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“Schizophrenia”, a term that character-

izes a type of mental disorder. It is used 

herein to enhance the perception of 

those who experience at least very un-

usual situations like that reported by the 

CEO of Axel Springer - publishing house 

of the biggest German newspaper, which 

has businesses with the same company 

against which it is filing, simultaneously, a 

lawsuit in court for other reasons.

It would be something in the field of 

“schizophrenia”, but we refer to the busi-

ness environment. On several fronts. Ad-

vertising is only one of them.

With the proposal of producing an in-

depth content that would shed light on 

the subjects correlated to the develop-

ment of digital advertising, CENP em Re-

vista dedicated itself to gathering infor-

mation by listening to many people (in 

all, 36 managers of Public Advertising In-

stitutions, Advertising Agencies, Commu-

nication Channels and Entities), and to 

researching into sources in Brazil and 

abroad of unquestionable quality and re-

liability. This work resulted in the special 

material that proposes to clarify the per-

ceptions of this "schizophrenia" promot-

ed by technology and the symptoms and 

view of the advertising practiced in Bra-

zil, which has a victorious history in ex-

perimentalism, spanning more than six 

decades.

The articles by Prof. Tércio Sampaio 

Ferraz Junior, co-signed by Dr. Thiago Bri-

to, address aspects related to the envi-

ronment of competitive freedom, and by 

Dr. Isabel Franco, expert in anticorrup-

tion-compliance legislation.

The fruitful Brazilian advertising busi-

ness model was built through the cre-

ation and consolidation of best practices, 

something that was only possible, with 

the grip required for consolidation and 

evolution, and through dialogue.

If the “schizophrenia” found in the 

commercial relations between Advertis-

ers, Communication Vehicles and Adver-

tising Agencies has a remedy, it is called 

dialogue.

And dialogue is promoted with will-

ingness and determination, considering 

all direct aspects and interests involved, 

with the aim of generating value for the 

free citizen who consumes information, 

increasingly becoming the master of his 

choices, thus being able to participate 

more actively in democracy.

CENP’s doors, as always, are open to 

dialogue. 

So much that in recent years, national 

entities that did not exist in 1998, such as 

FENAPEX, ABMOOH and IAB Brasil, joined 

CENP. And, in January this year, APP Bra-

sil became the first  adhering entity of 

advertising professionals, reaffirming its 

historical commitment to the best self-

regulation practices, and making it possi-

ble for other similar entities to do the 

same, if they so wish.

At last, we can see light, plenty of 

light, illuminating uncharted paths.

Enjoy your reading and much reflec-

tion.
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DIALOGUE, DIALOGUE,  
DIALOGUE ALwAyS

Caio Barsotti
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The term “schizophrenia” in the title that opens this series of 
special articles – taken from an open letter to Erick Schmidt,   
of  Google, written by the CEO  of  Axel Springer, Mathias 
Döpfner – helps us understand the challenges presented. The 
possibilities of digital media for advertising, today and in the 
future, are fascinating and this is above any discussion. 
However, there are well grounded fears that some of its 
practices may significantly compromise the way in which the 
advertising market is organized and generates resources for its 
operation and profitability.
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To know a little more about this relation, CENP em Revista 
asked two experts, the journalists Rafael Sampaio and 
Wanise Ferreira, to look into digital media, in the attempt to 
map out its present and future implications for the 
communication industry and to Brazilian advertising. A total 
of 36 leaders in advertising were interviewed, ranging from 
professionals from Entities, public and private Advertisers, 
Advertising Agencies and Communication Media, including 
digital media, 33 of which answered a questionnaire on the 
subject.

Paulo Henrique Ferreira, director of digital media of 

Grupo Lance!

Paulo Saad, vice-president of Grupo Band

ENTITIES

Anderson Andrade, CEO of Abradi

Carlos Lindenberg Neto, president of ANJ 

Daniel Chalfon, president of Grupo de Mídia  São  Paulo

Daniel Slaviero, president of ABERT

Efraim Kapulski, executive president of Abemd

Fátima Rendeiro, president of Grupo de Mídia do Rio de 

Janeiro

Frederico Kachar, president of ANER and president of 

Editora Globo

Glaucio Binder, president of Fenapro 

Guilherme Ribenboim, president of IAB Brasil and 

managing director of Twitter

Luiz Fernando Rodovalho, president of Fenapex

Nara Gomez, President ofGrupo de Mídia de Santa 

Catarina

Orlando Marques, president of ABAP

Tiago de Oliveira, President of APP Uberaba

PUBLIC ADVERTISERS 

Carlos Tolomei, deputy secretary of social 

communication of the civil cabinet of Rio de Janeiro

Roberto Messias, executive secretary of the 

communication secretariat of the Presidency of the 

Republic 
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The transforming impact of digital 

media for good is more than well 

known - and experienced - and has 

been the object of countless analyses. 

Its destructive potential, in turn, 

although already perceived, is still little 

explained and discussed in Brazil.

To ensure a healthy living and a 

sustainable future of the advertising 

market, however, it is essential to 

discuss the problems generated and 

threats of  digital media with equal 

attention and vigour as dedicated to 

the scrutiny of its opportunities and 

benefits.

For more than a century, the so-

called traditional media today have 

multiplied, evolved and solidified in 

the wake of their contribution to the 

democratization of information, 

education, entertainment and 

prosperity of consumers and in their 

extraordinary contribution to the 

development of producing companies. 

It was a virtuous circle, in which the 

media promoted several benefits to 

people and organizations, buyers and 

sellers, receiving from them resources 

for its growth in a highly relevant scale.

In the space between the 

advertising media and companies, in 

turn, a new sector of the economy has 

flourished: that of the agencies and 

advertising service and product 

providers.

All are, in some way, at the same 

time benefited and threatened by the 

digital means, but the scale can fall 

more to one side than the other.

Advertisers are facing drops in 

audience masses in the main markets 

worldwide (Brazil is an exception, 

thanks to the power of open TV), 

making it more difficult and more 

expensive to build and maintain 

brands because one needs to use 

more messages in a greater number 

of media to obtain the same effect on 

the market in a not too distant past. 

The traditional media, which generate 

informative and entertainment 

content at always high costs, see an 

important part of this effort being 

taken over by some of the main 

digital players, notably those that do 

not produce content. The role of 

agencies has not been considered or 

it is minimized by several leaders of 

digital media and one sees a fall in 

their relevance and profitability.

It is also certain that the digital 

resource offers the classical triad of 

advertising – Advertisers, Agencies 

and the Media – an extraordinary 

possibility of growth, modernization 

and efficiency and efficacy gains. 

However, this is not the focus of this 

matter, which aims to discuss the 

problems in order to  think of and 

establish solutions to them and, thus, 

The transforming 

impact of digital media 

for good is more than 

well known - and 

experienced - and has 

been the object of 

countless analyses...

sPECIal

THE FASCINATION AND FEAR OF 
ADVERTISING IN VIEW OF DIGITAL MEDIA
By Rafael Sampaio, special article for CENP em Revista
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lay the foundations for sustainable 

growth of the digital market itself.

Based on its characteristics and on 

the lack of commitments with the 

past, great digital players, in spite of 

generating and selling media 

“products”, are self-classified as 

“technology companies” or “digital 

applications”, in order to evade the 

legal and self-regulation rules that 

apply to traditional media. Some 

systematically perform active 

incursions to generate advertising 

income in Brazil, but they avoid the 

payment of taxes through billing 

abroad.

Adding one more disruptive 

element to the process, the so-called 

“programmatic media”, which has the 

potential to undermine the traditional 

parameters involved in buying and 

selling media, adds one or more 

elements to the trade chain and is not 

yet sufficiently transparent and 

standardized to be controlled as are 

all classic media operations.

Focusing on these problems – some 

in the process of becoming more 

serious than they already are -, a good 

number of leaders from the advertising 

market were consulted on the relations 

of digital media with advertising.

Directors of the foremost agencies, 

the media vehicles, entities of the 

sector and even government 

authorities linked to the area were 

contacted, to know their view of and 

opinion on this subject. A total of 33, 

identified in the box “Leaders 

interviewed”, answered the 

questionnaire on the points examined 

(with the proposed and assured 

freedom of only giving their opinion 

on the points on which they had 

formed opinion).

WHAT IS THE NATURE OF 
DIGITAL MEDIA?

The doubt as to whether the digital 

resource constitutes a type of media 

or not is even strange. Less strange is 

the doubt regarding the nature of this 

media: classical, in the advertising 

sense of strict dissemination and 

promotion of products, services and 

brands; sales instrument (for purely 

digital operations or combined with 

the traditional methods) or a means 

of establishing and maintaining 

relationships (in the digital 

environment and/or outside it).

The majority of the respondents 

are convinced that the graphical 

display (banner), video, sponsorship 

and native advertising (advertorial) are 

modalities of advertising media in its 

classical sense. They may even be 

eventually used for sale and relations, 

but they generally fulfill the mission 

corresponding to adverts and 

commercials in the traditional 

vehicles.

In case of the sales task, the two 

most frequently used methods are the 

search and the sponsored links. For 

relations, the most common practice 

is the use of presence in social media 

and paid posts in social media.

Depending on its mission, the 

hotsite may be used for any of the 

three purposes (media, sales, 

relations), as determined from the 

answers received – pointing out that 

these missions depend on how the 

digital media is used.

 Only two answers believed that 

some major digital players are not 

advertising media, but rather 

"technology companies" or "digital 

applications". Seven others were 

completely antagonistic to this 

...while the destructive 

potential of the digital 

media, in turn, 

although already 

being perceived by 

many, is still little 

explained and 

discussed in Brazil
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definition because they believed that 

the activities developed are typical of 

advertising media.

However, most  of the answers 

followed the same line: digital 

organizations are mixed companies, 

because part of what they sell 

(displays/banners, videos, 

sponsorships, native ads) is really 

advertising and if these players accept 

costly transmission, they are 

intrinsically vehicles, from the practical 

and legal point of view; and part 

(search, links, posts) is not commercial 

advertising per se, in the classical 

sense of the term, and these 

companies practice the alleged activity 

of technology or digital applications.

That is, there are signs that we are 

actually before a new kind of business 

that can include characteristics of 

classical advertising media, as well as 

of providers of advertising services, 

but which practice in most cases – 

considering their role in the 

advertising world – the function of 

advertising media. And they must be 

considered and treated as such. Even 

taking into account the huge variety 

of existing players, like the “pure” 

digital and global – which is the case 

of Google, Facebook, Yahoo!, LinkedIn 

or Twitter; the encompassing digital 

initiatives of the conglomerates of 

traditional media, like UOL or Globo.

com; the “digital extensions” of the 

printed media titles; or the countless 

vertical portals already born in 

exclusively digital fashion.

In this issue of CENP em Revista, 

this peculiarity of the digital resource 

as a means of communication is given 

a more in-depth approach in the text 

of the journalist Wanise Ferreira. In this 

particular analysis through the 

perspective of publicity, the essential 

reduction of the digital function in the 

world of advertising is considered: 

these are, yes, advertising media, as 

well as  TV, magazine, newspaper, 

radio and out of home means.

One of the initiatives of greater 

prestige in the world of Brazilian 

advertising, the Caboré Award, paying 

attention to this reality, included in 

2014 one more category in its list of 

awards, that of Communication 

Vehicle – Media Platform, which 

distinguished Facebook. However, 

other similar companies, like Google 

and YouTube, had formerly received 

the Communication Vehicle - 

Electronic Media award.

From the elements that make up 

the ecosystem of commercial 

advertising, the economic agents that 

develop activities in the digital media 

can be perfectly classified as vehicles, 

despite the fact that the borders 

between Advertisers, Agencies and 

the Media are fading. Proof of this are 

the growing initiatives of traditional 

advertisers developing and even 

marketing their so-called “own media”; 

media companies that produce 

content directly for customers; or 

agencies with more and more 

activities in the digital world (to the 

extent of the CEO of Publicist Group, 

Maurice Lévy, having stated to The 

Economist, that “we are ncreasingly 

becoming an Internet company more 

than an advertising group”)

But this juxtaposition between the 

borders of the activities of Advertisers, 

the Media and Agencies is a content 

for another article...

What is important in this case is to 

To assure healthy 

existence and 

sustainable future of 

the advertising market, 

however, it is essential 

to discuss the problems 

generated... 
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point out that the identification of the 

economic agents based on the role 

given them to play in the advertising 

production chain is a matter that the 

market itself, the regulatory authority 

or the self-regulation entity are able to 

solve. Save the proportions, drones 

are in a similar situation. Today, no 

one can say they are just innocent 

gadgets.

THE CHILDHOOD OF 
PROGRAMMATIC MEDIA

Another point addressed in the 

interviews was the view of the market 

agents of the so-called "programmatic 

media". It is not the intention to 

discuss here the various modalities of 

this type of procurement process, 

which may be real time bidding (RTB), 

open mechanisms or private 

exchange, or the function of the 

players constituted to give life to this 

kind of media purchase and sale 

process, such as the trading desks (in 

their ITD or DSP version), data 

management platforms (DMP), nor 

the logical mechanisms that enable 

their existence, the famous 

algorithms, as well as the cookies, 

targeting, retargeting and so on and 

so forth.

It seems more adequate to 

concentrate on the general concept, 

use, consequences and future 

perspectives of programmatic media, 

a modality that is clearly in its early 

childhood - and in Brazil is in the 

stage between the nursery and 

daycare. However, the intensity with 

which the subject is discussed, the 

number of companies that are 

entering or wish to enter this field and 

the potential benefits of this modality 

indicate that the existing problems 

should be solved for this 

system to have an important 

space in the scenario of 

advertising, as we shall see 

below.

The first question 

regarding the subject made 

to the interviewees was 

whether programmatic 

media would be an 

alternative that will dominate the 

digital media purchase and sale 

process or would it only have a slice 

of this world?

Well over half believe that yes, it 

will be the dominant element of some 

digital media alternatives, but not of 

all. Only three respondents believe 

that purchase and sale of digital 

media will totally adopt the 

programmatic format. The majority 

believes that the premium spaces of 

digital media tend to continue to be 

sold in the traditional format, to 

secure full control by the stakeholders 

(buyers and sellers). But the view is 

that programmatic purchase will not 

be restricted to less valued spaces and 

“leftovers” (remaining inventory) 

alone, but the evolution itself of this 

modality will lead to its sophistication 

and its use in a considerable part of 

the multiple modalities of digital 

media.

One of the comments received on 

this point, from Cristiano Câmara, 

from Grupo Jaime Câmara, is worth 

being reproduced in full because it 

summarizes this issue well:

“In future, programmatic media will 

be consolidated as the standard 

marketing model in our industry; 

however, we believe that it will be 

...while the 

destructive potential 

of the digital media, 

in turn, although 

already being 

perceived by many, is 

still little explained 

and discussed in 

Brazil
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more common in low-value 

inventories. For premium inventories, 

where the relation of trust between 

the publisher and reader is the main 

proposal of value, the direct 

relationship between advertiser and 

publishers will continue to be 

preferred. At the same time, other 

premium inventory modalities 

continue to be developed. Native 

advertising is a trend that has gained 

force and encourages movement in 

the direction opposite to 

programmatic media”.

The director of an agency 

specialized in this kind of alternative 

reminded that there are other forms 

of marketing through the 

programmatic model, besides the 

bidding format, including the one 

with full control by the vehicle and 

advertiser. He also reminded that 

there is still little in-depth knowledge 

of this modality in the market.

Note two points that were 

highlighted and are quite logic: the 

first is that the RTB (real time bidding) 

format actually makes more sense in 

the American market due to the large 

number of players and dimension of 

the inventory available; and the 

second is that in Brazil the little 

inventory that was released for sale in 

this format is made up of third-line 

spaces.

ABERT stressed its opposition to this 

format arguing that: “We see the 

process of purchasing advertising 

space through bidding with strong 

dislike.

It depreciates agencies and 

communication media. Reason why 

we recommend that our associates do 

not take part in this model of 

marketing”.

Another aspect that was 

investigated refers to the opinion of 

the panel consulted regarding some 

claims in relation to programmatic 

media that could actually be fallacies. 

The question was whether it was not 

so accurate since the filters are 

automatic and the same Internet user 

may be bombarded by messages he/

she did not request, thus invasive and 

having an opposite effect even 

greater than that of the traditional 

media.

A relevant part of those interviewed 

do believe that the programmatic 

media process is accurate and is 

evolving. Part remembered that this 

depends more on how the advertiser 

and agency use each alternative than 

the system itself and that it can 

actually be invasive and 

counterproductive. A smaller part 

pointed out that all the advertising 

modalities and their tactics have a 

defect and that one must work to 

eliminate or minimize them. One 

person recalled that the highest risk is 

in the retargeting strategies.

The issue of transparency of the 

process and of the values was another 

point investigated because it seems 

that it is not well explained, and there 

is the possibility of an intermediary (or 

some...) generating more income 

than the digital vehicles themselves, 

causing the advertisers to pay more 

than they should and the media 

companies to earn less than they 

deserved - despite the "bidding" 

mechanism of the value of 

the advertising spaces. Would this 

be a difficult solution or would it be 

possible to walk toward a more 

transparent and sustainable process?

Practically half of the panel 

Mechanisms for 

purchase and sale of 

programmatic content 

that do not identify 

which agency is 

buying...
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consulted stressed that this is a 

problem that the programmatic media 

system needs to solve, in order to 

generate greater trust in its use and, 

consequently, even its more frequent 

use, in more areas and involving 

bigger resources. A good part of the 

respondents are convinced that this 

point will be solved shortly, by the 

pressure of the advertisers, who feel 

that the system is beneficial to them, 

but cannot accept any “black box” to 

continue using and increasing use of 

the system.

A director of an agency specialized 

in programmatic media observed that 

the lack of control in the destination 

of adverts is due to an improper use 

of the instruments of this modality. 

However, the Interactive Advertising 

Bureau itself (IAB of the United States) 

stressed in a document on 

programmatic media that there are 

good prospects for its future, but it 

depends on the answering of 

questions regarding the process and 

the values attributable to each link of 

the chain of players involved. Two 

aspects were highlighted:

1) introduction of the concept of 

transparency of prices and fees along 

the value chain; and

2) development of a more 

transparent bidding process.

The WFA, which globally represents 

the advertisers, published a 

“Programmatic Media Guide” 

(available at http://bit.ly/1zxU9RO) 

warning customers of the various 

doubts still existing in case of this 

modality, which it recognizes as valid, 

but that still needs to evolve in various 

aspects. As was to be expected by the 

entity that unites companies that 

invest in communication, the matter 

of transparency of prices and fees is 

in the heart of its concerns – also 

because, according to the information 

raised by the group of executives that 

developed the guide, out of 100% of 

the value used by customers in this 

media, only 40% remains with the 

Vehicle and can be understood as 

working media (financial resource 

actually applied in exposure of the 

message to consumers).

There are no doubts, however, that 

this is an unresolved matter and that 

the market linked to digital media will 

have to address this issue and 

evaluate the best norms that apply to 

the case and the best system to 

determine compliance with these 

norms.

In addition, programmatic media 

purchase and sale mechanisms that 

do not identify the agency that is 

purchasing and on behalf of which 

customer may not be supported by 

the legislation and by norms of the 

national advertising market – as is the 

case of those conducted through 

trading desks. This is because it is 

worth remembering that in the scope 

of self-regulated relations, item 4.5 of 

the Advertising Activity Standard 

Norms determines that “the agency 

must procure space/time or service 

individually for exclusive use by its 

respective customers. The vehicles are 

not allowed to accept reserves nor sell 

the space/time without accurate 

indication of the advertiser responsible 

for the message's content". Article 3 of 

Law 4.680/65 defines what an agency 

is and the technical certification of the 

Standard Norms (incorporated to said 

...on behalf of which 

customer may not 

be supported by the 

legislation and by 

the norms of the 

national advertising 

market 
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law by decree 4.563/02) obeys this 

command only certifying full service or 

specialized agencies (that follow the 

same principle).

Once again the respondent who 

runs an operation that focuses on 

programmatic media defended the 

system, noting that there are 

alternatives of companies that are fully 

transparent and others that hide the 

game, but that offer such interesting 

deals to advertisers that they do not 

cease to do business on account of 

this.

Those consulted were also asked if 

it would be possible to use 

programmatic media in brand 

campaigns (including corporate) and 

institutional campaigns or if it would 

be an alternative more to promote 

direct digital sales and encourage 

sales in traditional retail? They were 

also asked if it would be possible to be 

creative in programmatic media?

The majority of the answers (over 

50%) was yes, it could be used in 

classical media campaigns, without the 

bias of sale. But close to one-third 

stated that this is another system for 

use in promotion and sales efforts - 

same number as those who stated 

that "in theory yes, but there is still a 

lack of concrete examples for analysis".

Being asked if it would be possible 

to be creative in programmatic media, 

more than half assured that yes and a 

few saw difficulties in this intention.

Another point addressed was if 

programmatic media will no longer be 

just an instrument of the Internet and, 

with the due adaptations, will also 

become an alternative to the 

purchase and sale of the traditional 

media, in an automation process of 

the commercial relations between the 

parties (Advertisers, Agencies and the 

Media ).

Almost half believe that yes, the 

system will evolve to other media, 

starting with paid TV, following the 

example of some experiments (still 

incipient) ongoing in the United 

States and Europe. Some go further 

and believe that even open TV, which 

is now digital, could have some form 

of this system, as well as out of home, 

which is undergoing digitalization.

However, about a fourth still do not 

see this possibility. They find it 

difficult, and believe that 

programmatic media will continue to 

be an alternative more related to the 

Internet.

Closing the part dedicated to this 

system of purchase and sale of 

automated media, there was the 

discussion about the traditional media 

having audience measuring systems, 

consumer habit surveys and a 

relationship with the audience that 

enable  not only to clarify the results 

of using these means, but also to 

provide important input for the 

creative work and media planning.  In 

case of the digital media, the 

following was asked: are the existing 

metrics reliable and able to provide 

agencies and advertisers with this 

security?

Despite about one-fourth of the 

panel having stated that they are 

comfortable with the metrics offered 

by the Internet, more than half of the 

answers were divided between those 

who are concerned with this point 

and state that the digital media must 

correct this “gap”, and those who 

stated that the digital media must 

The most worrying 

aspect is the fact that 

an important part of 

the revenues of some 

major companies 

operating in the 

Brazilian advertising 

market in the digital 

area...
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evolve to a status close to that of the 

traditional media, today actually 

measured more transparently and 

known with greater propriety. There 

was a disagreement on this point, by 

a respondent who did not recognize 

that the situation of traditional media 

is so much better resolved. But even 

this person pointed out that there is 

confusion in some metrics adopted by 

the digital media and that there is 

need for convergence on those most 

appropriate to measure this medium.

