
Profissionais de agências associadas ao CENP e ao Grupo 
de Mídia São Paulo terão 10% de desconto na inscrição 
para o evento.
www.encontrodemidias.com.br

R �ABP ENTREGA PRêMIO 
COMUNICAçÃO NO RIO

O jornalista Carlos Henrique Schroeder, diretor-geral da 
Globo, recebeu o prêmio de Personalidade do Ano, no 
Prêmio Comunicação, concedido pela Associação Brasileira 
de Propaganda (ABP), no final de outubro, em solenidade 
realizada no Rio.
Schroeder relembrou que, em 1983, ao inaugurar o seu 
auditório, batizou-o com o nome de Roberto Marinho, 
reconhecendo o valor da publicidade como uma das 
principais fontes de receita de um jornal. “O respeito ao 
público e o reconhecimento da importância da publicidade 
valem até hoje e norteiam o nosso negócio”, disse o 
executivo da Globo ao receber o prêmio.
Realizado desde 79, o Comunicação premiou também a 
Havas Worldwide, o Banco Itaú e o SporTV.
http://abp.com.br
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R �CONFIRA OS GANHADORES 
DO GARRA DO GALO

Os vencedores da 18ª edição do Prêmio Contribuição 
Profissional, promovido pela APP, foram conhecidos em 
festa, em São Paulo, no final de outubro. Entre os premiados 
está o consultor jurídico do CENP João Luiz Faria Netto, na 
categoria Profissional de Serviços Especializados. 
Também ganharam o prêmio Anco Marcio Saraiva, como 
Profissional de Veículo, Eduardo Becker, como Profissional da 
área digital, João Faria, como Profissional de Imprensa 
Especializada, Claudio Kalim, como Profissional de 
Atendimento, Márcio Santoro, como Profissional Dirigente de 
Agência, Luiz Gini, como Profissional de Mídia, Laura 
Chiavone, como Profissional de Planejamento, Joanna 
Monteiro, como Profissional de Criação, e Marco Simões, 
como Profissional de Anunciante.
José Francisco Queiroz, VP de marketing e comunicação da 
ESPM, foi o vencedor na categoria Contribuição Histórica. “É 
um prêmio especial, que reconhece a valorização 
profissional, é um prêmio que procura resgatar o valor do ser 
humano numa profissão tão importante como é a 
publicidade”, disse Queiroz.
http://appbrasil.org.br 

R �REVISTA 
PROPAGANDA 
DEDICA REPORTAGEM AO CENP

A edição de outubro da revista Propaganda dedicou sua 
reportagem de capa ao CENP. A publicação entrevistou 
Caio Barsotti e ouviu 18 personalidades do mercado sobre 
a ação e benefícios trazidos pela entidade para a 
publicidade brasileira. 
Ainda na edição, um artigo assinado por João Luiz Faria 
Netto relembra a história da autorregulação comercial no 
Brasil e os advogados Helena Zóia e Renato de Oliveira 
Valença comentam esta prática.
A edição da Revista Propaganda pode ser lida também pela 
internet.
www.revistapropaganda.com.br

R �FENAPRO CRIA CONSELHO 
CONSULTIVO 

A Fenapro apresentou em meados de outubro, no Rio de 
Janeiro, o seu Conselho Consultivo, sendo formado por 
Octávio Florisbal, José Roberto Whitaker Penteado, Luiz 
Lara, Oswaldo Mendes, Cecília Freitas, José Dionísio 
Rodrigues e pelos ex-presidentes da entidade Luís Salles, 
Ricardo Nabhan, Álvaro Rezende, Antonio Luiz de Freitas, 
José Antonio Calazans e Valdir Siqueira.
“A criação do Conselho Consultivo tem como proposta 
reunir destacados representantes da indústria da 
comunicação e da publicidade, para que ajudem a pensar 
os caminhos e as propostas mais relevantes para o 

desenvolvimento da 
atividade publicitária 
no País”, afirmou na 
ocasião Glaucio 
Binder, presidente da 
Fenapro.
www.fenapro.org.br
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•  Visitas regulares a anunciantes e agências de publicidade 
e veículos de comunicação para divulgação de iniciativas 
do CENP, como o BUP, Banco Único de Listas de Preços, 
compliance e verificação de circulação, entre outras.

•  Veiculação, desde setembro, da campanha “Compliance 
na Publicidades” nos jornais Meio & Mensagem e Prop-
Mark, nos jornais associados da ANJ e nas revistas asso-
ciadas da Aner.

•  Promoção do workshop ABA/CENP nos dias 9 e 16 de ou-
tubro no escritório do CENP.

•  Promoção do workshop Fenapro/CENP no dia 25 de no-
vembro no escritório do CENP.