In effect, the measurement of 

media on the Internet is under 

pressure worldwide, prompting many 

discussions and proposals to define 

more transparent and reliable 

standards. In the United States, for 

example, there has been intense 

debate about the evolution of the 

concept of measurement of 

“impressions served” to “viewable 

impressions”, involving the industry 

body (IAB), advertisers (ANA) and 

agencies (4As), in addition to the 

Media Rating Council (MRC). The 

debate has not yet been concluded 

because a consensus has not been 

reached on how to define the 

impressions actually viewed by the 

visitors of each page on the web.

In the beginning of February, 

Oxford BioChronometrics, from 

Luxembourg, a company specialized 

in checking if the clicks on adverts on 

the Internet are made by real people 

or automated systems, the famous 

robots, published a survey with 

alarming data: 88% to 98% of the 

digital media ads in large platforms 

like Google, Yahoo!, Facebook and 

LinkedIn contain frauds in the 

numbers of interaction – clicks, likes, 

comments and shares -, among other 

forms of measuring engagement 

(more at http://prn.to/1Mb3OWq).

WOULD THERE BE ETHICAL 
PRINCIPLES TO GUIDE DIGITAL 
MEDIA?

With regard to the ethical aspects, 

moral principles and compliance 

standards, like those disciplined in the 

scope of the Brazilian advertising 

market through self-regulation, it is a 

very relevant perspective because the 

Brazilian model is regarded as a 

regulatory standard of the area by 

most of the entities and agents 

operating here.

The evidences and impressions 

collected point to assymetries 

between technological evolution of 

the digital market and the 

construction of ethical principles and 

consistent commercial practices that 

assure sustainable development.

The most worrying aspect is the 

fact that an important part of the 

revenues of some major companies 

operating in the Brazilian advertising 

market in the digital area is being 

obtained abroad, without incurring in 

the payment of certain taxes on 

revenues and in the income tax itself 

of the corporation that operates here 

in the country. The question was 

asked whether this “tax immunity”, so 

to speak, would not affect 

competition among the various  

means and allow some organizations 

to sell their own media at a cost lower 

than that of the traditional media, and 

even Brazilian digital players, 

obtaining higher profitability, in the 

opinion of the respondents?

Most of the answers were simple 

...is being obtained 

abroad, without 

incurring in the 

payment of certain 

taxes on revenues 

and in the income 

tax itself of the 

corporation that 

operates here in the 

country
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and direct: it compromises the 

business and the country and should 

not occur. About one-fourth asked 

themselves “where is the government, 

which neither sees nor takes any 

measure in this regard?” Two even 

asked if this would not be a tax crime. 

Two others commented that this is 

not the only case of tax evasion in 

advertising because the portion of 

paid TV that is authorized in the pan-

regional coverage format for all or 

part of Latin America also typifies the 

same loss to the market and unfair 

competition in its specific medium.

The president of ABERT highlighted 

the lack of logic of this claim of not 

being obliged to meet the legislation 

applicable to the sector, weighing that 

"every company that has advertising 

as its main source of funding is an 

advertising media. The tax issue of 

these companies, which did not pay 

taxes on the billing in Brazil, is a 

complex subject that should be 

subject to a closer look by the 

competent authorities”.

This stance was reinforced by ABAP, 

which observed:

“This claim adopted by some 

players of being classified as 

technology companies and not as 

communication media is a great 

fallacy. We have already experienced 

this in the past, when newspapers 

that published classified ads and the 

agencies specialized in these did not 

regard themselves as part of the 

advertising business. It happens that 

all this is in the same basket, which is 

that used to establish a 

communication channel with 

absolutely commercial ends between 

producers and consumers. This is 

given the name of commercial 

communication, also known as 

advertising, propaganda... These 

companies present themselves selling 

commercial messages, therefore, 

advertising messages, using the 

contents they create or that they take 

ownership of to be accessed and, 

thus, have audience and relevance. 

That is, there is no doubt that they are 

communication media vehicles”..

ANJ took this cue to express its 

concern with this situation, noting that 

“there are also aspects related to 

responsibility for the content, since 

some of these companies produce 

content, including news content, 

contradicting that set forth in article 

222 of the Constitution, which has 

already led ANJ to call the Public 

Prosecutor”.

It is more than obvious, therefore, 

that now that the digital market is 

maturing, this situation tends to be 

tolerated only for a short time, 

especially by the authorities, until the 

Brazilian Civil Mark for the Internet 

determines that any company of the 

segment operating in the country, 

even though headquartered and 

having user data abroad, must be 

subjected to the legislation of the 

Brazilian territory.

The respondents of this article know 

that Brazil has a media regulatory 

ecosystem governed by the 

combination of legislation (such as laws 

4680 and 12232) and an ethical-

commercial self-regulation (defined by 

CENP), which created and has sustained 

the so-called “Brazilian advertising 

model”, and which is recognized as 

being beneficial to the market.

What is important in 

this case is to point 

out that the 

identification of the 

economic agents 

based on the role 

given them to play in 

the advertising chain 

of production... 
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Each respondent was objectively 

asked if “he believes that the lack of 

adhesion to this model by some 

multinational digital media 

organizations would generate losses 

to all the media, agencies and 

advertisers?”

There was a general agreement 

with the statement. Nobody said that 

this lack of adhesion is acceptable for 

an organization that is conducting 

business and making sales in the 

domestic market, although the self-

regulation regime is adhered to freely. 

Some mentioned that this stance 

denotes a “lack of respect” for the 

market in which these companies 

operate and in which they intend to 

grow (much) in the near future. A few 

stated that the self-regulation system 

must evolve to encompass these 

companies (two answers) and that the 

system itself must know how to attract 

these organizations (two other 

answers).

It is worth nothing, at this point, 

that the advertising self-regulation 

norms are appropriate for the digital 

world, so much that IAB Brazil, entity 

that unites the players of the digital 

sector, is an associate of CENP and 

that large enterprises from this field, 

set up in Brazil, are adherents and 

members of the entity that publishes 

this magazine.

The president of the Brazilian 

Association of Digital Agencies 

(Abradi) highlighted that “the entity is 

a supporter of CENP and of the 

commercial practices between 

agencies and media vehicles 

governed by the Brazilian legislation. 

The arrival of new international digital 

players is welcome, provided they 

obey the laws in effect in the country.

No matter how much the 

newcomers defend international 

commercial standards for purchase 

and sale of digital advertising spaces, 

if a player wants to participate in our 

market, it must follow the rules of the 

country. Some do not pay agency fees 

and receive payment for the media 

conveyed in tax havens, through 

international credit card. We consider 

these practices to be unfair to the 

entire communication market: 

agencies, the media and even  the 

government, due to the avoidance of 

taxes. This issue needs to be 

discussed in depth, the legislation 

must be applied and the deviations 

corrected”.

The Media Commission of the 5th 

Congress of the Communication 

Industry made explicit a formal 

recommendation for technology 

companies operating as media 

platforms to be associated with CENP, 

in the same way that all the  relevant 

vehicles of other means of 

communication are, aiming at 

complying with the legislation and 

norms that regulate and self-regulate 

the relationship of media companies 

with their congeners, agencies and 

advertisers. In practice, it is important 

to point out that several companies 

from the digital segment have not yet 

joined CENP and have not undertaken 

to follow the norms that guide the 

market and sustain the Brazilian 

model of advertising. The respondents 

were asked if, in their opinion, their 

adhesion to commercial self-

regulation would be important for 

them to show their appreciation for 

the market in which they operate and 

to act in compliance with it.

Once again, in line with the 

...is a matter that the 

market itself, the 

regulatory authority 

or the self-regulation 

entity are able to 

solve
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answers to the point above, almost all 

respondents agreed that 

adhesion to this 

recommendation of the 5th 

Congress should be followed. 

Only one respondent, more 

sceptical, said that “if the law 

does not oblige them, they 

will not adhere...”. And, in 

fact, the communion with 

CENP is always a voluntary 

act of the companies.

It is worth reproducing 

in full the considerations 

of ANJ, which observed: 

“As one of the 

founders of CENP, we believe 

that this entity plays an extraordinary 

role in the good functioning of the 

Brazilian advertising market, including 

in standardization of the relations 

between the players in order to 

prevent the predatory competition 

that is always damaging to the entire 

market in the long term. We can say 

that CENP and the Brazilian advertising 

regulation system are like ‘jabuticada 

fruit of good’, something that other 

countries eye with a certain jealousy. 

Under this aspect, players with great 

firepower and external leverage that 

do not fit into the model may be a 

factor of turbulence with serious 

consequences for all”.

ABERT also reinforced this point, 

testifying that “we believe that the 

Brazilian advertising model, sustained 

by the set of standards and practices 

assured by CENP, is an international 

case as it values the full service 

agencies, thus privileging customers 

and communication vehicles”.

The president of ABAP defended 

the adhesion to CENP, but considered 

that “we must show the the efficacy 

of the model for the digital media to 

believe and participate. If we proceed 

to defend the model with the aim of 

making an accommodated market 

reserve, we will see our revenues and 

activities dwindle everyday. We must 

know how to deal with this 

environment of constant deregulation 

and transformation, not letting the 

pillars that sustain our business 

collapse. For this, we must believe in 

the values and efficiency of the 

model, defend it and promote it 

before all links of the communication 

industry”.

Note that, by decision of the CENP 

Executive Board, all the international 

digital players were individually invited 

to join CENP. Not even the possibility 

of informing (under strict commitment 

of confidentiality) the advertising 

revenue values earned, through the 

Inter-Media Project, which,  like other 

institutes in various markets, 

establishes databases with time 

distancing and aggregated per media, 

is served by some of the main digital 

players in international capital, 

generating a lag in this important 

instrument used to quantify the 

Brazilian advertising market.

Marcello de Salles Gomes, from 

Grupo Meio & Mensagem, stresses 

that:

“The Inter-Media Project is a unique 

initiative worldwide, which is 

completing 25 years of existence. 

Coordinated by Meio & Mensagem, 

the main vehicles have united to have 

a real and reliable figure reflecting 

their economic activity. It is an 

important figure for the society to 

perceive the relevance of the 

Salles Gomes: “The 

Inter-Media Project 

is a unique initiative 

worldwide, which is 

completing 25 years 

of existence.

The main vehicles 

have united to have 

a real and reliable 

figure on their 

economic activity”
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advertising market and for each one 

to be able to evaluate its operation, its 

moment, and define strategic paths 

and investments. The work of keeping 

the current vehicles that participate 

reporting their turnovers, in addition 

to bringing new players to the project, 

is constant. Since there is nothing to 

oblige them to provide this kind of 

information, we have always counted 

on the endeavor and good will of 

their shareholders and managers to 

maintain the Inter-Media as reference 

for the entire market”.

WILL THERE BE AN INTERVENTION 
FROM THE GOVERNMENT?

The last point proposed for analysis 

to the panel of guests manifesting on 

digital media is in the field of the 

regulation imposed by the public 

authorities to prevent concentration 

of economic power and monopolies. 

Remember that pioneering 

organizations which were very 

successful in new fields of human 

activity ended up being obliged to be 

fragmented, because the 

governments – under pressure by the 

society and business community – 

believed that they were not beneficial 

to the ecosystem in which they were 

inserted. It happened with Standard 

Oil, in the field of oil, and AT&T, in 

telephony, just to mention the cases 

of greater repercussion. Recently, the 

economist Jean Tirole won the Nobel 

prize in economic sciences for his 

work on the benefits of market 

regulation.

Despite considering that there are 

millions of players on the Internet, 

spread out worldwide, the 

concentration of power and income 

in Google and a few others among 

the self-denominated “technology 

companies” is devastating. This power 

comes,  to a large extent, from the 

fact that they aggregate several tasks 

of the production chain into their 

fields of operation. Google, for 

instance, is starting to suffer from this 

same type action due to suspicion of 

anti-competitive conduct, especially in 

Europe. Our question was “Will this 

control be necessary and possible 

here in Brazil?”.

The opinions of the panel 

consulted, in this case, differed a bit. 

Some thought it best to leave this 

item blank. Others merely said that 

there should be this regulation, 

without going into greater details. 

Some noticed that the government’s 

interference in the field of media is 

always dangerous and must be 

avoided. Almost half observed that 

the best path would be that of self-

regulation of the market itself. Some 

placed the much valid point that it 

would be quite complicated to define 

the rule by which the concentration of 

power would be measured, whether 

by the business’ dimension, by the 

relative share in the specific market, 

or by the control index of the 

production chain and value in 

particular.

One of the respondents noted that 

a path for discussion could be the 

breakup of the units of each of the 

services controlled today by the 

leading groups, likewise what 

happened in situations of monopoly 

in other sectors of the economy and 

what was approved in November by 

the European Parliament for 

application on Google (but that must 

“It is an important 

figure for the society 

to perceive the 

relevance of the 

advertising market 

and for each one to 

be able to evaluate 

its operation, its 

moment, and define 

strategic paths and 

investments”
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still be evaluated and defined, or not, 

by the European Commission, which 

is the Executive “power” of unified 

Europe).

Two respondents recalled that in 

Brazil there are already control 

instruments for this and that their 

application would suffice, by action of 

the market and its participants that 

feel harmed by the competent 

authorities.

The president of ANER was quite 

synthetic and touched the heart of 

the matter: “at least, one must respect 

the constitutional and legal norms, 

not to mention self-regulation, which 

already exist”.

In turn, the president of ANJ was 

more comprehensive and thorough in 

his remarks, which deserve our 

attention:

“The problem of regulation or self-

regulation of some activities is 

complex. I even think that the cases 

of the oil and telecommunication 

industry of the United States are not 

the best examples because they 

occurred in historical, technological 

and economic contexts different from 

what we are experiencing today 

globally in relation to information 

technologies. But it seems to me that 

expecting  the markets to become 

fully deregulated is more an 

ideological than a practical matter. In 

practice, different activities require 

specific regulations  . Such is the case 

of the financial sector, whose 

insufficient or deficient regulation was 

one of the causes of the 2008 world 

crisis.

As for Google, we are before a 

highly verticalized company, with a 

market power that exceeds 90% in 

many countries. The judicial and 

legislative actions they face in an 

increasingly greater number of 

countries are a result of this. In the 

case of Brazil, the media sector is 

regulated by the Constitution, in first 

place, and by a very encompassing 

specific legislation. With regard to the 

market power, it is something that is 

subject to the Cade standards, for 

which our industry as a whole is in full 

compliance being a good example for 

those who want to compete properly". 

Orlando Marques, from ABAP, 

stressed the dangers of regulation 

and the benefits of self-regulation:

“The victorious history of the 

Brazilian advertising market shows 

that the mechanisms of self-

regulation, like Conar and CENP, are 

more appropriate than regulations. 

The first model, of having standards 

defined and voluntarily accepted, 

preserves the freedom of individual 

action of the players and 

competitiveness, which benefits 

consumers without letting the rule of 

‘anything goes’ take over the market. 

Anything goes, as is known, is a factor 

of erosion of the civility and its 

fundaments and, in the medium and 

long-term, destroys its value for all 

those involved. Regulation, on the 

other hand, limits the freedom of 

enterprise and the competitiveness 

itself ends up imposing restrictions on 

the evolution and growth of the 

market itself. But it ends up occurring 

when important players insist on 

acting only in their own interests and 

opportunistically taking advantage of 

legal loopholes. In benefit of all - 

including these same players who 

think they are self-sufficient and more 

powerful than the rest - we must put 

in our greatest effort to solve the 

Marques:

“The victorious 

history of the 

Brazilian 

advertising market 

shows that the 

mechanisms of 

self-regulation, 

like Conar and 

CENP, are more 

appropriate than 

regulation”
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THE CHALLENGES RESULTING FROM THE DIGITAL wORLD’S COMPLEXITy

The economist from Rio, Renato Gomes, is a 
professor at the Toulouse School of Economics, one of 
the main world centers of excellence in the research 
and teaching of economics, where he collaborates 
with Professor Jean Tirole, who directs the institution. 
Prof.Tirole won the Nobel Prize in economic sciences 
in 2014 for his work on the need and benefits of 
regulation in certain markets.

Renato Gomes was interviewed by phone regarding 
the matter and he said that economic regulation of 
digital activity is a task of great complexity, which is 
being proposed, considered and discussed in several 
countries and regions, but will be neither an easily nor 
quickly attainable goal.

The professor said he is not an expert in media and 
made his analyses by analogy with other sectors in 
which the digital impact has been great and is the 
object of his research. In the case of hotel reservation 
platforms, for example, there is a great concentration 
on a few players that have amassed extraordinary 
power over this industry, practically obliging hotels, 
especially independent ones, to follow their 
determinations and prices – there are denouncements 
from hotel owners that the fees charged reach 25%.

The digital players in this field have the power to 
manipulate the market, whether because consumers 
have adopted the service massively, or because they 
can alter the algorithms used to guide searches, 
according to the interests of their own sites.

From the point of view of the business itself, the 
digital players are typical bilateral businesses. On one 
side, they provide consumers with services free of 
charge or close to this. On the other, they charge – 
sometimes dearly – from other companies that want 
access to these consumers. Access that can be 
organized and directed, for promotional purposes, of 
relationship and sales – or a combination of them, 
which is the case of hotel search engines, like Google, 
in the field of information and advertising.

This characteristic already establishes the first  

difficulty in assessing the role and defining the 
regulation there could be over the digital world. In 
what perspective would there be possible economic 
abuse that should be regulated?

The historical reality shows that digital initiatives 
usually bring initial benefits to one or both sides 
impacted by its economic activity, but with the 
evolution of its force comes the possibility of distortion 
of a sector of the market - which bothers the 
competitors, being able to harmfully interfere in the 
economy and attracts the attention of regulators.

Regarding the question of possibility of digital 
economy regulation, the difficulty is, as pointed out by 
the professor, that this business has a more flexible 
nature than the others, anchored by the presence and 
physical handling of what they sell. Hence the benefit 
of being able to escape from the heavier taxation and 
national regulations, accumulating operation in gains 
in geographical positions of the planet that is more 
convenient to them.

Due to not being a scholar in the field of advertising 
self-regulation, professor Gomes did not want to make 
comments regarding its applicability in the digital 
world. He however considered that if the players are 
already able to evade the regulation, it will not be easy 
to make them adopt behaviors contrary to their 
interests. That is, if something will obtain any control 
over the digital market, it will likely be in the field of 
regulation.

He however noted a very interesting point typical of 
the world of technology, which has high dynamics and 
speed. As example, he stated the case of the great 
and long discussion of the process of bundling (joint 
sale) of Microsoft's products. In the end, before being 
able to establish an efficient regulation over this 
practice of the organization, technology evolved and 
the need simply ceased to exist. Nothing that may not 
happen with other players who are today troubling the 
market and governments worldwide.

REGULATION
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problems in the self-regulation 

system”.

TWO POINTS FOR REFLECTION
Rounding up this analysis on the 

advertising aspect of digital media, it 

is worth stating two observations 

outside the agenda that were received 

from the respondents and help 

consider solutions to, in some way, 

harmonize the evolution of traditional 

media with the digital revolution:

“The traditional media must 

reinvent themselves" - which is what 

they are doing, as we know. But 

maybe they have to go further, speed 

up and calibrate this reinvention.

“We will see how other countries 

solved or are solving these issues – 

The benchmark is always valid, but we 

cannot forget that the panorama of 

Brazilian media and advertising is 

unique and very characteristic, 

highlighting some of the aspects, like 

high speed and low coverage cost of 

the consumer markets, speaking from 

an advertising point of view, facts that 

THE VIEw OF THE PUBLIC ADVERTISER

Roberto Messias, executive 
secretary of the Communication 
Secretariat of the Presidency of the 
Republic (Secom-PR), was 
interviewed on the matter of this 
article. Generally, his view, as a 
representative of the biggest 
Brazilian public advertiser, is well in 
line with what was ascertained 
from leaders of the private market. 
He was even clearer and more 
emphatic in some aspects.

Which is the case of his 
assessment regarding digital media 
being or not a type of media and 
digital companies being vehicles: 
“Since these players operate within 
advertising practices, with formats 
offered that fit media 
programming, they are, from a 
practical and legal viewpoint, 
vehicles of dissemination. Note 
also that, according to article 4 of 
Law 4680/1965, vehicles of 
dissemination are any means of 
visual or auditory communication 
able to transmit advertising 
messages to the public, provided 
recognized by professional 
organizations and bodies, this 
including local and regional civil 
advertising associations as well as 
advertising unions. For illustrative 
purposes, it is important to inform 
that search (links) and posts, when 
sponsored, are regarded as 
advertising. According to article 5 
of Law 4680, advertising  is taken 
to mean any remunerated form of 
dissemination of ideas, goods or 

services, by an identified 
advertiser”.

Regarding programmatic media, 
Messias clarifies that “currently 
several players, who do not fit the 
concept of programmatic media, 
operate in a manner similar to this 
purchase model. It is the case of 
the big content portals and 
networks, which allow purchase of 
the target. For these cases, the 
government makes use of this 
specific form of purchase. In cases 
of Vehicles that market 
programmatic media, but do not 
comply with the Standard Rules 
that regulate the Brazilian 
advertising market, no contracting 
is done”.

The director of Secom-PR also 
spoke about the issue of turnover 
of digital players who are abroad: 
“We do not see unfairness in the 
competition, because despite the 
lack of direct withholding, the 
companies that receive abroad do 
not fail to be taxed. During the 
remittance of payment, made by 
the agencies, they suffer a tax 
burden of 25% in income tax, 
while 9.45% incurs over the 
national agencies (income tax of 
4.8%, CSLL of 1%, Cofins of 3% and 
PIS/Pasep of 0.65%. The agencies 
make the retention, keeping the 
payment slips filed, at the disposal 
of the tax inspector and the 
advertiser". (NR: one cannot fail to 
consider, however, that in the case 
of private initiative, there is 
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have left longings in the main markets 

worldwide. In several of theser more 

relevant markets, like the United 

States and United Kingdom, the speed 

of change to the digital world was too 

fast and the promised Eldorado did 

not prove to be as exuberant as it was 

imagined, also giving rise to a 

movement of return to the traditional 

media models.

THE VIEw OF THE PUBLIC ADVERTISER

contracting and payment of digital 
media directly abroad, but for 
dissemination in Brazil.)

Regarding the recommendation 
of the V Congress on the CENP 
membership of digital vehicles, the 
secretary stated that “the 
compliance of these companies 
with the regulation and self-
regulation standards contributes 
decisively toward consolidating the 
market, which is proving to be more 
and more attractive to vehicles that 
operate digital media. In this wise, 
the work of entities like CENP will 
allow a continuous improvement of 
this segment’s regulatory model. For 
this, the greater the number of 
members, the more 
representativeness and strength the 
entity will have to advance in its 
objectives, with gains for Advertisers 
(public and private), Agencies and 
Vehicles”.

Concluding his observations, 
Messias recalled that “the 
programming of the Internet 
medium in the media strategies of 
an advertiser is currently of great 
relevance. Data from the recent 
2015 Brazilian Media Survey, 
contracted by Secom (see more on 
page 60 of this issue), indicate that 
48% of the population uses the 
Internet. Considering information 
like this, Secom has promoted 
discussions encouraging the 
creation of norms and standards for 
the planning, purchase, sale, 

dissemination, metrics for 
measurement of results and use of 
new technologies, by its agencies, 
vehicles and market institutions, like 
IAB Brazil. In this wise, for the 
advertiser, especially the public 
advertiser, it is important for the 
regulatory model of Brazilian 
advertising to follow the market’s 
evolution, allowing a safer, more 
transparent and efficient operation 
in the digital world”.

From the interview with Carlos 
Tolomei, subsecretary of Social 
Communication of the Rio de 
Janeiro Civil House, one can report a 
stance very close to that of Secom-
PR. As a policy, the state of Rio, 
when using dissemination from 
portal located abroad, does it 
through its agencies, which are 
instructed to make the remittance 
according to legal rules and paying 
the due taxes charged for any case 
of dissemination abroad.

He also testified that “the model 
created and sustained by CENP 
proved to be very beneficial to the 
Brazilian advertising market, which is 
internationally renowned for its 
technical excellence’. The 
subsecretary stated that “the synergy 
among the main characters of the 
advertising market, in the scope of 
self-regulation, will forge the 
necessary adaptations to support 
and improve this “Brazilian model of 
advertising”.

GOVERNMENT
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ATTENTION SHOULD NOT BE PAID ONLy TO THE DIGITAL MEDIA
Luiz Sanches, partner and general director of 

creation at AlmapBBDO, agency that stands out for the 
high quality of its work in all types of media, was 
interviewed regarding the issue of creation for the 
traditional media and the digital media.

The point initially discussed is whether it would be 
correct to state that excess attention, by those involved 
in creation, is currently being paid to digital resources, 
disproportionate to the volume of investment made

 in this type of media, with less 
dedication than is due to the 
traditional media, including TV 
(which leads the destination of 
resources of advertisers and which 
today has the “worst” interval, 
considering its average, than 10 or 
15 years ago).

Sanches agreed with the 
observation and said he views this 
excess attention to the digital 

   In detriment to other media as 
   being partly due to the 

copying of models adopted 
abroad, where the media context is different. 

“I feel that there are those who forget the fact that 
Brazil has the advantage of having a very powerful 
open TV. Comparing, it is as if we had a Super Bowl 
every night. And TV, as is known, is the great 
synthesizer of the advertising idea.

Also, the best point about the video on the 
Internet is precisely as what is understood as the 
great television film, the one which is able to attract 
attention by itself, which does not count on the 
‘anabolic’ elements offered by the digital technology 
. When an advert is successful on TV, it is because it 
is really very powerful – and this is a lesson we must 

take to the Internet without falling into the 
temptation of making production messages that are 
less elaborate or have less impact only because 
digital media has no limits and, occasionally, has a 
lower input cost. The possibilities in experimenting 
formats on the Internet are really great and they 
must be explored, but this cannot be done while 
abandoning the certainties already evidenced by the 
experience with other media”.  

Inquired if he thought that in 
the case of magazines and 
newspapers, the pages are also 
lacking ideas and production 
carpentry, Sanches agreed and 
added that the other essence of 
advertising, besides video, is 
image, which has, publicity-wise, 
found its level of excellence in 
advertising. That is, it is the advert 
that should be the standard to 
pursue greater efficiency in digital 
display.

A third point discussed with Sanches was the fact 
that, despite this major concern of creators with the 
digital, there is no average quality as wonderful as that 
found on the Internet. Once again he, who is one of 
the most awarded creators in Brazilian advertising, 
agreed, considering that “the essence of advertising is 
to tell a good and relevant story for the brand.  This 
can be done in all types of media or by a combination 
of means. Reason why we must dedicate equal care to 
all of them, without forgetting the relative importance 
of each one in the world of commercial 
communication. We must raise our level of demand 
for  creative standards regarding all types of media, 
including the digital”.

CREATION

Sanches:
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Today, when someone wants to 
consume an audiovisual product, 
there are various alternatives in the 
different means of communication 
available that fight for his/her 
attention and start to compete: open 
TV, closed TV, Internet (including 
mechanisms like video on demand – 
VOD). Meanwhile, when a person 
wants to consume news, there are 
also various alternatives, including, 
besides the media already mentioned, 
printed newspapers, magazines, 
radios. With the emergence of new 
means of communication, particularly 
digital media, there have been those 
who have foreshadowed the end of 
some of the traditional media. This 
has not occurred to date when it 
comes to advertising.

In competition law, which is also 
called antitrust law, there is phrase 
that is often used that states that what 
is protected is the competition and 
not the competitor. This means that 
one should not aim at protection of 
specific private or sector interests, but 
rather at protection of competition 
while it is something that serves the 
public interest, which in the Brazilian 
case is evident when one observes 
that Law no. 12529/10 already states 
in its article 1 that the owner of legal 

interests protected by Law is the 
society.

However, the right to competition 
is not constituted in abstract but 
rather concretely, since the 
characteristics and structural 
conditions of each market under 
analysis define and delimit the 
analysis itself. Thus, when one thinks 
of Internet advertising, the  digital 
media advertising as a market reality, 
one must, first of all, seek to 
understand the characteristics of this 
market in the current historical and 
economic context.

We live in the era of information. 
The peculiarities of today’s world are 
captured, for instance, with a specific 
economic terminology, under the 
scope of the Media1 Economics, in 
the finding that the information 
disseminated by the means of 
communication is characterized as a 
product that, once produced, in terms 
of reproduction, is endowed with non-
shortage and non-rivalry. With regard 
to the first characteristic, “the media 
product is not depleted by 
consumption. For example, despite 
the number of times that a song is 
heard or that a movie is seen or that a 
news is read, the depreciation is 
restricted to the product’s support”, 

“In competition law, 

there is a phrase that is 

often used that states 

that what is protected is 

the competition and 

not the competitor

ADVERTISING IN THE DIGITAL MEDIA 
ENVIRONMENT AND COMPETITION
Article by Prof. Tércio Sampaio Ferraz Junior and Dr. Thiago 
Francisco da Silva Brito, especially for CENP em Revista



sPECIal

CENP EM REVISTA - March / 201524

that is, the “product” does not wear 
out; while non-rivalry means that “the 
consumption of media product does 
not reduce the available quantity of 
this same good for consumption by 
other individuals”, that is, everyone 
can use the “product” together2. 
These two characteristics are present 
in the Internet in an undeniable way: 
the “infinite” web that potentially 
connects at global scale all inhabitants 
of the planet.

It involves, on one side, a world of 
technical media that allow the 
emergence of new means of 
communication, in a private context 
of information exchange between 
certain individualities or between 
certain individualities and a diffuse 
world, as well as in a context of 
deindividualized communication, that 
is, of availability of information from 
any subject to any subject.

On the other hand, it also involves 
the emergence of a new 
technological vector that is 
conventionally called “convergence” 
among networks – infrastructures – 
and, as a result, among services 
(which goes, for example, from fixed 
and mobile telephone networks, 
telegraph, the constitutionally called 
data communication – Federal 
Constitution article 5, XII –, from the 
Internet to the radiobroadcastign 
networks – open TV and conditional 
access networks – closed TV).

Therefore, with the information 
age we live in and new convergent 
means of communication, the 
interaction between people and 
companies, governments, entities, 
occurs in diverse ways and with 
regard to advertising, there is the 
emergence of new channels and 
complementation between traditional 

channels and digital channels. This is 
because, in terms of advertising, 
advertisers have begun to consider in 
their budgets and media plans the 
dissemination of their products 
and services in traditional 
media, but they also devote 
an increasingly significant 
portion of their 
investments in media to 
the digital media. After 
all, all types of media can 
convey the advertiser’s 
message to the 
potential customer, 
each one with its  
particularities and 
specificities, as well as 
characteristics regarding 
reach, audience, public, etc.

In this context of the 
Internet world, from the point 
of view of competition law that 
protects the goods of society, 
the exercise of economic power 
requires from the legislator and 
administrative authority special cares 
due to the fact that it is a service that, 
for its characterization, reports to, in 
virtual terms, the technology, process, 
electronic media and any 
communication protocols, clearly 
incorporating the phenomenon of 
technological convergence, which is 
not the rule when we think of the 
various other markets examined by 
Cade [Administrative Board for 
Economic Defense] that are located 
within a world of things, even if 
immaterial.

Within the virtual worlds, we thus 
have the de-thingification of 
intellectual/immaterial creations in 
technological and computer terms. 
One talks of non-thing, a popularized 
term used to express this new state or 

1 - Media Economics discusses how 

media operators meet the information 

and entertainment needs and desires 

of audiences, advertisers and society 

with the available resources” 

(Vote of Couns. Luiz Carlos Prado, 

in the judgment of Concentration 

Act nos. 53500.002423/2003 and 

53500.029160/2004 (Sky/Directv 

Cases), judged by CADE [Administrative 

Board for Economic Defense] in 24 May 

2006, p. 41)..

2 - Vote of Couns. Luiz Carlos Prado, in 

the judgment of Concentration Act nos.

53500.002423/2003 and 

53500.029160/2004 (Sky/Directv 

Cases), judged by CADE [Administrative 

Board for Economic Defense] in 24 May 

2006, p. 43.
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manner of being that is the virtual. 1 – 
The advent of information as a 
consumer good justified in economics 
the emergence of specific research 
making up a segment that was called 
“Media Economics”

. The virtual, in this new sense, is 
neither tangible nor intangible; nor 
does it have reference to mere 
physical possibility through some skill; 
virtual not as product of virtus/virtue, 
but playful, that is “played” according 
to a code (of instructions). And this is 
valid for all current technological 
media that are therefore non-scarce 
and non-rivals in terms of their 
reproductibility.

One notices that, on account of 
the dethingification and due to 
involving highly dynamic markets, 
from the practical point of view, there 
is a certain opacity to the regulator 
and not only is it often difficult for the 
authority to monitor the compliance 
and noncompliance with rules, 
agreements, in the world of the 
Internet, with algorithms and 
logarithms it does not see, there is 
also, sometimes, ostensive asymmetry 
of information and knowledge of the 
market and mechanisms of 
competition between the authority 
and the economic agent. Thus the risk 
of technical analyses with problems or 
lagging in relation to eventual 
technological evolution and also the 
countless difficulties to deal with new 
phenomena from the point of view of 
control, common metrics, forms of 
transparency, etc.

There is simultaneously in this 
virtual world a phenomenon of 
deterritorialization. We are certainly 
experiencing diverse uses for the 
world space: geographical or 

territorial, space in the sense of the 
physical, space as social, religious 
environment, regulatory space (for 
instance: domicile as opposed to 
residence, jurisdiction), political space 
(nationality).

In the common use, these uses 
interact, which allows us to deal with 
spaces categorically.

However, the so-called cyberspace, 
in this context, seems to free us from 
the territorial bonds, from regulatory 
or political jurisdictions, from the 
finiteness of a place, on throwing us 
into the virtual ubiquity, which also 
affects time in terms for simultaneity/
speed.

From deterritorialization, it follows 
that the decision to buy and possibility 
of buying, for instance, are no longer 
in what is brought and from where, 
but in the buyer’s ability to have 
access to the supplier. Thus the great 
change: it is neither taken nor 
brought, it is sought! And this search 
has no physical place, but it is a 
movement that depends on 
algorithms that “speak” and 
“communicate” with each other, 
allowing non-geographically 
determinable extensions of the 
economic domain. And in this 
universe, if it is not included in the 
search results or it is hidden in 
practice it is as if it did not exist.

The problem and the challenge is 
then how to deal, according to the 
regulation, and in terms of 
competition law, with markets of this 
nature in the complex frameworks of 
the various markets and, in this 
context, with the Internet itself. 
Worldwide, there is already a wave of 
competitive research processes on the 
effects, for example, of the business 

“The problem and the 

challenge is how to 

deal, according to the 
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and domain of Google in the Internet 
world. The trend is for more and more 
new practices and behaviors adopted 
in the virtual world to pass through 
the scrutiny of competition defense 
authorities in that major players in the 
current scenario dominate the various 
virtual segments and sub-segments 
(searches, videos, social networks, 
etc.).

The central discussion established, 
in the scope of competition law, 
however, involves the limits to be 
granted to innovations that can be 
pro-competitive and encourage 
dynamic competition through 
innovations. In this line, even if 
innovations can initially generate a 
monopoly in a determined market or 
segment, subsequent innovations can 
quickly alter the scenario, so as to 
restrict or curtail the innovations that 
would lead to a undesired 
technological stagnation from the 
point of view of the society.  
However, given the proportions 
acquired by agents that operate 
almost in isolation in certain 
segments, as in the case of the search 
market, there are some who contend 
that when it comes to innovation, the 
structural dimension of competition 
protection must prevail, with the 
adoption of measures by the 
authorities aimed at preventing 
situations of abuse of economic 
power from affecting not only 
competitors, but effectively the 
competition. 

Considering a broader dimension, 
like that which preaches the 
constitutional principle of competition 
neutrality of the State, allowing 
competition among agents that seek 
to subject themselves to different 

regimes also calls for rethinking of the 
legal businesses, even in line with 
constitutional paradigms.

The Federal Constitution in effect 
(article 222) contains, for example, 
clear limitations to the business 
activities of foreigners in newspaper 
companies constituted in Brazil; on 
the other hand, portals on the 
Internet, regardless of the origin of 
the capital of their controllers, explore 
under corporate form, through 
organized structures, not eventually, 
with commercial intent, earning direct 
and indirect incomes, absolutely free, 
every and every news content they 
are interested in producing and/or 
making available and also earn 
incomes by selling advertising spaces. 
Given these findings, we ask: are 
Internet portals that disseminate news 
content subject to the provisions 
contained in article 222 of the Federal 
Constitution? What about portals of 
other types of content and 
provisioning of services? How to 
answer? By virtualizing the 
constitutional order? We leave the 
answer in the “clouds”...

Tercio Sampaio Ferraz Junior is a 
Full Professor of the Faculty of Law of 
Universidade de São Paulo (USP). With a 
doctorate from Universidade de São Paulo 
(USP) and from Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Germany. He was Attorney General of 
the National Treasury, Executive Secretary of the 
Ministry of Justice and head of the legal 
department of the Federation of Industries 
(FIESP). Attorney and legal advisor.

Thiago Francisco da Silva Brito 
graduated from the Faculty of Law of 
Universidade de São Paulo (USP). He has a 
doctorate in General Theory of Law from 
Universidade de São Paulo (USP). Attorney
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The other day I received in the 
office a potential foreign customer 
who wanted to know everything about 
the legislation in Brazil, how to do 
business in our country, which norms 
should be followed and what did not 
apply to their activities.

There were over a dozen people 
from the same company, with 
intelligible accents, asking so many 
questions, in so many ways, and in 
that way that only confuses and makes 
the attorney crazy. It was such a 
sabbath that I even dreamed of the 
subject!

Actually, I dreamed of my late 
father, attorney from Arcadas, a non-
militant, irreverent journalist by 
profession, and famous from the 60s 
to 80s for creating daily assembling the 
riddles and crossword puzzles of page 
3 of Folha Ilustrada.  He was the king 
of riddles!

In my dream, my father was trying 
to understand who this possible new 
customer could be and what they did. 
“Dad, excuse me, this is not something 
for one who left the planet over 20 
years ago! Have you ever seen 
displays, banners, videos, native 
advertising, sponsored searches and 
links?!? No, of course not! Well - this is 
what my customer deals with." He, 
without taking offense: “Ah, good, 
basic, so it is an advertising company”.

Oh oh, not even I who am an adult 
of this century know the difference any 
longer in today’s world between 

Advertisers, Agencies and the Media. It 
is difficult to understand the 
multiplication and evolution of the 
media: it is such a  tangle of incredible 
new technologies in the digital world 
that I answer my dad: “Daddy, with all 
due respect, only God knows”. I 
explain: “they are digital players, dad, 
of digital media". “So”, he says from 
the top of his disincarnate wisdom, 
"simple, simple, it is purely digital!" I 
scratch my head, “I don’t know, it is a 
puzzle: it is a digital organization, but it 
is also a company that sells 
advertising... and charges for this, of 
course”. “Why (with that traditional 
accent from the city of Amparo), but, if 
it charges for it, it is a vehicle of 
advertising media, mister doctor!!!"

Help! This dream became a 
nightmare – so I thought it better to 
quickly wake up even because the 
customer immediately wanted a full 
memo on the entire legislation to 
which it would be subject.

Very well: what do I tell the 
customer?

Simple: Brazil has a very 
comprehensive specific legislation for 
the media sector. Starting with the 
Federal Constitution of the Republic 
itself, which includes advertising in the 
chapter on Social Communication and 
assures that only the Federal 
Government can legislate on 
commercial advertising.

So, dear customer, our country has 
a special and unique system for the 

“It is difficult to 

understand the 
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world of advertising activity. The 
system consists of the harmonious 
coexistence of legal rules, duly 
obtained from the State (Federal Law 
numbers 4680/65 and 12232/10, 
Federal Decree no. 57690/66, 
amended by Decree no. 4563/02) and 
norms freely agreed and observed by 
players of the advertising market 
themselves.

These rules govern the commercial 
and ethical relations between players 
of the advertising market, highlighting 
the Standard Rules of Advertising 
Activity that are translated into the 
protection of interests for all economic 
agents of the advertising market, 
whether Agencies, Vehicles or 
Advertisers. Fine rules that self-regulate 
the relationship of media companies 
with their congeners, agencies and 
advertisers. And self-regulation 
basically originates from the Code of 
Ethics of Advertising Professionals, 
which took on legal nature through 
Law no. 4680/65, and from the said 
Standard Rules of Advertising Activity.

It is important to stress to my 
eventual customer that the Standard 
Rules serve as instrument of incentives 
to good practices and ethical respect, 
which were incorporated in Federal 
Decree no. 57690/66 in 2002. This 
which – wow – is already a lot – is to 
say the least!

Logically, the abovementioned laws 
apply to every and any case, to all 
players regardless of their will to obey 
them. However, the self-regulation 
rules represent the fruit of a voluntary 
commitment undertaken by advertising 
agencies, advertisers and the media 
and apply to the players that 
appreciate the benefits of the good 
coexistence promoted by the existence 

of a collective organization that 
establishes and inspects these rules: 
CENP - Conselho Executivo das 
Normas-Padrão [Standard Rule 
Executive Board]

On analyzing the legislation in 
effect in our country, we see that 
advertising is defined as “... any 
remunerated form of disseminating 
ideas, goods or services, by an 
identified advertiser” (article 5 of law 
4680/65).

I believe that this already includes at 
least some of my future customer’s 
activities. This company will certainly 
disseminate something, which is 
regarded as advertising. Thus, it seems 
to me that any agent that disseminates 
an advertising item, in any format, 
means or form, will be playing the 
role of dissemination vehicle and 
will fit perfectly into the definition 
of article 4 of the law.

We reviewed the 
aforementioned article 4°: 
“Vehicles of dissemination are, 
for the purposes of this law, any 
means of visual or auditory 
communication able to transmit 
advertising messages to the 
public, provided recognized by 
professional organizations and 
bodies, this including local and 
regional civil advertising 
associations as well as 
advertising unions.

Therefore, I must warn my future 
customer that, thus fitting into the 
definition of dissemination vehicle, 
since it disseminates advertising for 
remuneration, it must respect the 
specific legislation of its sector and 
adhere to the conventional rules of the 
advertising market.

Actually, it is obvious, regardless of 
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the specific legislation of the 
advertising sector, that the company 
wishing to operate in our country must 
observe at least the entire civil, 
corporate, tax, labor, criminal legislation 
and compliance applicable to it.

One notes that compliance in the 
advertising world can also include the 
Standard Rules that, specifically for the 
vehicles that adhere to self-regulation, 
recommend, to cite only to basic 
requirements absolutely aligned and 
complementary to the provisions of 
Law no. 4680/65 and Decree no. 
57690/66: maintaining a single and 
public list of prices to be offered to the 
entire market, without restrictions, as 
well as to establish for certified 
advertising agencies a percentage 
discount to be attributed for the 
functions performed in the Advertiser-
Agency-Vehicle relationship, which, in 
the case of certified agencies and in 
compliance with self-regulation, will be 
a minimum of 20%.

Thus, quite from under, I am 
“beginning to finish" my memo of 
twenty-three pages and a half to the 
customer (which do not fit in here to 
the joy of this magazine’s reader). 
Then, suddenly, I see my father 
sneaking close and challenging me in 
this puzzle. He asks: “What 
characterizes, defines, and qualifies a 
company as communication vehicle?” 
“What do I know, dad?!? You are 
kidding! I am only an attorney! I think 
that these new companies are ETs! 
Even because they have traits of both 
advertising vehicles and advertising 
service providers, but, whichever way, 
at the end of the day and in the head 
of earthlings, they end up operating as 
advertising vehicle. If these companies 
make their living from media, from the 

selling of advertising, they are financed 
with the product of this sale, even if it 
is a new kind of venture, practically 
with mixed functions, I, carefully, as a 
compliance attorney here in Brazil, 
recommend that they observe all the 
rules applicable to advertising vehicles 
to - at least - be respected and deserve 
the credibility of players and 
consumers - since, at least for the time 
being, the Brazilian authorities are 
sleeping over the mater, right?!

It is when my father, to challenge 
me, gives me that mischievous look, 
from the depths, and subtly asks “oh,  
the noble attorney, I understand: so a 
cat born in the oven is a cookie!!!”

Daaaaad, stop!!!!! I want to sleep!!!!

Isabel Franco – partner responsible for 
the Anticorruption & Compliance area of KLA – 
Koury Lopes Advogados, expert in business 
anticorruption consulting, conducting training, 
elaborating codes of ethics and instructing large 
corporations for the prevention of corruption. 
Graduated from the Faculty of Law of Largo de 
São Francisco (USP), she attended the Attorney 
Training Program of the Harvard Law School 
and completed her masters at Fordham 
University, in New York.
She was elected President of the International 
Law Section of the New York State Bar 
Association in 2001 and is today president of 
the Brazil Chapter. She was counselor of ABA-
American Bar Association (International Law 
Section). In IBA (International Bar Association), 
she was vice-president of the Business 
Anticorruption Commission. She was also 
Rapporteur of the Ethics Court of the Brazilian 
Bar Association (OAB), São Paulo Charter. She is 
a member of several boards, among them, TNC 
– The Nature Conservancy, American Society 
and Shift.
In this article, she pays tribute to her father 
(photo), BCIFRA from Folha Ilustrada up to the 
90s. She counted on the valuable help of the 
attorney from KLA, Ana Carolina D’Atri.
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The purely digital world has been 

an agent of transformation in various 

sectors of the economy. Entertainment 

was the first to feel the impact, 

requiring from traditional companies 

in this market a new attitude toward 

streaming, online music, movies in the 

web and other services offered in an 

increasingly larger scale and with a 

growing audience.