•  Reuniões com a Zoégas Comunicação sobre planeja-
mento de comunicação do CENP para 2015.

•  MMSIS entrega novo sistema de CRM do CENP. 

•  Participação institucional no ABA Summit 2014.

AçõES  -  RELAçõES INSTITUCIONAIS ATÉ 10/12/2014  

nossos númEros

AGêNCIAS CERTIFICADAS 

Fonte: CENP

1991

2014
7/12/2014

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

1.884
relações comerciais 
diligenciadas

80
Procedimentos em 
análise nas Câmaras

710
Procedimentos 
instaurados

15
Procedimentos 
aguardando prazo

371
adequações

150
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

atualizado em 8/12/2014

BALANçO DOS PROCEDIMENTOS DO CONSELHO DE ÉTICA 2002 / 2014

1.980HIstórICo dE 
dIlIgênCIas tÉCnICas  
dE vErIfICação 
rEalIzadas dEsdE 2002

40 dIlIgênCIas tÉCnICas 
dE vErIfICação Em 
andamEnto

(*)477rElaçõEs ComErCIaIs 
analIsadas Em 2014

40 dIlIgênCIas tÉCnICas 
dE vErIfICação 
ConCluídas* Em 2014

atualIzação atÉ 08/12/2014

DILIGêNCIA TÉCNICA DE VERIFICAçÃO – DTV

12.384 HIstórICo dE 
PEdIdos dE 
CErtIfICação

1.846 ProCEssos dE 
CErtIfICação 
avalIados Em 2014

atualIzação atÉ 7/12/2014 dE 2/1/2014 a 7/12/2014

CERTIFICAçÃO
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Cartas

 A RMBS (Região Metropolitana da Baixada Santista) sofre 
com a falta de informações sobre os hábitos de consumo de 
mídia e principalmente sobre a audiência de TV e rádio. 

As agências de nossa região ainda dão 
pouca importância para esse tipo de estudo, 
mas nossa teimosia faz acreditar que em al-
guns anos romperemos com mais esse pa-
radigma.

 Nosso instituto vem, há dez anos, se es-
pecializando para assim trazer cada vez mais 
informações fidedignas aos seus clientes. 
Somos conhecidos e reconhecidos pela nos-
sa honestidade, credibilidade e qualidade 
técnica. Nossa meta em 2015 é realizar a 
pesquisa de audiência diária nas nove cida-
des da RMBS e assim poder servir as agên-
cias e os meios de comunicação com infor-
mações atualizadas e completas.

Sempre demos muita importância para a 
certificação do CENP e agora, com essa nega-
tiva, esse nosso sentimento aumenta ainda 
mais. Se ainda não somos dignos de ser avaliados e aprovados 
pelo Conselho, faremos nossa lição de casa para no futuro pró-
ximo ser submetidos a um novo pleito.

Parabéns! É isso que espero, como profissional que prima pela 
qualidade, de um órgão avaliador. Iremos iniciar nossa pesquisa 
de audiência e logo buscaremos, novamente, nossa certificação.

Marcelo Di Giuseppe, cientista social e político, 
IBESPE – Instituto Brasileiro de Estudos Sociais, Política e Estatística

 O noticiário deste final de ano só reforça a relevância da 
adoção do compliance para as atividades empresariais no 
mundo contemporâneo. 

De forma intensa e, por vezes, assustado-
ra, temos recebido aulas diárias de como é 
importante para uma empresa ou todo um 
segmento de negócios estar compliance 
com as leis e com as normas definidas pela 
própria empresa ou pelas instituições que re-
gulam a sua atividade. 

Falamos, mais do que de presente, de fu-
turo. Empresas são entes vivos, vale lembrar. 
Elas nascem, crescem e morrem. O com-
pliance, entre outras boas práticas, é chave 
para que as empresas tenham vida longa e 
profícua.

É muito estimulante saber que a publicida-
de está à frente desse movimento no Brasil!

Paulo Ernesto, Campo Grande, MS

 Tenho convicção que a publicidade acertou em cheio em 
adotar as Normas-Padrão e, mais recente, dotá-las dos meca-
nismos de compliance.

Creio que garantimos, assim, mais uma vez, um lugar espe-
cial para a nossa atividade no cenário econômico nacional. Pa-
rabéns a nós, publicitários, por esta iniciativa pioneira. Parabéns 
ao CENP e toda a sua equipe por encabeçar essa operação.

Jorge Luiz, Belém, PA

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

“Tenho convicção 

que a publicidade 

acertou em cheio 

em adotar as 

Normas-Padrão e, 

mais recente, 

dotá-las dos 

mecanismos de 

compliance”
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FAÇA PARTE
DO GRUPO RECORD.
UM DOS
MAIORES GRUPOS
DE COMUNICAÇÃO
DO BRASIL.
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.
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