What we are witnessing in the 

world of communication is part of this 

domino effect. However, with the 

aggravating factor that, unlike the field 

of entertainment, where digital 

competition has sprayed and attacked 

from various sides, there is significant 

concentration in the leadership of the 

advertising cake of digital media.

The eMarketer estimates that global 

digital advertising in 2014 reached US$ 

140.15 billion. Despite recording a 

slight fall in market share compared 

with the better performance of other 

competitors, the expectation for the 

market leader, Google, was for it to 

increase its earnings from digital 

advertising by 15%. This means a 

market share of 31.4% and a turnover 

of US$ 44 billion.

In second place is Facebook, which 

increased from 5.8% in 2013 to 7.7%. 

The 2015 ranking also showed that 

Microsoft exceeded Yahoo (2.54% 

compared with 2.52% respectively, 

occupying the third place) and that 

Twitter, still in the seventh position, 

has grown continuously, arriving in 

2015 with a market share of 0.79%.

The leader’s comfortable position in 

the fight for the digital advertising 

cake has generated reactions 

worldwide, from governments to 

private initiatives and even consumers. 

And Brazil is no exception to the rule.

Last year, the former minister of 

Communications, Paulo Bernardo, 

clearly accused Google of a 

monopolistic operation that can in a 

short time, in his assessment, destroy 

“TVs and telecommunication 

companies”. “It is becoming the great 

monopoly of media”, he stressed.

And he did not stop there. “Can we 

have two types of advertising media? 

One paying taxes and the other 

paying nothing?”, he asked. According 

to the former minister, in 2013, 

Google’s income in Brazil with 

advertising reached R$ 3.5 billion.

Paulo Bernardo’s manifestations 

echoed in Google, which sent a letter 

to the former minister, signed by its 

president, Fábio Coelho, in which the 

company reported having paid R$ 733 

million in taxes in 2013 and last year, 

when it gave up tax secrecy, it paid R$ 

540 million.

The eMarketer 
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In other countries, mainly in 

Europe, exchange of accusations is 

much older, intense and has gone 

from theory to practice.

One of these initiatives involves the 

lawsuit that has been undergoing 

analysis for the past four years by the 

Antitrust Department of the European 

Union against Google. Four practices 

were identified that raised concerns of 

the competition, two involving online 

search and two advertising. The 

unauthorized use of material from 

other vehicles and the special 

treatment given to its own services on 

its pages were also carefully analyzed.

The proposals presented by Google 

in the attempt to solve the clash in the 

EU were not considered satisfactory by 

competitors and consumer groups, 

which continue to pressure the 

European Union. And it pleased 

Fairsearch even less, Fairsearch being 

a lobby group that is described as a 

coalition of companies involved in 

protecting the rights of online 

consumers, which has the Internet 

giant as its main target.

Initially created by companies like 

Kayak, Expedia and Trip Advisor, 

Fairsearch has succeeded in obtaining 

important adhesions over time, like 

Oracle, Nokia and Microsoft. The 

latter, by the way, was the target of an 

antitrust lawsuit in the United States 

and in the European Union itself, 

which after 16 years imputed a fine of 

R$ 1.4 billion against the company due 

to violating an agreement to correct 

anticompetition practices related to 

Windows. Microsoft’s sentence was 

celebrated by Google at the time, and 

now both are in an inverted position.

The European Union’s pressure is 

so great that, at the end of last year, 

the European Parliament approved a 

motion that prevents Google’s division 

into two companies, one that would 

remain with the search system and 

another with the other services (Gmail, 

Youtube, Maps, Android and others). 

The decision has no power of law and 

for this it would have to be ratified by 

member states of the European 

Community. It however throws more 

fuel into the fire lit in the EU’s Antitrust 

Department.

In the office of Competitiveness 

commissioner of the European Union 

until October last year, Joaquim 

Almunia came to the conclusion that 

Google’s proposals – like significantly 

changing the manner of presenting 

some search results, among others – 

could put an end to the dispute in the 

body. However, this hypothesis fell 

apart with the refusal of majority of 

the 18 responsible for the complaints 

to accept the conditions proposed and 

the case was reopened. “Microsoft 

was investigated for 16 years, four 

times longer than we are investigating 

Google, and there are more problems 

with Google than we had with 

Microsoft”, said the executive during a 

debate in the European Parliament.

The expectations, now, are about 

the directions that the new 

commissioner, the Danish Margrethe 

Vestager, will give the investigations 

that, it seems, will take up much of 

her agenda. For the meantime, she is 

being cautions, alleging that the case 

may require new information. The risk 

of further delay in solving the case is 

that of the technology surpassing the 

...the expectation for 

the market leader, 

Google, was for it to 

increase its earnings 

from digital 

advertising by 15%
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decision that will be made, as warned 

by Almunia..

“SCHIZOPHRENIA”, LIBERAL OR 

WITHOUT ALTERNATIVE?

German publishers and 

newspapers form a noisy group in 

this dispute in the European Union, 

having as one of the main 

interlocutors, Mathias Döpfner, CEO 

of Axel Springer. And it was Axel 

Springer that the president of Google, 

Eric Schmidt, referred to directly in an 

article published in April last year. “For 

years, Axel Springer has challenged 

us, from copyright to competition. I 

have traveled to Germany several 

times to meet with the publisher’s 

executives to propose a different 

path, that of a profitable partnership. I 

have argued that through innovation, 

we could build new business models 

and benefit mutually from the 

emerging mobile and social 

technologies. Last year, we signed a 

partnership of several years for 

automated advertising, covering both 

the web and mobile”, said the 

executive.

Döpfner’s reply came in the form 

of an open letter to Schmidt in which 

he admits that many readers might 

call Axel Springer’s behavior 

“schizophrenic”, since the publisher is 

a party in the lawsuit in the European 

Union and is also fighting  a battle 

against the search giant on the issue 

of copyright of the material they 

used.

“On the other hand, Axel Springer 

does not only benefit from the traffic 

it receives through Goggle, but also 

from part of Google’s algorithm for 

sale of the remaining space in its 

online advertising’. According to the 

executive, this relation can even be 

called schizophrenic – or liberal. “Or, 

to use one of the favorite phrases of 

our Chancellor: there is no 

alternative”. “We do not know 

any alternative that could offer 

technological requirements, even if 

partially comparable, for automated 

sale of advertising. And we cannot 

give ourselves the luxury of quitting 

this source of income because we 

desperately need money for 

technological investments in the 

future. This is why other publishers 

are increasingly doing the same”, 

remarked the German CEO. Which 

means, in his assessment, that there 

is a great dependence on Google.

Part of this “schizophrenia” could 

be seen in the German market itself 

some months after publication of the 

open letter. Germany became the 

first country to force Google to 

change its news aggregation policy. A 

new copyright law, in effect since 

August 2013, gave publishers the 

right to choose to be or not in Google 

News. The publishers’ decision at the 

time was to not change their 

participations in Google’s news 

vehicle.

In November last year, about 200 

publishers decided to leave Google 

News. Two weeks after this decision, 

Axel Springer – which formerly 

allowed headlines of its articles to be 

present in Google News – is back. In 

view of the fall of 40% in searches via 

web and 80% in those that were from 

Google News, Döpfner considered 

that remaining with this policy would 

backfire, putting them out of the 

market. 

Germany became 

the first country to 

force Google to 

change its news 

aggregation policy... 
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A similar situation occurred in 

Spain, where the Spanish Parliament 

approved a law that allows publishers 

to be remunerated for display in the 

new site. Google’s answer came in the 

form of a threat to take Google News 

off the air, to which the association of 

Spanish newspapers and publishers 

reacted with a request for this not to 

occur as it would compromise 

consumers and business.

The discussions between the 

French government and Google, in 

turn, resulted in the creation of the 

"Digital Publishing Innovation Fund", to 

aid traditional publishers in the 

migration to the digital model. 

Google’s contribution to this fund was 

approximately US$ 82 million.

IN SEARCH OF CONTENT

The discussion acquires new 

parameters when one realizes the 

importance of content generated by 

publishers and newspapers in that 

which is distributed “free of charge” or 

in pages that sell adverts through 

content aggregators. According to a 

study by the Fair Syndication 

Consortium, each newspaper article is 

reproduced without license on 

average 4.4 times in the Internet, 

reaching up to fifteen times in some 

cases.

This shows, without doubt, the 

importance of discussing the content 

distributed throughout the Web. And 

the timing of this discussion brings 

some complications because it takes 

place at the same time that media 

companies are seeking an 

economically sustainable way to make 

the share they will have in the digital 

world a reality. 

One of the models being tested is 

paywall, with free access to a 

determined number of news and with 

the remaining accessible to 

subscribers only. The most cited 

example is usually the New York Times 

which, despite being neither the first 

nor the last to adopt the practice, has 

become the most emblematic.

“Quality content on the Internet is 

becoming more valued by the day and 

will make the difference in the 

business plan of companies. What we 

try to know today is how to price this 

content”, remarked Enor Paiano, sales 

director of UOL. And this applies to all, 

whether traditional media or 

companies that were already born 

with the  “digital footprint”.

Besides, he considers that media 

companies must better observe the 

proposal of others that were already 

born digital and were successful. As a 

successful business example, he cites 

the Huffington Post, created by Ariana 

Huffington in the digital format and 

later sold to AOL.

Paulo Castro, global CEO of Terra, 

prefers to separate the concrete threat 

of the Internet giants to content 

providers from the technology’s 

dynamics itself. “With or without 

oligopolies, the technological 

evolution demands an updating. 

Newspapers, for example, had almost 

an exclusiveness in the daily relation 

with their readers, allowing them to 

charge for a logistics of information 

delivery on paper, at the readers’ 

home, even if this information were a 

commodity. This is a model that no 

longer holds today, unless backed up 

by a distinction in quality and 

exclusiveness”, he stressed.

A new copyright law, 

in effect since 

August 2013, gave 

publishers the right 

to choose to be or 

not in Google News
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The executive however insists on 

pointing out that the Terra portal 

“does not have a social network or 

free content publication model that 

can result in undue use of third party 

articles or content”.

“All the traditional media 

companies, in Brazil and worldwide, 

are seeking their models and paths in 

the digital market”, said Eduardo 

Sirotsky Melzer, president of Grupo 

RBS. According to him, digital and 

offline will coexist for a long time, 

one is the complement and extension 

of the other as experience for the 

reader/user. “There are initiatives 

worldwide testing sustainable models 

that better adapt to each vehicle and 

each public”, he rounded up.

THE CHALLENGE OF THE PORTALS

The consensus, however, on the 

need for content quality as an 

important formula to ensure the 

survival of traditional media 

companies does not mean the winds 

are always in favor for the business 

model itself of the web portals, which 

compete with the Internet giants in 

advertising incomes. All agree that 

there is a gradual evolution and that 

adjustments must be made by each 

side.

“The concentration of advertising 

income in Google is a fact that has to 

do with the network effect offered by 

the technologies. Search Engine is 

Google. Social network is Facebook. 

This ultimately affects the propensity 

of new users, who are well served in 

these platforms and thus adopt 

them”, noted Castro. He also pointed 

out that, on the other hand, due to 

the effectiveness of advertising 

investment, these companies also 

end up concentrating the funds.  “I 

do not believe there is any vehicle 

that denies that its business plans, at 

least in the long-term, were affected 

by this concentration. Note that 

Google with its current turnover is 

already the number 1 destination 

worldwide in advertising funds, 

exceeding any other media group in 

this business (Disney, News Corp, 

etc.)”, stressed the CEO of Terra, 

portal in Brazil that has a monthly 

audience of approximately 45 million 

people, representing 54% reach on 

the Brazilian Internet, according to 

data from comScore.

But the ghost that Google’s 

strength is in its search model is 

becoming a thing of the past, as 

evaluated by some executives. “We 

had the rapid growth of search and 

its consolidation in the second half of 

the 2000s. Since then, what counts is 

display, banner and videos on the 

content pages. This is where the fight 

is”, he noted.

“Online advertising still represents 

(except for searches) 4.5% of the 

advertising pie in Brazil, according to 

the Inter-Media Project, and still has a 

long way to go. Advertising in search 

mechanisms like Google, Microsoft, 

Yahoo and Baidu is a significant 

portion when it comes to 

performance media. But it is only one 

of the forms of digital media”, 

completed Melzer.

Eduardo Becker, director of Central 

Globo de Comercialização de Mídias 

Digitais, recalls that search is one of 

the ways of arriving at the content 

that the company produces. “In this 

aspect, Google clearly holds market 

Castro:

“The concentration of 

advertising income in 

Google is a fact that 

has to do with the 

network effect

offered by the 

technologies... 
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power”, he pointed out. He, however, 

believes that, despite representing 

the major investment among the 

digital resources, the search has not 

grown in recent years. “The video 

formats are the ones which have 

grown the most”, he pointed out.

According to the president of the 

RBS group, the model of advertising 

in search tools as well as in social 

networks focuses on performance 

and does not offer qualified inventory 

and security to the brands.  “They are 

not used when the advertiser’s 

interest is in the building of brands, 

gaining of credibility or combination 

of subjects of interest to consumers”, 

he remarked.

He believes that this type of 

advertising does not compete directly 

with the media vehicles that offer 

quality inventories. “Both types of 

advertising will continue growing”, he 

considered. It competes in the digital 

world with ClicRBS, which recorded 

700 million visits with over 2.5 billion 

page views in 2014.

“In the end, the one who is able to 

add more value for the customer (be 

it user or advertiser) wins. However, 

there must be a clear understanding 

that value, cost and price are three 

different concepts and that, 

sometimes, especially in times of fast 

technological change, there may be 

arbitrage and distortions”, said Castro.

According to Guilherme 

Ribenboim, president of Interactive 

Advertising Bureau - IAB  and director 

general of Twitter, the market as a 

whole is growing, with some areas in 

consolidation. “We will certainly see 

greater movement of brands 

investing in advertising focused on 

branding and wagering much more 

on formats like video and mobile”, he 

said. The entity concludes the 

calculations to launch in March its 

estimate for this area’s performance. 

He however points out that there is a 

great challenge to estimate 

investments in the digital market, 

including the large international 

groups that do not report their figures 

in Brazil.

PROGRAMMATIC MEDIA GROWS 

AND APPEARS

According to the Brazilian 

Association of Digital Agencies 

(‘Abradi’), the perspectives for the 

digital media market is growth of 15% 

to 20%, well above that of other 

media. Anderson Andrade, the 

entity’s CEO, believes that among the 

highlights in the digital environment 

is the programmatic media that, in his 

assessment, came to stay and 

revolutionize the sector.

“”It is an evolution we adopted 

from the financial sector, along the 

lines of purchase and sales of assets 

in the stock exchange. Maintaining 

the legal rules, this tool comes to 

optimize resources, transform manual 

work into automatic work. There is no 

room for market reserve in this 

evolutionary run”, considered the 

executive.

The content portals are also 

embarking on programmatic media 

and investments are starting to be 

made in this area. “Without doubt, this 

commercial format is winning over 

the digital advertising market. Last 

year, we consolidated our global area 

of Programmatic Sales”, completed 

Castro. According to him, there will be 

...Search Engine is 

Google. Social 

network is Facebook. 

This ultimately affects 

the propensity of new 

users, who are well 

served in these 

platforms and thus 

adopt them”
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a coexistence of the sale of 

programmatic media with that of 

traditional channels in the near future.

In the evaluation of Melzer, the 

space to be won by programmatic 

media in the digital environment may 

also overcome the barrier and arrive at 

offline channels. However, he 

introduces a safeguard in this 

scenario: it is important to make the 

distinction between premium 

programmatic media (which means 

the use of automation platforms and 

digital optimization for media sales in 

an efficient and segmented manner 

for brands) and RTB (real-time 

bidding), which is the open auction 

system.

“For premium content vehicles, like 

in our case, we believe in the potential 

of the first because it assures quality 

and security for the advertising brands. 

In the model segment, the best media 

inventories will hardly be available with 

credibility. We believe that it should be 

used judiciously”, says Melzer.

Paiano, who also invests in the 

acceleration of UOL’s programmatic 

media area, believes that with the 

proper growth of this model, allowing 

the advertiser’s target to be found 

more efficiently, the RTB business will 

tend to diminish. “RTB has only grown 

because there was excess inventory. It 

however does not offer volume 

predictability, for example. And, as 

programmatic media grows and 

monetizes better, creating the ideal 

environment for the conversion to be 

maximized, we will have less low price 

classified ads and the auctions will 

start to no longer be needed”, he 

stated.

According to the sales director of 

UOL, the market needs to see 

programmatic media as a 

technological tool of advertising 

delivery that will improve 

effectiveness. Therefore, there is 

no reason for it to happen outside the 

status quo of the Brazilian advertising 

model, which foresees the triple 

relation of Advertisers, Advertising 

Agencies and the Media. “I have a 

structure to attend to thirty agencies, 

for example, and with it I speak with 

three hundred advertisers. Now, let us 

imagine this scenario without agencies 

and the media having to attend 

directly to the advertisers? Without 

them filtering what each wants? It 

makes no sense and I do not know if 

it is economically feasible”, considered 

Paiano. Thus, UOL is also careful to 

prevent companies from accumulating 

stock of offers based on its 

programmatic media process. “If we 

notice that a digital media company is 

starting to buy several lots, we block 

the purchase”, he said.

GREATER COMPLEXITY

A current x-ray of the digital 

advertising world shows a 

multiplication of players, making the 

negotiation process and delivery of 

adverts more complex. “The 

combination of hardware, software, 

telecom, entertainment and digital 

advertising industries generates a lot 

of money, but it is much more 

complex to understand these sectors 

together. They are intrinsic parts of a 

chain of relations”, pointed out 

Andrade, from Abradi.

According to the executive, there 

are novelties everyday: applications, 

tools, devices and forms of interaction 

A current x-ray of the 

digital advertising world 

shows a multiplication 

of players, making the 

negotiation process and 

delivery of adverts more 

complex
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that quickly change people’s behavior. 

This leads to another concern: 

remuneration that is suitable and 

compatible with the high level of 

complexity of digital environments. 

“Doing a good work is becoming 

increasingly more difficult, expensive 

and complex, and the relations 

between contracted and contracting 

parties of digital services has 

sometimes been stressful due to lack 

of knowledge of digital media by the 

“trading desks’ of the companies”, 

said Andrade.

Still weighing on this is the concern 

with the commercial relation with the 

major international players, which 

insist on positioning themselves as IT 

or system companies, not as media 

and communication companies. And 

the need to operate in multiplatform 

in a world where the consumer is 

more and more connected by the day.

“The digital advertising market is at 

boiling point on account of the 

countless possibilities that still existing 

and that have technology as the great 

ally in this revolution. There is still 

much to come’, alerted Ribenboim, 

from IAB.

In his opinion, more than the 

complexity, there is another important 

issue, which is the lack of information 

and training of the professionals who 

work in the market. “The strategic and 

business view remains equally 

essential, however, operating the tools 

and making good use in favor of 

business has become a great 

challenge to marketing professionals.

BYE,BYE, CLICK...

As a result of a fragmented market 

in the offer of services, there are 

various sources of research and 

information also with regard to metrics 

in digital advertising. And some 

are starting to be questioned. “I have 

just come from a meeting with leaders 

of IAB Global and we saw that the 

need to consolidate a single model 

and a single methodology is 

worldwide, not just in Brazil”, said 

Ribenboim.

According to Melzer, the most 

important thing is to know how to use 

the correct metrics for the specific 

purpose of an advert. For example, for 

an advertiser who intends to sell a 

consumer good, one of the metrics 

most often used is the CPC (cost per 

click) or CPA (cost per acquisition), 

since they seek commercial 

performance. While for the launching 

of a new mobile phone model or 

repositioning of a consulting firm, the 

ideal metrics would be viewability of 

the message itself, since the intention 

is brand recall and positioning.

In Andrade’s view, digital vehicles 

with formats restricted to display media 

and exclusive sale in the CPM model 

should face more difficulties because 

the investment of brands is increasingly 

focused on performance media.

“The measurements are much 

more  reliable than any other type of 

vehicle: newspapers, magazines, open 

and paid TV stations, radios, direct 

marketing, out of home, all work with 

metrics that are much less accurate 

than those offered by the Internet”, 

countered Castro.

The audience metrics most 

commonly used is unique visitors 

(Uvs), while the measurement for 

impressions corresponds to the 

impacts of advertising.

There are novelties 

everyday: 

applications, tools, 

devices and forms of 

interaction that 

quickly change 

people’s behavior 
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In the evaluation of performance, 

the most commonly used metrics 

today is still click-through. “In our view, 

this occurs because the average 

viewability of adverts on the Internet is 

low”, added the global CEO of Terra.

Becker believes that the metrics are 

reliable, but he bets that there is still 

room for progress. “There is a great 

number of metrics that can confuse 

the advertiser and there are also 

searches for new ways of measuring 

digital media”, he remarked.

In 2013, a study by comScore 

showed that at least half of the 

impressions sold were visible. Last 

year, on launching its new content 

platform, Terra chose to favor 

viewability of the impressions, 

obtaining viewability rates much 

higher than the market averages.

Facebook followed a similar path 

and recently announced a new way of 

measuring the performance 

conversion of its pages that favors the 

viewing of ads and no longer the 

counting of clicks/conversions. One of 

the arguments highlighted by the 

company involves a survey by 

Datalogix that shows that over 90% of 

the people who viewed an ad in their 

timeline and purchased the specific 

product did not click on the banner.  

“Overvaluation of the click is a mistake, 

recognized by the market, but 

accepted in the lack of other forms of 

evaluating the efficacy of advertising”, 

stated Castro. Becker informs that in 

Globo also this instrument is not 

regarded as a sole determinant factor 

of the success of a campaign. In 

the opinion of Terra’s CEO, on one 

side, the Internet market suffers from a 

lack of quality and risk of fraud that 

ends up overvaluing the click, when 

we know that click rates have only 

dropped in recent years. “The difficulty 

is that to be a standard accepted and 

relevant in the market, this new 

instrument must be implemented by a 

significant set of vehicles to give critical 

mass and relevance to this metrics”, he 

rounded up.

Melzer recalls that discussions on 

viewability metrics have gained force 

in recent years. “2015 should be the 

year of its consolidation as a market 

reference”, he believes. He notes that 

the main entities related to the 

advertising industry worldwide (IAB, 

ANA, 4A’S and MRC) met some years 

ago to discuss these concepts and 

define how to use them. At the time, 

they created the Marketing 

Measurement Make Sense, 3MS, 

which has been the main reference 

on how to use this metrics nowadays.

ANYWHERE, ANYTIME

If there are still many adjustments 

to be made to the offer of advertising 

in the digital environment, on 

computers and laptops, the challenges 

multiply when talking about the 

mobile world. And no wonder:  the 

growth of this channel in the 

advertising cake is meteorical. 

eMarketer’s forecast states that out of 

a global income of US$ 150 billion in 

2018, US$ 118 billion will come from 

the mobile area.

“In Brazil, we have approximately 

100 million Brazilians on the Internet 

and over 230 million mobile phones, 

which gives an average of more than 

one mobile phone per inhabitant”, 

In 2013, a study 

by comScore 

showed that at 

least half of the 

impressions sold 

were visible
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stresses Paulo Castro. He believes that 

the mobile market poses to 

companies an even greater challenge 

than the fixed Internet, since the 

fragmentation of consumption is even 

greater, with applications obtaining a 

significant slice of the consumer’s 

attention.

“This is an enormous challenge”, 

says Paiano. He draws attention to the 

fact that what has been helping 

businesses to grow in the digital area 

are the formats of the adverts, which 

are increasingly rich and with 

embedded technology. “We need to 

take this evolution to the 

smartphones, which is not an easy 

task”, he considers. For him, tablets 

could fall under the category of 

computers, such as laptops. “The 

problem is the mobile phone’s screen 

and the consumer’s behavior. It is 

another world”, he adds.

According to the president of 

Abradi, the mobile as media is a field 

that is still little explored in Brazil, 

despite being the media with fastest 

adhesion in the history of 

communication.

“The barriers to growth are still 

great, mainly in telecom operators, 

which view mobile media as marginal 

income”, he remarks.

Another important barrier, in his 

opinion, is in the consumer himself, 

who has an extremely personal 

relationship with his mobile phone, 

and considers mobile advertising to be 

a bit intrusive. “The mobile phone is 

more difficult technically, not 

necessarily due to the current leaders”, 

analyzed Becker. For companies that 

lack a good audience, the executive 

believes, it will be another great 

challenge similar to what they already 

faced in the desktop environment.

Andrade considers that the concept 

of the “Internet of things”, in which 

everything is connected with sensors 

and other devices, allowing greater 

flow of information through the day-

to-day devices, will allow, in future, 

experiences that are more well 

designed and personalized among 

people and brands. “But this 

movement depends more on the 

industrial sector creating connectivity 

in products than on the digital 

agencies. We are on standby and 

attentive”, he said.

According to the survey by 

eMarketer, the use of mobile phones 

to access the web has already 

exceeded that of desktops. And it 

should mean another clashing the 

fight for digital advertising. Google 

and Facebook are very comfortable in 

the leading position of this area and, 

together, concentrate two-thirds of 

expenses in this area. Google’s market 

share is 47% while Facebook owns 

22%. Running to reverse this can 

become worldwide the quest for the 

Holy Grail. 

f there are still many 

adjustments to be 

made to the offer of 

advertising in the 

digital environment, 

on computers and 

laptops, the 

challenges multiply 

when talking about 

the mobile worldThe companies Google, 

Facebook,Twitter, iG, MSN, 

Yahoo and Axel Springer as well 

as the Ministry of Justice and 

Ministry of Communications 

were also sought out by the 

magazine. Up to the end of this 

issue, however, they had not 

answered the questions sent.
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OUR FOUNDING ENTITIES

OUR ASSOCIATED ENTITIES ADHERENT ENTITIES

MISSION

VISION

CENP, as a commercial ethics en-

tity, is dedicated to promoting free 

and fair competition assisting on 

the comprehension and motivating 

compliance with legal and self-reg-

ulating norms, the pillars of Brazil-

ian advertising business model.

Historically based on best prac-

tices, it promotes an ethical, safe, 

transparent, sustainable environ-

ment of high standard quality, 

through a respectful and participa-

tive co-experience of the econom-

ic agents and their bodies, consid-

ered permanent forums to update 

the Advertising Activities Standard 

Norms and to resolve ethical con-

flicts.

Being acknowledged as an in-

formation and reference center 

on best practices of commercial 

relations and a permanent forum 

on governance and solution of 

ethical conflicts for Advertisers, 

Agencies and the Media, based 

on Advertising Activity Standard 

Norms, always respecting the 

law.  

BACKGROUND
CENP, Conselho  Executivo  das

Normas-Padrão (Standard Norms 

Executive Board), was constituted 

on 16 Dec 1998, through a free 

convention among representative 

entities of the main economic 

agents of the Brazilian advertising 

market. 

Advertisers, Agencies and Com-

munication Vehicles signed and 

committed to principles defended 

by CENP, through their entities.  

They share the belief that advertis-

ing is essential to assure competi-

tion and evolution among compa-

nies, brands, products and services. 

CENP, constituted as a non-profit-

able civil association, was designat-

ed the responsibility for conducting 

the self-regulation of ethical-com-

mercial relations among the market 

economic agents, whose pillars are 

consolidated  in the Advertising Ac-

tivities Standard Norms. It is also 

engaged in fostering best practic-

es, motivating the competition to 

achieve more efficiency and quali-

ty, by supervising the compliance 

with the Advertising Activities Stan-

dard Norms.

VALUES
• Ethics

• Transparency

• Harmony
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ONGOING 
ACTIVITIES
Certification of Technical Qualification 

CENP certifies technical qualifications of 

advertising agencies, assuring they have 

a physical and personnel structure com-

patible with the market in which they 

work, including a competent use of me-

dia surveys. 

BUP, Banco Único de Listas de Preços 

(Unique Databank on Price Lists)

CENP posts, for public evidence, the me-

dia price lists, an instrument that inhibits 

unfair practices in the offer of prices for 

advertising transmission services.

Certification of Media Information 

Supplier Services 

CENP certifies media information services 

offered by specialized companies.

Certification of Circulation Verification 

Services 

CENP also certifies institutes and compa-

nies in this sector, providing more trans-

parency for the Market and security for 

advertising investments.  .

Forum of Technical and Commercial 

Discussions

CENP is a permanently open forum for 

discussions of this nature and others. It 

fosters the advertising market working on 

behalf of Advertisers, Agencies and the 

Media.

See further information on these and 

other services offered by CENP at:

www.cenp.com.br

EXECUTIVE BOARD
ABA – Eduardo Bernstein, Marco Simões and Sandra Martinelli (position holders); Afonso 

Champi Jr., Luís Fernando Maia Nery and Marcello D'Angelo (alternates). ABAP – Antônio Luiz 

de Freitas, Luiz Lara and Marcelo Passos (position holders); Júlio Anguita, Paulo Zoéga and 

Roberto Mesquita (alternates). ABERT – Carlos Rubens do Santos Doné, Gilberto Leifert, Júlio 

Cesar Casares and Paulo Saad Jafet (position holders); Bruno Thys, Fernando Justus Fischer, 

Renato Thomaz Pereira and Rodrigo Neves (alternates). ABMOOH – Ângelo de Sá Jr. (position 

holder); Ubiratan Macedo (alternates). ABTA – Gilberto Corazza and Herbert Zeizer (position 

holders); Fred Müller and Roberto Nascimento (alternate). ANER – Alexandre Barsotti and 

Ivanilda Gadiolli (position holders); Arnaldo Rosa and José Roberto Maluf (alternates). ANJ – 

Antonio Carlos de Moura and Felipe Goron (position holders); Ênio Vergeiro and Ronie Miranda 

Pires (alternates). CENTRAL DE OUTDOOR – Luiz Roberto F. Valente Filho and Raul Nogueira 

Filho (position holders); Hallisson Tadeu Pontarola and Marcelo Marcondes de Moura 

(alterantes). FENAPRO – Rino Ferrari Filho, Saint´Clair de Vasconcelos, and Vera Rocha (position 

holders); Cesar Augusto Ferreira Paim, José Antonio Calazans Rodrigues and Ricardo Nabhan de 

Barros (alternates). IAB BRASIL – Rafael Davini (position holders); Cristiane Camargo.

ETHICS BOARD – PRESIDENT‘S COLLEGIATE
Advertisers: Edson Shinohara;

Agencies: Hiran Castello Branco and Renato Lóes;

Vehicles: Herbert Zeizer and Cícero J. de Azevedo Neto.

ETHICS BOARD – ADVISORS
ABA – Afonso Champi Jr., Alexis Thuller Pagliarini, Carlos Sganzerla, Edson Shinohara, Frank 

Alcântara, Newman de Faria Debs, Rodrigo Lacerda and Rogério Mainardes.

ABAP – Antônio Fadiga, Agnelo Pacheco, 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 and Severino Cavalcanti Queiroz Filho. 

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

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

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

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

José Ernesto Freitas de Camargo, Luis Fernando Constantino, Luiz Nicolaewsky, Luiz Ricardo 

Montenegro, Marina de Lima Draib, Paulo César Rodrigues, Renato Thomaz Pereira and Sérgio 

Sitchin. ANER – Adrian Lualdi, André Frascá, Francisco Cathoud, Isabel Povinelli, Jacques Ricardo, 

Marcio Maffei, Nelson Massini Junior, Ricardo Kovarick, Sidnei Lubianco, and Silvino Brasolotto Jr. 

ANJ – Cintia Marques, Eduardo da Silva Porto Filho, Enrico Gianelli, José Eduardo Santini, Marcelo 

Benez, Marcos Nogueira de Sá, Mário Rigon, Paulo Tonet Camargo, Ricardo Visconde, Roni 

Miranda Pires, Ruy Mendonça and Selma Souto. CENTRAL DE OUTDOOR – Elon Bragança, Luiz 

Roberto Valente Filho, Marcelo Santos, Rafael Pìcone Filho and Valério Junkes. FENAPRO – Ana 

Celina Bueno, André Lacerda, Antonio Calil Cury, Antônio Lino Pinto, Domingos Logullo, Eduardo 

Crivellente Neto, Fernando Manhães, Gláucio Binder, José Maria Vargas de Araújo, Luiz Gonzaga 

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

EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS – Elected by the Conselho Executivo em 12/3/2013
President: Caio Barsotti;

1st vice-president: Luiz Lara;

2nd vice-president: Marcello D’Angelo;

3rd vice-president: Fred Müller;

Directors: Carlos Rubens dos Santos Doné, Cesar Paim, Ênio Vergeiro.



Platforms

ALL PLATFORMS OF CENP EM REVISTA

It is a quarterly publication, with 
13,500 copies circulated, audited by 
IVC, which brings in reports and arti-
cles signed by the activity leaders, 
highlighting the importance of the 
Advertising Activity Standard Norms 
and of CENP. 

 
ON TABLET OR SMARTPHONE

Complete editions of CENP em 
Revista are available for free down-
load, on the two main operational 
systems for mobile devices, Apple/
IOS and Android.

To download the magazine to 
your tablet or smartphone with an Android operational sys-
tem, access Google Play, click on the “Loop” icon and 
search for CENP em Revista in the field  “Google Research”. 
When the icon of the magazine shows up on the screen, 
click on “install” and on “Accept” to conclude the download. 
Having done that, just click on “Open”. 

To download it on your iPad or iPhone running on Apple/
IOS: access App Store or the shop on the Newstand. In “Re-
search”, seek for CENP em Revista. Then, click to install the 
magazine on your Newstand and to have access to the dig-
ital edition publication.

 

ON THE INTERNET
All CENP em Revista editions, from num-

ber 1, are available on CENP site, at: 
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/

The download is allowed and free of 
charges.

You can also find on CENP site (www.cenp.com.br) all rel-
evant documents on advertising self-regulation, some in 
English and Spanish. 

CENP’s site can be accessed through an innovative man-
ner, according to the Internet user’s area of performance:

If advertiser, click at: 
http://www.cenp.com.br/anunciantes.php

If agency, at: 
http://www.cenp.com.br/agencias.php

And if any media: 
http://www.cenp.com.br/veiculos.php

www.cenp.com.br
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@

Having been published for longer than ten years, CENP em 
Revista promotes, gives value and preserves commercial best 
practices in the advertising market before Advertisers, 
Agencies and the Media from all over Brazil. 
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Entidades Fundadoras: Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

Como você sabe, nosso site sempre reuniu todo o conteúdo referente às melhores práticas de relacionamento 
comercial, começando pela íntegra das Normas-Padrão em três idiomas e passando por numerosos documentos e 
iniciativas úteis para quem anuncia, cria e veicula as campanhas. Para tornar todo este conteúdo mais facilmente 
acessível, fizemos uma reorganização, já a partir da home page, oferecendo a possibilidade de escolha da nave-
gação, segundo o setor do mercado publicitário. Também criamos textos de introdução para os conteúdos mais 
importantes em linguagem jornalística, facilitando a compreensão do interessado. O novo site do CENP destaca, 
valoriza e facilita o acesso aos serviços que a entidade oferece para o mercado, como: a solicitação e renovação 
de certificação das agências, a emissão do Certificado de Qualificação Técnica Eletrônico, a emissão de segunda 
via de boletos bancários, o BUP – Banco Único de Listas de Preços e o credenciamento de Serviços de Fornecedores 
de Informações de Mídia e de Verificação de Circulação. É possível ainda ler e baixar o livro “Compliance na 
Publicidade” e a publicação “CENP em Revista”. Acesse: www.cenp.com.br.

MAIS FÁCIL, MAIS PRÁTICO E MAIS BONITO

O SITE DO CENP ESTÁ
DE CARA NOVA

AF_CENP_20.5X26.5_SITE_NOVO.indd   1 2/9/15   14:30
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“Esquizofrenia”, termo que caracte-

riza um tipo de transtorno mental, é 

aqui utilizado para realçar a percepção 

daqueles que convivem com situações 

no mínimo muito inusitadas como a re-

latada pelo CEO da Axel Springer, edito-

ra do maior jornal alemão, que possui 

negócios com a mesma empresa con-

tra a qual move, simultaneamente, pro-

cesso na justiça por outras razões.

Seria algo do campo da “esquizofre-

nia”, mas nos referimos ao ambiente 

de negócios. Em várias frentes. A publi-

cidade é apenas uma delas.

Com a proposta de produzir um 

conteúdo em profundidade e que ilu-

minasse os temas correlatos ao desen-

volvimento digital da publicidade, a 

CENP em Revista dedicou-se a colher 

informações ouvindo muita gente (ao 

todo, 36 dirigentes de Anunciantes Pú-

blicos, Agências, Veículos e Entidades) 

e pesquisando em fontes brasileiras e 

de além-mar de qualidade e confiança 

inquestionáveis, resultando na matéria 

especial que se propõe a esclarecer as 

percepções sobre esta “esquizofrenia” 

promovida pela tecnologia, nos sinto-

mas e na ótica da publicidade que é 

praticada no Brasil e que tem uma his-

tória vitoriosa em experimentalismo de 

mais de seis décadas.

Enriquecem este conteúdo os artigos 

do Professor Tércio Sampaio Ferraz Ju-

nior, co-assinado pelo Dr. Thiago Brito, 

abordando aspectos relacionados ao 

ambiente de liberdade concorrencial, e 

da Dra. Isabel Franco, especialista em le-

gislação anticorrupção-compliance.

O profícuo modelo do negócio da 

publicidade brasileira foi construído 

por meio da criação e consolidação de 

melhores práticas, o que só é possível 

fazer, com a aderência necessária para 

consolidação e evolução, com diá logo.

Se a “esquizofrenia” encontrada nas 

relações comerciais entre Anunciantes, 

Veículos e Agências tem remédio, este 

se chama diálogo.

E diálogo se faz com boa vontade e 

determinação, considerando todos os 

aspectos e interesses diretos envolvi-

dos, com vistas a gerar valor para o ci-

dadão livre que consome informação, 

tornando-se cada vez mais senhor de 

suas escolhas, podendo assim, partici-

par mais ativamente da democracia.

As portas do CENP estão, como sem-

pre, abertas ao diálogo.

Tanto que nos últimos anos associa-

ram-se ao CENP a FENAPEX, a AB-

MOOH e o IAB Brasil, entidades nacio-

nais que não existiam em 1998 e, em 

janeiro, a APP Brasil tornou-se a primei-

ra entidade de profissionais de propa-

ganda aderente, reafirmando seu his-

tórico compromisso com as melhores 

práticas de autorregulação, e abrindo a 

possibilidade para que outras entida-

des similares, se desejarem, façam o 

mesmo. 

Enfim, há luz, muita luz, clareando 

os caminhos ainda desconhecidos.

Boa leitura e muita reflexão.

EDItorIal

DIÁLOGO, DIÁLOGO,
SEMPRE DIÁLOGO

Caio Barsotti
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O termo “esquizofrenia” no título que abre esta série de 
matérias especiais – retirado de uma carta-aberta a Erick 
Schmidt, do Google, escrita pelo CEO da Axel Springer, 
Mathias Döpfner – ajuda a entender os desafios colocados.
Fascinantes são as possibilidades da mídia digital para a 
publicidade, hoje e no futuro, e isso está acima de qualquer 
discussão. No entanto, há temores bem fundamentados de 
que algumas de suas práticas poderão comprometer 
significativamente a maneira pela qual o mercado publicitário 
se organiza e gera recursos para sua operação e rentabilidade.

AGÊNCIAS
Antonio Fadiga, CEO da Artplan São Paulo

Flavio Rezende, diretor nacional de mídia da DPZ

Luiz Gini, diretor geral de mídia da NeogamaBBH 

Luiz Lara, chairman da Lew Lara\TBWA

Kiko Vicente, vice-presidente da atendimento

da Master Roma Waiteman

Marcelo Prais, diretor de operações digitais

da Borghi/Lowe

Marcelo Sant’Iago, country manager Brasil da 

MediaMath

Paulo Queiróz, co-presidente da DM9DDB

Paulo Stephan, diretor geral de mídia da Talent

VEÍCULOS
Arnaldo Rosa, diretor geral de publicidade

da Editora Caras

Claudio Santos, então vice-presidente comercial

da Rede TV!, quando do depoimento

Cristiano Câmara, presidente do Grupo Jaime Câmara

Eduardo Becker, diretor da Central Globo

de comercialização de mídias digitais

Enor Paiano, diretor de vendas do UOL

Eduardo Sirotsky Melzer, presidente do Grupo RBS

Fred Müller, diretor executivo comercial da Globosat

Marcelo Guedes, diretor comercial da Infoglobo

Marcelo Mainardi, vice-presidente comercial

do Grupo Bandeirantes

Paulo Castro, CEO global do Terra

OS LÍDERES OUVIDOS PELA CENP EM REVISTA

ESQUIZOFRENIA DIG ITAL TEM REMÉDIO?
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Para conhecer um pouco mais sobre essa relação, a CENP 
em Revista solicitou a dois especialistas, os jornalistas Rafael 
Sampaio e Wanise Ferreira, que se debruçassem sobre a 
mídia digital, tentando mapear as suas implicações 
presentes e futuras para a indústria da comunicação e para a 
publicidade brasileira. Foram entrevistadas 36 lideranças da 
publicidade, entre profissionais de Entidades, Anunciantes 
públicos e privados, Agências de Publicidade e Veículos de 
Comunicação, inclusive da mídia digital, 33 das quais 
responderam a um questionário sobre o tema. 

Paulo Henrique Ferreira, diretor de mídias digitais

do Grupo Lance! 

Paulo Saad, vice-presidente do Grupo Band

ENTIDADES
Anderson Andrade, CEO da Abradi

Carlos Lindenberg Neto, presidente da ANJ

Daniel Chalfon, presidente do Grupo de

Mídia São Paulo

Daniel Slaviero, presidente da ABERT

Efraim Kapulski, presidente executivo da Abemd

Fátima Rendeiro, presidente do Grupo de

Mídia do Rio de Janeiro

Frederico Kachar, presidente da ANER e presidente

da Editora Globo

Glaucio Binder, presidente da Fenapro

Guilherme Ribenboim, presidente do IAB Brasil

e diretor-geral doTwitter

Luiz Fernando Rodovalho, presidente da Fenapex

Nara Gomez, Presidente do Grupo de Mídia

de Santa Catarina 

Orlando Marques, presidente da ABAP

Tiago de Oliveira, Presidente da APP Uberaba

ANUNCIANTES PÚBLICOS
Carlos Tolomei, subsecretário de comunicação social

da Casa Civil do Rio de Janeiro

Roberto Messias, secretário-executivo da secretaria

de comunicação da Presidência da República

ESQUIZOFRENIA DIG ITAL TEM REMÉDIO?
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O impacto transformador do digital 
para o bem é mais do que conhecido 
– e vivido – e tem sido objeto de um 
sem número de análises. O potencial 
de destruição do digital, por sua vez, 
apesar de já percebido, ainda é pouco 
explicitado e discutido no Brasil.

Para assegurar a existência 
saudável e o futuro sustentável do 
mercado publicitário, no entanto, é 
essencial a discussão dos problemas 
gerados e das ameaças da mídia 
digital com idêntica atenção e vigor 
com que se dedicam ao escrutínio de 
suas oportunidades e benefícios. 

Por mais de um século as hoje 
chamadas mídias tradicionais 
multiplicaram-se, evoluíram e se 
solidificaram na esteira de sua 
contribuição à democratização da 
informação, da educação, do 
entretenimento e da prosperidade dos 
consumidores e na sua extraordinária 
contribuição ao desenvolvimento das 
empresas produtoras. Foi um círculo 
virtuoso, no qual a mídia proporcionou 
benefícios diversos a pessoas e 
organizações, compradores e 
vendedores, recebendo deles recursos 
para sua expansão em uma escala 
altamente relevante. 

No espaço entre os veículos e as 
empresas anunciantes, por sua vez, 
floresceu um novo setor da economia: 
o das agências e dos provedores de 
serviços e produtos publicitários.

Todos estão sendo, de alguma 
forma, ao mesmo tempo beneficiados 
e ameaçados pelo digital, mas a 
balança pode pender mais para um 
lado do que para o outro. 
Anunciantes enfrentam quedas das 
massas de audiência nos principais 
mercados do mundo (o Brasil é uma 
exceção, graças à força da TV aberta), 
tornando mais difícil e mais caro 
construir e manter marcas, pois é 
preciso usar mais mensagens em um 
número maior de veículos para se 
obter o mesmo efeito sobre o 
mercado que em um passado não 
muito distante. Os veículos 
tradicionais, que geram conteúdo 
informativo e de entretenimento a 
custos sempre mais elevados, veem 
parte importante desse esforço sendo 
apropriado por alguns dos principais 
players digitais, notadamente aqueles 
que não produzem conteúdos. O 
papel das agências não tem sido 
considerado ou é minimizado por 
vários dos líderes da mídia digital e 
observa-se a queda de sua relevância 
e rentabilidade.

Também é certo que o digital 
oferece à clássica tríade da 
publicidade – Anunciantes, Agências 
e Veículos – uma extraordinária 
possibilidade de expansão, 
modernização e ganhos de eficiência 
e eficácia. Mas este não é o foco 
desta matéria, que pretende debater 

O impacto 

transformador do digital 

para o bem é mais do 

que conhecido – e 

vivido – e tem sido 

objeto de um sem 

número de análises...

EsPECIal

O FASCÍNIO E O TEMOR DA PUBLICIDADE 
DIANTE DA MÍDIA DIGITAL
Por Rafael Sampaio, especial para a CENP em Revista
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os problemas para que se pensem e 
se estabeleçam soluções para eles e, 
dessa forma, sejam definidas as bases 
para o próprio crescimento 
sustentável do digital.

Com base em suas características e 
na falta de compromissos com o 
passado, grandes players do digital 
apesar de gerarem e comercializarem 
“produtos” de mídia, se 
autoclassificam como “empresas de 
tecnologia” ou de “aplicações 
digitais”, de forma a fugir das normas 
legais e de autorregulação que se 
aplicam à mídia tradicional. Algumas 
realizam sistematicamente incursões 
ativas para geração de receita 
publicitária no Brasil, mas as elidem 
do pagamento de impostos por meio 
de faturamento no exterior.

Adicionando mais um elemento 
disruptivo ao processo, a chamada 
“mídia programática”, que tem 
potencial para subverter os 
parâmetros tradicionais de compra e 
venda da mídia, acrescenta um ou 
mais elementos à cadeia comercial e 
ainda não está suficientemente 
transparente e normatizada para ser 
controlada como são todas as 
operações de mídia clássica.

Com foco nesses problemas – 
alguns em processo de se tornarem 
mais graves do que já são –, 
consultou-se para a presente matéria 
um bom número de líderes do 
mercado publicitário sobre as relações 
da mídia digital com a propaganda.

Foram contatados dirigentes das 
mais importantes agências, veículos, 
entidades do setor e até gestores 
públicos ligados à área, para se 
conhecer a visão e a opinião deles 
sobre esse tema. Um total de 33, 
identificados no box “Líderes 
ouvidos”, respondeu a questionário 

sobre os pontos em análise (com a 
liberdade proposta e assegurada de 
apenas opinar sobre os pontos sobre 
os quais tinham opinião formada).

O DIGITAL É MÍDIA DE QUAL 
NATUREZA?

É até estranha a dúvida se o digital 
é mídia ou não. Menos estranha é a 
dúvida sobre qual seria a natureza 
dessa mídia: clássica, no sentido 
publicitário da estrita divulgação e 
promoção de produtos, serviços e 
marcas; instrumento de venda (para 
operações puramente digitais ou 
combinadas com os métodos 
tradicionais) ou meio de estabelecer e 
manter relacionamentos (no 
ambiente digital e/ou fora dele).

A maioria dos respondentes tem a 
convicção de que o display gráfico 
(banner), o vídeo, o patrocínio e a 
native advertising (publieditorial) são 
modalidades de mídia publicitária, no 
seu sentido clássico. Podem até ser 
eventualmente empregados para 
venda e para relacionamento, mas 
geralmente cumprem a missão 
correspondente a anúncios e 
comerciais nos veículos tradicionais.

No caso da tarefa de vendas, as 
duas modalidades utilizadas com 
maior frequência são o search e os 
links patrocinados. Para 
relacionamento, o mais comum é o 
emprego da presença em mídias 
sociais e os posts pagos em mídias 
sociais. 

Dependendo de sua missão, o hot 
site pode ser empregado para 
qualquer das três finalidades (mídia, 
vendas, relacionamento), pelo que se 
apurou das respostas recebidas – 
ressaltando-se que essas missões 
dependem de como se utiliza essa 
mídia digital.

...já o potencial de 

destruição do digital, 

por sua vez, apesar 

de já estar sendo 

percebido por muitos, 

ainda é pouco 

explicitado e discutido 

no Brasil
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Apenas duas respostas entenderam 
que alguns grandes players digitais 
não são veículos publicitários, mas 
sim “empresas de tecnologia” ou de 
“aplicações digitais”. Outras sete 
foram totalmente antagônicas a essa 
definição, pois acreditam que as 
atividades desenvolvidas são típicas 
de veículos de mídia publicitária.

Mas a grande maioria das respostas 
seguiu a mesma linha: as 
organizações digitais são empresas 
mistas, pois parte do que 
comercializam (displays/banners, 
vídeos, patrocínios, native ads) é 
propaganda mesmo e se esses 
players aceitam veiculação onerosa, 
são intrinsecamente veículos, tanto do 
ponto de vista prático quanto legal; e 
parte (search, links, posts) não é bem 
propaganda comercial, no sentido 
clássico do termo, e essas empresas 
exercem a alegada atividade de 
tecnologia ou de aplicações digitais.

Ou seja, há indícios de que se está, 
de fato, diante de uma nova espécie, 
que pode somar características tanto 
de veículos clássicos de propaganda 
como de provedores de serviços 
publicitários, mas que exercem na 
maioria das vezes – considerando seu 
papel no universo publicitário – a 
função de veículo publicitário. E como 
tal eles devem ser considerados e 
tratados. Mesmo levando em conta a 
imensa variedade de players 
existentes, como os “puros” digitais e 
globais – caso do Google, Facebook, 
Yahoo!, LinkedIn ou Twitter; as 
abrangentes iniciativas digitais dos 
conglomerados de mídia tradicional, 
como UOL ou Globo.com; as 
“extensões digitais” dos títulos de 
mídia impressa; ou os inúmeros 
portais verticais já nascidos de modo 
exclusivamente digital.

Nesta edição da CENP em Revista 
essa peculiaridade do digital 
enquanto meio de comunicação é 
abordada com maior profundidade no 
texto da jornalista Wanise Ferreira. 
Nesta análise específica pelo viés da 
publicidade, vai-se considerar a 
redução essencial de sua função no 
universo da propaganda: eles são, 
sim, veículos de propaganda, assim 
como a TV, a revista, o jornal, o rádio 
e os meios out of home.

Uma das iniciativas de maior 
prestígio no universo da propaganda 
brasileira, o Prêmio Caboré, atento a 
essa realidade, em 2014 acrescentou 
mais uma categoria em sua lista de 
premiados, a de Veículo de 
Comunicação – Plataforma de Mídia, 
que distinguiu o Facebook. Mas outras 
empresas do mesmo gênero, como 
Google e YouTube, haviam recebido 
anteriormente o prêmio de Veículo de 
Comunicação – Mídia Eletrônica. 

A partir de elementos que integram 
o ecossistema da propaganda 
comercial, os agentes econômicos que 
desenvolvem atividades na mídia 
digital podem ser perfeitamente 
classificados como veículos, em que 
pese o fato das fronteiras entre 
Anunciantes, Agências e Veículos 
estarem, de fato esmaecendo. Prova 
disso são as crescentes iniciativas de 
anunciantes tradicionais 
desenvolvendo e até comercializando 
suas chamadas “mídias próprias”; 
empresas de mídia que produzem 
diretamente conteúdo para os clientes; 
ou as agências com mais e mais 
atividades no universo digital (a ponto 
do CEO do Publicis Groupe, Maurice 
Lévy, ter declarado à revista The 
Economist que “nosso grupo é cada 
vez mais uma empresa de internet do 
que um grupo de propaganda”).

Para assegurar a 

existência saudável e o 
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Mas essa justaposição entre as 
fronteiras das atividades de 
Anunciantes, Veículos e Agências é 
conteúdo para outra matéria...

O que é importante para este caso 
é ressaltar que a identificação dos 
agentes econômicos a partir do papel 
que lhes é dado desempenhar na 
cadeia produtiva da publicidade é 
questão que o próprio mercado, a 
autoridade reguladora ou o ente de 
autorregulação estão aptos a resolver. 
Guardadas as proporções, os drones 
estão em situação similar. Hoje 
ninguém poderá afirmar que eles são 
apenas inocentes gadgets.

A INFÂNCIA DA MÍDIA 
PROGRAMÁTICA

Outro ponto abordado nas 
entrevistas foi a percepção dos 
agentes de mercado sobre a chamada 
“mídia programática”. Não é intenção 
discutir aqui as diversas modalidades 
desse tipo de processo de aquisição, 
que pode ser real time bidding (RTB - 
leilões em tempo real), os 
mecanismos de open ou private 
exchange; nem a função dos players 
que se constituíram para dar 
existência a esse gênero de processo 
de compra e venda de mídia, como 
os trading desks (na sua versão ITD ou 
DSP), as plataformas de data 
management (DMP); nem os 
mecanismos lógicos que viabilizam 
sua existência, os famosos algoritmos, 
assim como os cookies, o targeting, o 
retargeting e assim por diante.

Parece mais adequado se 
concentrar no conceito geral, no uso, 
nas consequências e nas perspectivas 
de futuro da mídia programática, 
modalidade que claramente está em 
sua primeira infância – e no Brasil 
ainda vive a etapa entre o berçário e a 

creche. Mas a intensidade 
com que o tema é discutido, 
a quantidade de empresas 
que estão entrando ou 
desejam entrar nessa seara e 
o potencial de benefícios 
dessa modalidade indicam 
que os problemas 
existentes devem ser 
solucionados para que 
esse sistema tenha um 
espaço importante no cenário da 
publicidade, conforme se verificará a 
seguir.

A primeira questão sobre o tema 
colocada aos entrevistados foi se a 
mídia programática seria uma 
alternativa que irá dominar o processo 
de compra e venda da mídia digital 
ou teria apenas um pedaço desse 
universo?

Bem mais da metade acredita que 
sim, que ela será o processo 
dominante de algumas alternativas da 
mídia digital, mas não de todas. 
Apenas três respondentes acreditam 
que a compra e venda do digital será 
totalmente pelo formato 
programático. A maioria acredita que 
os espaços premium do digital 
tendem a continuar sendo 
comercializados do modo tradicional, 
para assegurar controle total pelas 
partes interessadas (compradores e 
vendedores). Mas a percepção é de 
que a compra programática não ficará 
restrita apenas a espaços menos 
valorizados e “sobras” (inventário 
restante), pois a própria evolução 
dessa modalidade levará à sua 
sofisticação e seu emprego em parte 
considerável das múltiplas 
modalidades da mídia digital.

Um dos comentários recebidos 
sobre esse ponto, de Cristiano 
Câmara, do Grupo Jaime Câmara, vale 
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ser reproduzido na íntegra, pois 
resume muito bem essa questão: 

“No futuro, a mídia programática 
se solidificará como modelo de 
comercialização padrão na nossa 
indústria, porém, acreditamos que 
será mais comum em inventários de 
baixo valor. Para inventários premium, 
onde a relação de confiança entre o 
publisher e o leitor é a principal 
proposta de valor, o relacionamento 
direto entre anunciantes e publishers 
continuará a ser preferido. 
Paralelamente, outras modalidades de 
inventário premium continuam a ser 
desenvolvidas. Native advertising é 
uma tendência que tem ganhado 
força e incentiva o movimento na 
direção oposta à mídia programática”.

O dirigente de uma agência 
especializada nesse gênero de 
alternativa lembrou que há outras 
formas de comercialização via modelo 
programático além do formato de 
leilão, inclusive com controle total por 
parte do veículo e do anunciante. 
Lembrou também que no mercado 
ainda há pouco conhecimento 
profundo sobre essa modalidade.

Vale registrar dois pontos que 
foram destacados e têm toda a lógica: 
o primeiro é que o formato RTB (leilão 
em tempo real) realmente faz mais 
sentido no mercado americano, pela 
enorme quantidade de players e 
dimensão do inventário disponível; e 
o segundo é que no Brasil o pouco 
que se liberou de inventário para 
venda nesse formato é constituído de 
espaços de terceira linha.

A ABERT enfatizou sua posição 
contrária a esse formato, ao declarar 
que: “Vemos o processo de compra 
de espaço publicitário por meio de 

leilões com muita antipatia. Ele 
deprecia as agências e veículos de 
comunicação. Razão pela qual 
recomendamos aos nossos 
associados que não participem deste 
modelo de comercialização”.

Outro aspecto que foi investigado 
refere-se à opinião do painel 
consultado acerca de algumas 
alegações em relação à mídia 
programática que poderiam ser, na 
verdade, falácias. A pergunta foi se 
ela não seria assim tão precisa, uma 
vez que os filtros são automáticos e o 
mesmo internauta pode ser 
bombardeado por mensagens que 
ele não solicitou, logo, invasivas, 
produzindo um efeito contrário 
superior até mesmo aos das mídias 
tradicionais.

Parte relevante dos entrevistados 
acredita que não, que o processo da 
mídia programática é preciso e está 
evoluindo. Parte lembrou que isso 
depende mais de como o anunciante 
e a agência utilizam essa alternativa 
do que do sistema em si e que ela, 
pode, de fato, ser invasiva e 
contraproducente. Parte, menor, 
destacou que todas as modalidades 
de publicidade e suas táticas têm 
algum defeito e é preciso trabalhar 
para eliminá-los ou minimizá-los. Uma 
pessoa lembrou que o risco maior 
está nas estratégias de retargeting.

A questão da transparência do 
processo e dos valores foi outro 
ponto investigado, pois parece não 
estar bem esclarecido e existe até a 
possibilidade de algum intermediário 
(ou alguns...) fazer mais receita que 
os próprios veículos digitais, levando 
os anunciantes a pagar mais do que 
deveriam e as empresas de mídia a 
ganhar menos do que mereceriam – 
a despeito do mecanismo de “leilão” 
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do valor dos espaços publicitários. 
Esse seria um ponto de difícil solução 
ou seria possível caminhar para um 
processo mais transparente e 
sustentável?

Praticamente metade do painel 
consultado enfatizou que esse é um 
problema que o sistema de mídia 
programática precisa resolver, de 
forma a gerar mais confiança na sua 
utilização e, consequentemente, até 
seu emprego mais frequente, em 
mais áreas e envolvendo maiores 
recursos. Boa parte dos respondentes 
tem convicção de que esse ponto 
será solucionado em breve, pela 
própria pressão dos anunciantes, 
que sentem que o sistema é benéfico 
para eles, mas não podem aceitar 
nenhuma “caixa preta” para seguirem 
usando e ampliando o emprego 
do sistema.

Um dirigente de agência 
especializada em mídia programática 
observou que a falta de controle da 
destinação dos anúncios deve-se ao 
uso inadequado dos instrumentos 
dessa modalidade. Mas o próprio 
Interactive Advertising Bureau – IAB 
dos Estados Unidos frisou em um 
documento sobre mídia programática 
que há boas perspectivas para seu 
futuro, mas ele depende da solução 
de pontos de dúvidas sobre o 
processo e os valores que cabem a 
cada elo da cadeia de players 
envolvidos. Dois aspectos foram 
destacados: 

1) introdução do conceito de 
transparência de preços e fees no 
decorrer da cadeia de valor; e 

2) desenvolver um processo de 
leilão mais transparente.

A WFA, que representa 
globalmente os anunciantes, publicou 

um “Guia da Mídia Programática” 
(disponível em http://bit.ly/1zxU9RO) 
alertando os clientes sobre as diversas 
dúvidas ainda existentes no caso 
dessa modalidade, que reconhece 
como válida, mas que ainda precisa 
evoluir em diversos aspectos. Como 
era de se esperar por parte da 
entidade que congrega empresas que 
investem em comunicação, a questão 
da transparência de preços e fees 
está no centro de suas preocupações 
– inclusive porque, segundo as 
informações levantadas pelo grupo de 
executivos que desenvolveu o guia, 
de 100% do valor empregado pelos 
clientes nessa mídia, apenas 40% fica 
com o Veículo e pode ser entendido 
como sendo working media (recurso 
financeiro efetivamente aplicado na 
exposição da mensagem aos 
consumidores).

Não há dúvidas, portanto, que este 
é um ponto em aberto e o mercado 
ligado à mídia digital terá que tratar 
dessa questão e avaliar quais seriam 
as melhores normas aplicáveis ao 
caso e qual o melhor sistema de aferir 
a compliance com elas.

Além disso, mecanismos de compra 
e venda de mídia programática que 
não identifiquem qual é a agência que 
está comprando para qual cliente 
podem não ser recepcionados pela 
legislação e pelas normas do mercado 
publicitário nacional – caso dos 
realizados por trading desks. Isso 
porque cabe lembrar que no âmbito 
das relações autorreguladas o item 4.5 
das Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária determina que “a agência 
adquirirá espaço/tempo ou serviço 
individualmente, para uso exclusivo de 
seus respectivos clientes. Os veículos 
não aceitarão reservas nem efetivarão 
a venda de espaço/tempo sem a 
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indicação precisa do anunciante 
responsável pelo conteúdo da 
mensagem”. O artigo 3º da Lei 
4.680/65 define o que é uma agência 
e a certificação técnica das Normas-
Padrão (incorporada à mencionada lei 
pelo decreto 4.563/02) obedece este 
comando só certificando agências full 
service ou especializadas (que 
seguem o mesmo princípio). 

Mais uma vez o respondente que 
dirige uma operação com foco na 
mídia programática defendeu o 
sistema, lembrando que há 
alternativas de empresas que são 
totalmente transparentes e outras que 
não abrem o jogo, mas que oferecem 
negócios tão interessantes para os 
anunciantes que não deixam de fazer 
negócios por isso.

Também se questionou ao 
conjunto dos consultados se seria 
possível utilizar a mídia programática 
em campanhas de marca (inclusive 
corporativas) e institucionais ou se ela 
seria uma alternativa mais para 
promoção da venda digital direta e 
estímulo às vendas no varejo 
tradicional? Também perguntou-se se 
daria para ser criativo em mídia 
programática?

A maior quantidade de respostas 
(acima de 50%) foi de que sim, ela 
pode ser empregada em campanhas 
de mídia clássicas, sem o viés da 
venda. Mas perto de um terço 
afirmou que este é mais um sistema 
para uso em esforços de promoção e 
vendas – mesma quantidade dos que 
afirmaram que “em tese sim, mas 
ainda faltam exemplos concretos para 
serem analisados”.

Indagados se daria para ser criativo 
em mídia programática, mais da 
metade assegurou que sim e alguns 
poucos veem dificuldade nessa 

pretensão.Outro ponto abordado foi se 
a mídia programática vai deixar de ser 
apenas um instrumento da internet e, 
com as devidas adaptações, também 
será uma alternativa para compra e 
venda das mídias tradicionais, em um 
processo de automação das relações 
comerciais entre as partes 
(Anunciantes, Agências e Veículos).

Quase metade acredita que sim, o 
sistema vai evoluir para outras mídias, 
começando pela TV paga, a exemplo 
de algumas experiências (ainda 
incipientes) em curso nos Estados 
Unidos e Europa. Alguns vão mais 
longe e acreditam que até a TV 
aberta, que agora é digital, poderia ter 
alguma forma desse sistema, assim 
como o out of home, que vive uma 
jornada de digitalização.

Mas cerca de um quarto ainda não 
vê essa possibilidade, acha difícil, e 
acredita que a mídia programática 
continuará a ser uma alternativa mais 
ligada à internet.

Fechando a parte dedicada a esse 
sistema de compra e venda de mídia 
de forma automatizada, colocou-se 
em discussão o fato de que as mídias 
tradicionais têm sistemas de 
mensuração de audiência, pesquisas 
de hábitos de consumo e de relação 
com a audiência capazes não apenas 
de precisar os resultados do emprego 
desses meios como permitir um 
importante input para o trabalho 
criativo e de planejamento de mídia. 
No caso do digital, perguntou-se: as 
métricas existentes são confiáveis e 
capazes de dar essa segurança às 
agências e anunciantes?

Apesar de cerca de um quarto do 
painel ter declarado que está 
confortável com as métricas que a 
internet oferece, mais da metade das 
respostas se dividiu entre os que 
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estão preocupados com esse ponto e 
afirmam que o digital tem que corrigir 
esse “furo” e aqueles que declararam 
que o digital precisará evoluir para 
uma situação próxima à das mídias 
tradicionais, hoje de fato mensuradas 
de forma mais transparente e 
conhecidas com maior propriedade. 
Houve uma discordância sobre esse 
ponto, de um entrevistado que não 
reconhece que a situação da mídia 
tradicional está tão melhor resolvida. 
Mas até ele apontou que há confusão 
em algumas métricas adotadas pelo 
digital e que é preciso haver 
convergência naquelas mais 
adequadas para mensurar esse meio.

Com efeito, a mensuração da 
mídia na internet está sobre pressão 
ao redor do mundo, motivando 
muitas discussões e propostas para 
definir padrões mais transparentes e 
confiáveis. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, tem sido intenso o debate 
em torno da evolução do conceito de 
mensuração das “impressões 
exibidas” (impressions served) para a 
de “impressões visíveis” (viewable 
impressions), envolvendo a entidade 
do setor (IAB), dos anunciantes (ANA) 
e das agências (4As), além do Media 
Rating Council – MRC. Debate ainda 
não concluído, pois não se chegou a 
um consenso de como definir as 
impressões realmente vistas pelos 
visitantes de cada página na web.

No começo de fevereiro, a Oxford 
BioChronometrics, de Luxemburgo, 
uma empresa especializada em 
conferir se os cliques nos anúncios da 
internet são feitos por pessoas reais 
ou sistemas automatizados, os 
famosos robôs, publicou uma 
pesquisa com dados alarmantes: entre 
88% e 98% dos anúncios digitais em 
grandes plataformas como Google, 

Yahoo!, Facebook e LinkedIn contêm 
fraudes nos números de interação – 
cliques, curtidas, comentários e 
compartilhamentos –, entre outras 
formas de medir engajamento (mais 
em http://prn.to/1Mb3OWq).

EXISTIRIAM PRINCÍPIOS ÉTICOS PARA 
ORIENTAR A MÍDIA DIGITAL?

Quanto aos aspectos éticos e 
princípios morais e padrões de 
compliance, como os que são 
disciplinados no âmbito do mercado 
publicitário brasileiro por meio da 
autorregulação, trata-se de perspectiva 
bastante relevante, pois o modelo 
brasileiro é considerado o padrão 
normativo da área pela maioria dos 
entes e agentes que aqui operam.

As evidências e as impressões 
colhidas indicam assimetrias entre a 
evolução tecnológica do mercado 
digital e a construção de princípios 
éticos e práticas comerciais 
consistentes, que assegurem 
desenvolvimento sustentável.

O aspecto mais preocupante é o 
fato de que parcela importante do 
faturamento de algumas grandes 
empresas que atuam no mercado 
publicitário brasileiro na área digital 
estaria sendo feito fora do país, sem 
incorrer no pagamento de alguns 
tributos sobre o faturamento e no 
próprio imposto de renda da 
corporação que opera aqui no país. 
Perguntou-se se essa “imunidade 
tributária”, por assim dizer, não 
afetaria a concorrência entre os vários 
meios e permitiria a algumas 
organizações vender sua mídia por 
um custo menor que os veículos 
tradicionais e até os players digitais 
brasileiros, auferindo maior 
rentabilidade na opinião dos 
entrevistados?
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A maioria das respostas foi simples 
e direta: prejudica o negócio e o país 
e não deveria acontecer. Cerca de um 
quarto se perguntou “onde está o 
governo, que não vê nem toma uma 
providência sobre isso?” Dois 
chegaram a se perguntar se isso não 
seria um crime fiscal. Outros dois 
comentaram que este não é o único 
caso de evasão fiscal na propaganda, 
pois a parcela da TV paga que é 
autorizada no formato de cobertura 
pan-regional para o conjunto ou parte 
da América Latina também tipifica o 
mesmo prejuízo para o mercado e 
concorrência desleal em seu meio 
específico.

O presidente da ABERT destacou a 
falta de lógica dessa alegação de 
estarem desobrigados de cumprir a 
legislação aplicável ao setor, 
ponderando que “toda a empresa que 
tem na publicidade sua principal fonte 
de financiamento é, sim, um veículo 
publicitário. A questão tributária destas 
empresas, que não recolhem 
impostos sobre o faturamento no País, 
é um tema complexo que deveria ser 
passível de um olhar mais atento das 
autoridades competentes”.

Essa posição foi reforçada pela 
ABAP, que observou: 

“Essa alegação que alguns players 
adotaram de se qualificarem como 
empresas de tecnologia e não 
veículos de comunicação é uma 
grande falácia. Já vivemos isso no 
passado, quando jornais que 
publicavam anúncios classificados e 
as agências especializadas neles não 
se consideravam parte do negócio 
publicitário. Acontece que tudo isso 
está numa mesma cesta que é a de 
estabelecer um canal de comunicação 
com finalidade absolutamente 

comercial entre produtores e 
consumidores. A isso se dá o nome 
de comunicação comercial, também 
conhecida como publicidade, 
propaganda... Essas empresas se 
apresentam vendendo mensagens 
comerciais, portanto, publicitárias, 
utilizando os conteúdos que criam ou 
dos quais se apropriam para serem 
acessadas e, portanto, terem 
audiência e relevância. Ou seja, não 
resta dúvida que são veículos de 
comunicação”.

A ANJ aproveitou a deixa para 
estender sua preocupação com essa 
situação, lembrando que “também há 
aspectos relacionados à 
responsabilidade pelo conteúdo, uma 
vez que algumas dessas empresas 
produzem conteúdo, inclusive 
jornalístico, contrariando o disposto 
no artigo 222 da Constituição, o que 
já levou a ANJ a acionar o Ministério 
Público”.

Fica mais do que evidente, 
portanto, que agora que o mercado 
digital está amadurecendo, essa 
situação tende a não ser tolerada por 
muito tempo, especialmente pelas 
autoridades, até porque o Marco Civil 
brasileiro para internet determina que 
qualquer empresa do segmento que 
atue no país, mesmo que tenha sede 
e dados de usuários no exterior, deve 
submeter-se à legislação do território 
brasileiro.

Os entrevistados para esta matéria 
sabem que o Brasil tem um 
ecossistema normativo de mídia 
regido pela combinação de legislação 
(tais como, as leis 4.680 e 12.232) e a 
autorregulação ético-comercial 
(definida pelo CENP), que criaram e 
sustentam o chamado “modelo 
brasileiro de propaganda”, que é 

O que é importante é 

ressaltar que a 

identificação dos 

agentes econômicos 

a partir do papel que 

lhes é dado 

desempenhar na 

cadeia produtiva da 

publicidade... 
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reconhecido como benéfico para o 
mercado. Perguntou-se objetivamente 
a cada entrevistado se “se acredita 
que a falta de adesão a esse modelo 
por parte de alguns veículos digitais 
multinacionais geraria prejuízos ao 
conjunto da mídia, às agências e aos 
anunciantes?”.

A concordância com o enunciado 
foi total. Ninguém declarou que essa 
falta de adesão é aceitável para uma 
organização que está realizando 
negócios e fazendo vendas no 
mercado nacional, embora o regime 
da autorregulação seja de livre adesão. 
Alguns mencionaram que essa postura 
denota uma “falta de respeito” ao 
mercado no qual essas empresas 
atuam e no qual pretendem crescer 
(muito) nos próximos tempos. Alguns 
poucos afirmaram que o sistema de 
autorregulação deveria evoluir para 
abarcar essas empresas (duas 
respostas) e que cabe ao próprio 
sistema saber como atrair essas 
organizações (outras duas respostas).

Vale a observação, neste ponto, 
que as normas de autorregulação 
publicitária são adequadas ao 
universo digital, tanto que o próprio 
IAB Brasil, entidade que congrega os 
players do setor digital, é associada ao 
CENP e que grandes empresas dessa 
área, estabelecidas no Brasil, são 
aderentes e membros da entidade 
que publica esta revista.

O presidente da Associação 
Brasileira das Agências Digitais, Abradi 
destacou que

 
“a entidade é apoiadora do CENP e 

das práticas comerciais entre agências 
e veículos regidas pela legislação 
brasileira. A chegada de novos players 
digitais internacionais é bem-vinda, 
desde que obedeçam as leis vigentes 

no país. Por mais que os entrantes 
defendam padrões comerciais 
internacionais para compra e venda 
de espaços publicitários digitais, se 
um player quer participar do nosso 
mercado deve seguir as regras do 
país. Alguns não pagam a comissão 
de agência e recebem o pagamento 
da mídia veiculada em paraísos fiscais, 
via cartão de crédito internacional. 
Consideramos essas práticas desleais 
com todo o mercado de 
comunicação: agências, veículos e até 
mesmo com o governo, pela elisão 
de tributos. Essa discussão precisa ser 
aprofundada, a legislação aplicada e 
os desvios corrigidos”.

A Comissão de Mídia do 5º 
Congresso da Indústria da 
Comunicação explicitou 
recomendação formal de que as 
empresas de tecnologia que operam 
como plataformas de mídia estejam 
associadas ao CENP, da mesma forma 
que todos os veículos relevantes de 
outros meios o são, com o objetivo 
de atender a legislação e as normas 
que regulam e autorregulam o 
relacionamento das empresas de 
mídia com suas congêneres, as 
agências e os anunciantes. Na prática, 
é importante ressaltar, diversas 
empresas do segmento digital ainda 
não se filiaram ao CENP e não se 
comprometeram a seguir as normas 
que orientam o mercado e sustentam 
o modelo brasileiro de propaganda. 
Perguntou-se aos entrevistados se, na 
opinião deles, a adesão delas à 
autorregulação comercial seria 
importante para que elas 
demonstrassem seu apreço pelo 
mercado no qual operam e atuassem 
em compliance com ele?

Mais uma vez, até em sintonia com 

...é questão que o 

próprio mercado, a 

autoridade reguladora 

ou o ente de 

autorregulação estão 

aptos a resolver
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as respostas ao ponto anterior, a 
quase totalidade dos 

respondentes concordou que 
a adesão a essa 
recomendação do 5º 
Congresso deveria ser 
seguida. Apenas um 
respondente, mais cético, 
disparou que “se a lei não 
obrigar, eles não irão 
aderir...”. E, de fato, a 
comunhão com o CENP é 
sempre ato voluntário da 
empresa.

Vale reproduzir a 
íntegra das ponderações 

da ANJ, que observou: 

“Como uma das fundadoras do 
CENP, entendemos que esta entidade 
desempenha um papel extraordinário 
para o bom funcionamento do 
mercado publicitário brasileiro, 
inclusive no sentido de normatizar as 
relações entre os players de modo a 
evitar a concorrência predatória que, 
no longo prazo é sempre danosa a 
todo o mercado. Podemos dizer que 
o CENP e o sistema de 
regulamentação da publicidade 
brasileira são como uma ‘jabuticaba 
do bem’, algo que outros países 
olham com certa inveja. Sob esse 
aspecto, players com grande poder de 
fogo e alavancagem externa que não 
se enquadrem no modelo podem ser 
um fator de turbulência de graves 
consequências para todos”.

A ABERT também reforçou esse 
ponto, ao testemunhar que 
“entendemos que o modelo 
publicitário brasileiro, sustentado pelo 
conjunto de normas e práticas 
asseguradas pelo CENP, é um caso 
internacional, pois valoriza as 

agências full service, privilegiando 
assim os clientes e os veículos de 
comunicação”.

O presidente da ABAP defendeu a 
adesão ao CENP, mas ponderou que 
“temos que mostrar a eficácia do 
modelo para que os veículos digitais 
acreditem e participem. Se partirmos 
para a defesa do modelo com o 
intuito de fazer uma acomodada 
reserva de mercado, vamos ver 
minguar nossas receitas e nossas 
atividades a cada dia. Temos que 
saber lidar nesse ambiente de 
constante desregulamentação e 
transformação, não deixando que os 
pilares que sustentam o nosso 
negócio desmoronem. Para isso, 
temos que acreditar nos valores e na 
eficiência do modelo, defendê-lo e 
promovê-lo diante de todos os elos da 
indústria da comunicação”.

Vale ressaltar que, por decisão do 
Conselho Executivo do CENP, todos os 
players digitais internacionais foram 
individualmente convidados a se 
associar ao CENP. Nem mesmo a 
possibilidade de informar (sob estrito 
compromisso de confidencialidade) 
os valores de receita publicitária 
auferida ao Projeto Inter-Meios que, 
como outros institutos em diversos 
mercados, estabelece bancos de 
dados com distanciamento temporal 
e agregado por mídia, é atendida por 
alguns dos principais players digitais 
de capital internacional, gerando uma 
defasagem nesse importante 
instrumento de quantificação do 
mercado publicitário brasileiro. 

Marcello de Salles Gomes, do 
Grupo Meio & Mensagem, enfatiza: 

“O Projeto Inter-Meios é uma 
iniciativa única no mundo, que está 

Salles Gomes:

“O Projeto Inter-

Meios é uma 

iniciativa única no 

mundo, que está 

completando 25 

anos de existência. 

Os principais 

veículos se uniram 

para passar a ter um 

número real e 

confiável sobre a 

sua atividade

econômica” 
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completando 25 anos de existência. 
Coordenado pelo Meio & Mensagem, 
os principais veículos se uniram para 
passar a ter um número real e 
confiável sobre a sua atividade 
econômica. É um número importante 
para a sociedade perceber a 
relevância do mercado publicitário e 
para cada um poder avaliar a sua 
atuação, o seu momento, e definir 
caminhos estratégicos e 
investimentos. O trabalho de manter 
os atuais veículos que participam 
reportando seus faturamentos, além 
de buscar trazer novos players para o 
projeto, é constante. Como não há 
nada que os obrigue a prestar este 
tipo de informação, temos contado 
sempre com o empenho e a boa 
vontade de seus acionistas e gestores 
para manter o Inter-Meios como 
referência para todo o mercado”.

HAVERÁ INTERVENÇÃO DOS 
PODERES PÚBLICOS?

O último ponto proposto para 
análise do painel de convidados a se 
manifestar sobre a mídia digital 
entrava no campo da regulação 
imposta pelas autoridades públicas 
para evitar concentração de poder 
econômico e monopólios. 
Lembramos que organizações 
pioneiras que alcançaram grande 
sucesso em novos campos da 
atividade humana acabaram sendo 
obrigadas a serem fragmentadas, pois 
os governos – pressionados pela 
sociedade e pelo empresariado – 
entenderam que não eram benéficas 
para o ecossistema no qual estavam 
inseridas. Aconteceu com a Standard 
Oil, no campo do petróleo, e a AT&T, 
na telefonia, para ficar apenas nos 
casos de maior vulto. Recentemente, 
o economista Jean Tirole ganhou o 

Nobel de economia pelo seu trabalho 
sobre os benefícios da regulação de 
mercado. Mesmo considerando que 
existem muitos milhões de players na 
internet, espalhados pelo mundo 
inteiro, a concentração de poder e 
receita no Google e outras poucas  
entre as autodenominadas “empresas 
de tecnologia”, é avassaladora. Esse 
poder deriva, em boa parte, do fato 
de elas “somarem” diversas tarefas da 
cadeia de produção em seus campos 
de atuação. O Google, por exemplo, 
começa a sofrer esse mesmo tipo de 
ação por suspeita de atuação 
anticoncorrencial, especialmente na 
Europa. “Esse controle será necessário 
e possível aqui no Brasil?”, foi nossa 
pergunta.

As opiniões do painel consultado, 
neste particular, não foram tão 
coincidentes. Alguns acharam melhor 
deixar esse item em branco. Outros, 
simplesmente disseram que deveria 
haver essa regulação, sem entrar em 
maiores detalhes. Alguns observaram 
que a interferência do governo no 
campo da mídia é sempre perigosa e 
deveria ser evitada. Quase metade 
observou que o melhor caminho seria 
o da autorregulação do próprio 
mercado. Alguns colocaram o muito 
válido ponto que seria bem 
complicada definir a régua pela qual a 
concentração de poder econômico 
seria mensurada, se pela dimensão 
do negócio, se pela participação 
relativa no mercado específico, se 
pelo índice de controle da cadeia de 
produção e valor em particular.

Um dos respondentes observou 
que um caminho em discussão 
poderia ser o desmembramento das 
unidades de cada um dos serviços 
hoje controlados pelos grupos líderes, 
a exemplo do que aconteceu em 

“É um número 

importante para 

a sociedade 
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mercado publicitário 
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situações de monopólio em outros 
setores da economia e do que foi 
aprovado em novembro pelo 
Parlamento Europeu para ser aplicada 
sobre o Google (mas que ainda 
precisa ser avaliado e definido, ou 
não, pela Comissão Europeia, que é o 
“poder” Executivo da Europa 
unificada).

Dois entrevistados lembraram que 
já existem no Brasil instrumentos de 
controle para isso e que bastaria que 
eles fossem utilizados, por ação do 
mercado e dos seus participantes que 
se sentem prejudicados junto às 
autoridades competentes.

O presidente da ANER foi bem 
sintético e tocou no cerne da 
questão: “no mínimo, é preciso 
respeitar as normas constitucionais e 
legais, para não mencionar a 
autorregulação, que já existem”.

Por sua vez, o presidente da ANJ 
foi mais abrangente e detalhista em 
suas considerações, que merecem 
nossa atenção: 

“O problema da regulação ou 
autorregulamentação de algumas 
atividades é complexo. Penso até que 
os casos da indústria do petróleo e 
das telecomunicações dos Estados 
Unidos não são o melhor exemplo, 
porque ocorreram em contextos 
históricos, tecnológicos e econômicos 
distintos do que vivemos hoje 
globalmente em relação às 
tecnologias da informação. Mas 
parece-me que pretender que 
mercados sejam totalmente 
desregulados é uma questão mais 
ideológica do que prática. Na prática, 
atividades diferentes exigem 
regulação específica. É o caso do 
setor financeiro, cuja regulação 
insuficiente ou deficiente foi uma das 

causas da crise mundial de 2008. No 
caso do Google, estamos diante de 
uma empresa altamente verticalizada, 
com um poder de mercado que, em 
muitos países, supera os 90%. As 
ações judiciais e legislativas que 
enfrentam em um número cada vez 
maior de países são decorrência 
disso. No caso do Brasil, o setor de 
mídia é regulamentado pela 
Constituição, em primeiro lugar, e por 
legislação específica bastante 
abrangente. No que se refere ao 
poder de mercado é algo que está 
sujeito às normas do Cade, em 
relação às quais o conjunto de nossa 
indústria está em plena conformidade 
e é um bom exemplo para quem quer 
competir de forma correta”.

Orlando Marques, da ABAP, 
reforçou os perigos da regulação e os 
benefícios da autorregulação: 

“A vitoriosa história do mercado 
publicitário brasileiro demonstra que 
os mecanismos de autorregulação, 
como o Conar e o CENP, são mais 
apropriados que a regulação. O 
primeiro formato, das normas 
definidas e aceitas voluntariamente, 
preserva a liberdade de ação individual 
dos players e a competitividade que 
beneficia os consumidores sem deixar 
o vale-tudo tomar conta do mercado. 
Vale-tudo que, como se sabe, é um 
fator de erosão da civilidade de seus 
fundamentos e, a médio e longo 
prazo, destrói seu valor para todos os 
envolvidos. A regulação, por outro 
lado, limita a liberdade de empreender 
e a própria competitividade e acaba 
impondo restrições à própria evolução 
e crescimento do mercado. Mas ela 
acaba acontecendo quando 
importantes players insistem em jogar 

Marques:
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OS DESAFIOS DECORRENTES DA COMPLEXIDADE DO MUNDO DIGITAL
O economista carioca Renato Gomes é professor da 

Toulouse School of Economics, um dos principais 
núcleos mundiais de excelência na pesquisa e no 
ensino de economia. Lá, colabora com o professor 
Jean Tirole, que dirige a instituição e conquistou o 
Nobel de Economia de 2014 com seu trabalho sobre a 
necessidade e os benefícios de regulação em 
determinados mercados.

Renato Gomes foi entrevistado por telefone sobre o 
tema da matéria e constatou-se que a regulação 
econômica da atividade digital é uma tarefa de grande 
complexidade, que está sendo proposta, pensada e 
discutida em diversos países e regiões, mas não será 
um objetivo alcançável nem de forma fácil, nem 
rápida.

O professor declarou-se não especialista em mídia e 
fez suas análises por analogia com outros setores nos 
quais o impacto digital tem sido grande e são objeto 
de suas pesquisas. No caso das plataformas de 
reservas de hotel, por exemplo, há uma grande 
concentração em poucos players que têm acumulado 
extraordinário poder sobre essa indústria, praticamente 
obrigando os hotéis, especialmente os independentes, 
a seguirem suas determinações e preços – há 
denúncias de hoteleiros de que as taxas cobradas 
chegam a 25%.

Os players digitais nessa área já têm poder de 
manipular o mercado, seja porque os consumidores 
adotaram de forma maciça o serviço, seja porque 
podem alterar os algoritmos utilizados para orientar as 
buscas, segundo os interesses dos próprios sites.

Do ponto de vista do negócio em si, os players 
digitais são típicos negócios bilaterais. De um lado 
prestam serviços aos consumidores, de forma gratuita 
ou perto disso. De outro, cobram – às vezes bem caro 
– das outras empresas que desejam acesso a esses 
consumidores. Acesso que pode ser organizado e 
direcionado, para fins promocionais, de 
relacionamento e venda – ou uma combinação entre 
eles, caso tanto dos buscadores de hotéis, como o 
Google, no campo da informação e publicidade.

Essa característica já estabelece a primeira 

dificuldade de avaliação do papel e definição da 
regulação que poderia haver sobre o mundo digital. 
Em qual perspectiva haveria eventual abuso 
econômico que deveria ser regulado?

A realidade histórica demonstra que as iniciativas 
digitais normalmente trazem benefícios iniciais para 
um ou os dois lados impactados pela sua atividade 
econômica, mas com a evolução de sua força, passam 
a ter a possibilidade de vir a distorcer algum setor do 
mercado – o que incomoda os concorrentes, pode 
interferir de forma nefasta na economia e atrai a 
atenção dos reguladores.

Sobre a questão da possibilidade de regulação da 
economia digital, a dificuldade é, como destacou o 
professor, que esse negócio tem uma característica 
mais flexível que os demais, ancorados em presença e 
manipulação física do que comercializam. Daí o 
benefício de poder escapar da tributação mais pesada 
e das regulações nacionais, acumulando operação em 
ganhos nas posições geográficas do planeta que lhe 
são mais convenientes. 

Por não ser um estudioso do campo da 
autorregulação publicitária, o professor Gomes não 
quis se aventurar em comentários sua aplicabilidade 
no mundo digital. Mas ponderou que se os players já 
conseguem se evadir da regulação, não será fácil 
conseguir que adotem comportamentos contrários a 
seus interesses. Ou seja, se algo vai obter algum 
controle sobre o digital, provavelmente será no campo 
da regulação.

Mas ele observou um ponto bastante interessante e 
típico no mundo da tecnologia, que tem elevada 
dinâmica e velocidade. Como exemplo, lembrou do 
caso da imensa e longa discussão sobre o processo de 
bundling (a venda conjunta) dos produtos da 
Microsoft. No final, antes que se conseguisse 
estabelecer uma regulação eficiente sobre essa prática 
da organização, a tecnologia evoluiu e a necessidade 
simplesmente deixou de existir. Nada que não venha 
acontecer com outros players que hoje estão 
incomodando o mercado e governos ao redor do 
mundo.

REGULAÇÃO
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unicamente segundo seus próprios 
interesses e aproveitando de forma 
oportunista as brechas legais. Em 
benefício de todos – inclusive desses 
mesmos players que se acham 
autosuficientes e mais poderosos que 
os demais – devemos envidar o 
máximo esforço para resolver os 
problemas no sistema de 
autorregulação”.

DOIS PONTOS PARA REFLEXÃO
Finalizando esta análise sobre o 

aspecto publicitário da mídia digital, 
vale registrar duas observações fora 
da pauta que foram recebidas dos 
entrevistados e ajudam a pensar em 
soluções para harmonizar de algum 
modo a evolução da mídia tradicional 
com a revolução digital:

“As mídias tradicionais têm que 
se reinventar” – o que elas estão 
fazendo, como se sabe. Mas talvez 
tenham que aprofundar, acelerar e 
calibrar essa reinvenção.

“Vamos ver como outros países 
resolveram ou estão resolvendo 
essas questões” – O benchmark é 
sempre válido, mas não se pode 

A VISÃO DO ANUNCIANTE PÚBLICO
Roberto Messias, secretário-

executivo da Secretaria de 
Comunicação da Presidência da 
República, a Secom-PR, foi 
entrevistado sobre o tema desta 
matéria. De um modo geral sua 
visão, como representante do 
maior anunciante público 
brasileiro, está bem alinhada com 
o que foi levantado junto aos 
líderes do mercado privado. Ele foi 
até mais claro e enfático sobre 
alguns aspectos.

Caso de sua avaliação sobre a 
mídia digital ser ou não um tipo 
de mídia e as empresas digitais 
serem veículos: “Como esses 
players atuam dentro das práticas 
publicitárias, com formatos 
ofertados que se adéquam à 
programação de mídia, eles são, 
do ponto de vista prático e legal, 
veículos de divulgação. Vale 
reforçar ainda que, conforme o 
art. 4º da Lei 4.680/1965, são 
veículos de divulgação quaisquer 
meios de comunicação visual ou 
auditiva capazes de transmitir 
mensagens de propaganda ao 
público, desde que reconhecidos 
pelas entidades e órgãos de 
classe, assim considerados as 
associações civis locais e 
regionais de propaganda bem 
como os sindicatos de 
publicitários. Apenas como 
ilustração, é importante informar 
que search (links) e posts, quando 
patrocinados, são considerados 
propaganda. Conforme art. 5º da 
Lei 4.680, compreende-se por 

propaganda qualquer forma 
remunerada de difusão de ideias, 
mercadorias ou serviços, por 
parte de um anunciante 
identificado”.

Sobre a mídia programática, 
Messias esclarece que “atualmente 
diversos players, que não se 
enquadram no conceito de mídia 
programática, operam de forma 
semelhante a esse modelo de 
compra. É o caso de grandes portais 
e redes de conteúdo, que permitem 
a compra do target. Para esses 
casos, o governo faz uso desse 
modo específico de compra. Em 
casos de Veículos que 
comercializam mídia programática, 
mas não cumpram com as Normas-
Padrão que regulam o mercado 
publicitário brasileiro, não é 
efetuada contratação”.

O dirigente da Secom-PR 
também falou sobre a questão de 
faturamento para players digitais 
que estão no exterior: “Não 
vislumbramos deslealdade na 
concorrência, pois apesar de não 
haver a retenção direta, as 
empresas que recebem no 
exterior não deixam de ser 
tributadas. No ato da remessa do 
pagamento, efetuado pelas 
agências, elas sofrem uma carga 
tributária de 25% de IR, enquanto 
que sobre as nacionais incidem 
9,45% (IR de 4,8%, CSLL de 1%, 
Cofins de 3% e PIS/Pasep de 
0,65%. As agências efetuam a 
retenção, mantendo os 
comprovantes arquivados, que 
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esquecer que o panorama da mídia e 
da publicidade brasileira são únicos e 
muito característicos, destacando-se 
alguns aspectos, como a alta 
velocidade e o baixo custo de 
cobertura dos mercados 
consumidores, publicitariamente 
falando, fatos que deixaram 
saudades nos principais mercados 
do mundo. Em vários dos mais 
relevantes, como Estados Unidos e 
Reino Unido, a velocidade de 
mudança para o mundo digital foi 
rápida demais e o eldorado prometido 
não se mostrou tão exuberante como 
imaginado, gerando inclusive um 
movimento de retorno às mídias 
tradicionais. 

A VISÃO DO ANUNCIANTE PÚBLICO
ficam à disposição do fisco e do 
anunciante”. (NR: não se pode 
deixar de considerar, porém, que 
no caso da iniciativa privada há 
contratação e pagamento de mídia 
digital diretamente no exterior, mas 
para veiculação no Brasil.)

A respeito da recomendação do V 
Congresso sobre a filiação ao CENP 
dos veículos digitais, o secretário 
afirmou que “a conformidade 
dessas empresas com normas
de regulação e autorregulação 
contribui de maneira decisiva para a 
consolidação do mercado, que se 
mostra cada vez mais atrativo para 
veículos que operam mídia digital. 
Nesse sentido, a atuação de 
entidades como o CENP possibilitará 
uma melhoria continua do modelo 
regulatório desse segmento. Para 
isso quanto maior o número de 
associados, mais representatividade 
e força terá a entidade para avançar 
em seus objetivos, com ganhos para 
Anunciantes (públicos e privados), 
Agências e Veículos”.

Concluindo suas observações, 
Messias lembrou que “atualmente a 
programação do meio internet nas 
estratégias de mídia de um 
anunciante é de grande relevância. 
Dados da recente Pesquisa Brasileira 
de Mídia 2015, contratada pela 
Secom (veja mais na página 60 desta 
edição), indicam que 48% da 
população usam a internet. 
Considerando informações como 
esta, a Secom tem promovido 
discussões estimulando a criação de 
normas e padrões para o 

planejamento, compra, venda, 
veiculação, métricas de mensuração 
de resultados e utilização de novas 
tecnologias, junto às suas agências, 
veículos e instituições de mercado, 
como o IAB Brasil. Nesse sentido, 
para o anunciante, em especial o 
anunciante público, é importante que 
o modelo regulatório da publicidade 
brasileira acompanhe a evolução do 
mercado, possibilitando uma atuação 
mais segura, transparente e eficiente 
no meio digital”.

Da entrevista com Carlos Tolomei, 
subsecretário de Comunicação Social 
da Casa Civil do Rio de Janeiro, 
pode-se relatar uma posição 
bastante próxima à da Secom-PR. 
Como política, o estado do Rio, 
quando utiliza veiculação de portal 
sediado no exterior o faz por meio 
de suas agências, que são 
orientadas a fazer a remessa 
segundo as normas legais e 
recolhendo os devidos tributos 
cobrados para qualquer caso de 
veiculação no exterior.

Ele também testemunhou que “o 
modelo criado e sustentado pelo 
CENP revelou-se muito benéfico para 
o mercado publicitário brasileiro, 
que é internacionalmente 
reconhecido por sua excelência 
técnica”. O subsecretario afirmou 
que “a sinergia entre os principais 
personagens do mercado 
publicitário, no âmbito da 
autorregulação, forjará as 
adequações necessárias para 
sustentar e aprimorar este ‘modelo 
brasileiro de propaganda’”.

GOVERNO
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NÃO PODE HAVER ATENÇÃO APENAS COM O DIGITAL
Luiz Sanches, sócio e diretor geral de criação da 

AlmapBBDO, agência que se destaca pela alta 
qualidade de seu trabalho em todos os meios, foi 
entrevistado sobre a questão da criação para as mídias 
tradicionais e as mídias digitais.

O ponto explorado inicialmente é se seria correta a 
constatação de que atualmente se registra um excesso 
de atenção dos criativos para com o digital, 
desproporcional ao volume de investimento que é 
feito nesse meio, e com menor 
dedicação que a devida para com 
as mídias tradicionais, inclusive a 
TV (que lidera o destino dos 
recursos dos anunciantes e que 
hoje apresenta um intervalo “pior”, 
na sua média, do que há 10 ou 15 
anos).

Sanches concordou com a 
observação e disse que percebe 
esse excesso de atenção ao digital 
em detrimento de outros meios, 
em parte derivado da cópia de 
modelos adotados no exterior, 
onde a situação da mídia é diferente: 

“Sinto que há quem se esquece do fato de que o 
Brasil conta com a vantagem de ter uma TV aberta de 
grande força. Comparando, é como se tivéssemos 
um Super Bowl todas as noites. E a TV, como se sabe, 
é a grande sintetizadora da ideia publicitária. 
Inclusive o melhor do vídeo na internet é justamente 
o que se entende como o grande filme de TV, 
aquela peça capaz de atrair a atenção por si mesma, 
que não conta com os elementos ‘anabolizadores’ 
que o digital oferece. Quando um comercial faz 
sucesso na TV é porque se trata de uma peça 
realmente muito forte – e esta é uma lição que 

devemos levar para a internet, sem cair na tentação 
de fazer mensagens de produção menos elaborada 
ou de menor impacto, só porque o digital não tem 
limites e, eventualmente, tem um custo de entrada 
menor. As possibilidades de experimentação de 
formatos na internet é realmente grande e elas 
devem ser exploradas, mas isso não pode ser feito 
abandonando as certezas já comprovadas pela 
experiência com as outras mídias”.  

Provocado se achava que no 
caso de revistas e jornais as 
páginas também andam pobres de 
ideias e de carpintaria de 
produção, Sanches concordou e 
adicionou que a outra essência da 
propaganda, além do vídeo, é a 
imagem, que publicitariamente 
encontrou seu nível de excelência 
no anúncio. Ou seja, é o anúncio 
que deve ser o padrão para se 
perseguir a maior eficiência no 
display digital.

Um terceiro ponto discutido com Sanches foi o fato 
de que apesar dessa grande preocupação dos 
criadores com o digital, não se registra uma qualidade 
média tão maravilhosa na internet. Mais uma vez ele, 
que é um dos criativos mais premiados da propaganda 
brasileira, concordou, ponderando que “a essência da 
publicidade é contar uma história bem contada e 
pertinente para a marca. Isso pode ser feito em todas 
as mídias ou por uma combinação de meios. Razão 
pela qual temos que dedicar cuidado idêntico a todas 
elas, sem esquecer a importância relativa de cada uma 
no universo da comunicação comercial. Temos que 
subir nosso nível de exigência em relação ao padrão 
criativo de todos os meios, inclusive no digital”.

CRIAÇÃO

Sanches:

“Temos que subir 

nosso nível de 

exigência em relação 

ao padrão criativo de 

todos os meios, 

inclusive no digital”
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Hoje, quando um sujeito quer 
consumir um produto audiovisual, há 
diversas alternativas nos diferentes 
meios de comunicação disponíveis 
que disputam sua atenção e passam a 
concorrer: TV aberta, TV fechada, 
internet (incluindo mecanismos como 
video on demand, VOD). Já quando 
um sujeito quer consumir notícias, há 
também diversas alternativas, 
incluindo, além dos meios já 
mencionados, jornais impressos, 
revistas, rádios. Com o surgimento de 
meios novos de comunicação, 
especialmente os meios digitais, já 
houve quem prenunciasse o fim de 
alguns dos meios tradicionais. Isso 
não ocorreu até o momento no que 
se refere à publicidade.

No direito da concorrência, o 
também chamado direito antitruste, 
há uma frase que é muito usada que 
afirma que o que se protege é a 
concorrência e não o concorrente. 
Isso quer dizer que não se deve visar 
à proteção de interesses privados ou 
setoriais específicos, mas sim à 
proteção da competição enquanto 
algo que atende ao interesse público, 
o que, no caso brasileiro, é evidente 
quando se observa que a Lei n. 
12.529/10, já no seu artigo 1o, afirma 
que o titular dos bens jurídicos 
protegidos pela Lei é a coletividade. 

Mas o direito da concorrência não 
se constitui em abstrato e sim 
concretamente, pois as características 
e condições estruturais de cada 
mercado em análise definem e 
delimitam a própria análise. Assim, 
quando se pensa na publicidade na 
internet, a publicidade nos meios 
digitais enquanto uma realidade 
mercadológica, deve-se antes de mais 
nada procurar entender as 
características desse mercado no 
contexto histórico e econômico atual.

Vivemos a era da informação. As 
peculiaridades desse mundo atual são 
captadas, por exemplo, com uma 
terminologia econômica específica, 
no âmbito da Economia da Mídia1, na 
constatação de que a informação 
veiculada pelos meios de 
comunicação se caracteriza como 
produto que, uma vez produzido, em 
termos de reprodução é dotado de 
não escassez e não rivalidade. 
Quanto à primeira característica, “o 
produto midiático não se esgota pelo 
consumo. Por exemplo, a despeito do 
número de vezes que uma canção 
seja ouvida ou que um filme seja visto 
ou que uma notícia seja lida, a 
depreciação se restringe ao suporte 
do produto”, ou seja, o “produto” não 
gasta; já a não rivalidade significa que 
“o consumo do produto midiático não 

“No direito da 

concorrência, há uma 

frase que é muito 

usada que afirma que o 

que se protege é a 

concorrência e não o 

concorrente

A PUBLICIDADE NOS MEIOS DIGITAIS 
E A CONCORRÊNCIA
Artigo do Prof. Tercio Sampaio Ferraz Junior e do Dr. Thiago 
Francisco da Silva Brito, especial para a CENP em Revista
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reduz a quantidade disponível desse 
mesmo bem para o consumo de 
outros indivíduos”, ou seja, todo 
mundo pode usufruir do “produto” 
junto2. Estas duas características estão 
presentes na internet de maneira 
inegável: a rede “infinita” que 
interconecta em escala global 
potencialmente todos os habitantes 
do planeta.

Trata-se, assim, de um lado, de um 
mundo de meios técnicos que 
permitem a emergência de novos 
meios de comunicação, tanto num 
contexto privado de troca de 
informações entre individualidades 
determinadas ou entre 
individualidades determinadas e um 
universo difuso, quanto num contexto 
de comunicação desindividualizada, 
isto é, de disponibilização de 
informações de sujeitos quaisquer a 
sujeitos quaisquer. 

De outro lado, trata-se também da 
emergência de um novo vetor 
tecnológico que se convencionou 
chamar de “convergência” entre redes 
– infraestruturas – e, por 
consequência, entre serviços (o que 
vai, por exemplo, desde as redes de 
telefonia fixa e móvel, da telegrafia, 
da constitucionalmente chamada 
comunicação de dados – CF art. 5º, 
XII –, da internet até as redes de 
radiodifusão – TV aberta e as redes de 
acesso condicionado – TV fechada). 

Portanto, com a era da informação 
que vivemos e novos meios de 
comunicação convergentes, a 
interação entre as pessoas e as 
empresas, governos, entidades, 
ocorre de maneiras diversificadas e 
no que se refere à publicidade, há o 
surgimento de novos canais e a 
complementação entre canais 
tradicionais e canais digitais. Isso 

porque, em termos de publicidade, os 
anunciantes passam a considerar em 
seus orçamentos e planos de mídia a 
divulgação de seus produtos e 
serviços nos meios de 
comunicação tradicionais, 
mas também passam a 
dedicar parcela cada vez 
mais significativa dos seus 
investimentos em mídia 
aos meios digitais. Afinal, 
todos os meios podem 
levar a mensagem do 
anunciante ao potencial 
cliente, ainda que com 
particularidades e 
especificidades, bem 
como características 
próprias de alcance, 
audiência, público etc. 

Nesse contexto do mundo 
da internet, do ponto de vista 
do direito da concorrência que 
protege bens da coletividade, o 
exercício de poder econômico exige 
do legislador e da autoridade 
administrativa cuidados especiais haja 
vista o fato de que se trata de serviço 
que, para a sua caracterização, se 
reporta, nos termos virtuais, a 
tecnologia, processo, meio eletrônico 
e protocolos de comunicação 
quaisquer, claramente incorporando o 
fenômeno da convergência 
tecnológica, o que não é a regra 
quando se pensa nos diversos outros 
mercados examinados pelo Cade que 
se situam no âmbito de um mundo 
de coisas, ainda que imateriais.  

No âmbito dos mundos virtuais, 
tem-se, assim, a descoisificação das 
criações intelectuais/imateriais em 
termos tecnológicos e informáticos. 
Fala-se da não-coisa, termo 
vulgarizado para expressar esse novo 
estado ou forma de ser que é o 

1 - O advento da informação como bem 

de consumo justifi cou na economia o 

surgimento de pesquisas específi cas 

constituindo um segmento que se 

denominou “Economia da Mídia”: 

“A Economia da Mídia discute como 

os operadores de mídia atendem as 

necessidades e desejos informacionais 

e de entretenimento das audiências, 

dos anunciantes e da sociedade com os 

recursos disponíveis” (Voto do Cons. Luiz 

Carlos Prado, no julgamento dos ACs ns. 

53500.002423/2003 e 53500.029160/2004 

(Casos Sky/Directv), julgados pelo CADE 

em 24 de maio de 2006, p. 41).

2 - Voto do Cons. Luiz Carlos 

Prado, no julgamento dos ACs ns. 

53500.002423/2003 e 53500.029160/2004 

(Casos Sky/Directv), julgados pelo Cade 

em 24 de maio de 2006, p. 43.
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virtual. O virtual, nesse novo sentido, 
não é tangível nem intangível; nem 
tem referência à mera possibilidade 
física mediante alguma habilidade; 
virtual não como produto de virtus/
virtude, mas de lúdico, que se “joga” 
conforme um código (de instruções). 
E isso serve para todos os meios 
tecnológicos de comunicação atuais 
que são, por isso, não escassos e não 
rivais em termos de sua 
reprodutibilidade.

Note-se que, por conta da 
descoisificação e por se tratar de 
mercados altamente dinâmicos, do 
ponto de vista prático, decorre certa 
opacidade para o regulador e não 
somente é difícil muitas vezes para a 
autoridade monitorar o cumprimento 
ou descumprimento de regras, 
acordos, no mundo da internet, com 
algoritmos e logaritmos que não se 
vê, não se acessa, mas há, por vezes, 
também ostensiva assimetria de 
informação e conhecimento sobre o 
mercado e mecanismos de 
competição entre a autoridade e o 
agente econômico. Daí o risco de 
análises técnicas com problemas ou 
defasadas em relação à eventual 
evolução tecnológica e também as 
inúmeras dificuldades para lidar com 
fenômenos novos do ponto de vista 
de controle, métricas comuns, formas 
de transparência etc. 

Há simultaneamente nesse mundo 
virtual um fenômeno de 
desterritorialização. Vivenciamos, por 
certo, diversos usos para a palavra 
espaço: geográfico ou territorial, 
espaço nos sentidos da física, espaço 
como ambiente social, religioso, 
espaço normativo (por exemplo: 
domicílio em oposição a residência, 
jurisdição), espaço político 

(nacionalidade). No uso comum, 
esses usos interagem, o que nos 
permite lidar com os espaços 
categorialmente. Mas o chamado 
ciberespaço, nesse contexto, parece 
liberar-nos das amarras territoriais, das 
jurisdições normativas ou políticas, da 
finitude de um lugar, ao lançar-nos na 
ubiquidade virtual, que afeta também 
o tempo em termos de 
simultaneidade/velocidade. 

Da desterritorialização decorre que 
a decisão e a possibilidade de 
comprar, por exemplo, não estão 
mais no que é trazido e de onde, mas 
na aptidão do comprador de ter 
acesso ao fornecedor. E aí a grande 
mudança: não se leva nem se traz, 
busca-se! E essa busca não tem lugar 
físico, mas é um movimento 
dependente de algoritmos que se 
"falam" e se "comunicam", permitindo 
extensões não determináveis 
geograficamente do domínio 
econômico. E nesse universo se não 
se é incluído nos resultados da busca 
ou se é escondido na prática é como 
se não existisse.

O problema e o desafio é, então, 
como lidar, reguladoramente, e em 
termos de direito da concorrência, 
com mercados dessa natureza nos 
quadros complexos dos diferentes 
mercados e, nesse contexto, com a 
própria internet. No mundo já existe 
uma leva de processos de 
investigação concorrenciais sobre os 
efeitos, por exemplo, dos negócios e 
do domínio do Google no mundo da 
internet. A tendência é que cada vez 
mais novas práticas e 
comportamentos adotados no mundo 
virtual passem pelo escrutínio de 
autoridades de defesa da 
concorrência na medida em que 

“O problema e o 

desafio é como lidar, 

reguladoramente, e 

em termos de direito 

da concorrência...



EsPECIal

CENP EM REVISTA - Março / 201526

grandes players no cenário atual 
dominam os diversos segmentos e 
sub-segmentos virtuais (buscas, 
vídeos, redes sociais etc.). 

A discussão central que se 
estabelece, no âmbito do direito da 
concorrência, no entanto, tem a ver 
com os limites a serem concedidos a 
inovações que podem ser pró-
competitivas e estimular a competição 
dinâmica por inovações. Nessa linha, 
ainda que inovações possam gerar 
inicialmente um monopólio em um 
determinado mercado ou segmento, 
inovações subsequentes poderiam 
rapidamente mudar o cenário, de 
modo que restringir ou cercear as 
inovações levaria a uma estagnação 
tecnológica não desejável do ponto 
de vista da coletividade. Mas dada as 
proporções adquiridas por agentes 
que em determinados segmentos 
atuam quase isoladamente, como no 
caso do mercado de buscas, há quem 
sustente que ainda que se tratando 
de inovação, deve prevalecer a 
dimensão estrutural de proteção da 
concorrência, com a adoção de 
medidas pelas autoridades voltadas a 
impedir situações de abuso de poder 
econômico que não afetem somente 
concorrentes, mas efetivamente a 
concorrência. 

Tendo em vista uma dimensão 
mais abrangente como a que apregoa 
o princípio constitucional da 
neutralidade concorrencial do Estado, 
admitir-se a concorrência entre 
agentes que buscam se sujeitar a 
regimes distintos faz também com 
que negócios jurídicos tenham de ser, 
até mesmo em linha com paradigmas 
constitucionais, repensados. 

A Constituição Federal vigente (art. 
222) contém, por exemplo, claras 

limitações à atuação empresarial de 
estrangeiros em empresas jornalísticas 
constituídas no Brasil; de outro, 
portais na internet, 
independentemente da origem do 
capital de seus controladores, 
exploram sob a forma empresarial, 
através de estruturas organizadas, de 
forma não eventual, com intuito 
comercial, auferindo receitas diretas e 
indiretas, de forma absolutamente 
livre, todo e qualquer conteúdo de 
natureza jornalística que tenham 
interesse em produzir e/ou 
disponibilizar e também auferem 
receitas comercializando espaços 
publicitários. Diante destas 
constatações pergunta-se: portais de 
internet que veiculam conteúdo 
jornalístico estão sujeitos às 
disposições constantes do art. 222 da 
Constituição Federal? E portais de 
outros tipos de conteúdo e prestação 
de serviços? Como responder? 
Virtualizando o comando 
constitucional? Deixamos a resposta 
nas “nuvens”...

Tercio Sampaio Ferraz Junior é 
Professor Titular da Faculdade de Direito da 
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Nacional, Secretário Executivo do Ministério da 
Justiça e chefe do departamento Jurídico da 
Federação das Indústrias (FIESP). Advogado e 
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Thiago Francisco da Silva Brito é 
formado pela Faculdade de Direito da 
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Outro dia recebi no escritório um 
cliente estrangeiro em potencial que 
queria saber tudo sobre a legislação 
no Brasil, como se fazem negócios no 
nosso país, quais as normas que 
devem seguir e o que não se aplica às 
atividades deles.

Eram mais de doze pessoas da 
mesma empresa, com sotaques 
inteligíveis, fazendo tantas perguntas, 
de tantas formas e daquele jeito que 
só confunde e deixa o advogado 
louco. Foi tamanha sabatina que até 
sonhei com o assunto!

Na verdade, sonhei com meu 
saudoso pai, advogado das Arcadas, 
não militante, irreverente jornalista por 
profissão, e famoso nos anos 60 a 80 
por montar diariamente as charadas e 
palavras cruzadas da página 3 da Folha 
Ilustrada. Era o rei do charadismo! 

No meu sonho o meu pai tentava 
entender quem seria esse meu 
possível novo cliente e o que eles 
faziam. “Pappi, excuse-me, não é coisa 
para quem já se foi do planeta há mais 
de 20 anos! Você já viu displays, 
banners, vídeos, native advertisings, 
searchs e links patrocinados?!? Não, 
né?! Pois é – é com isso que meu 
cliente mexe.” Ele, sem se melindrar: 
“Ah, bom, elementar, então é empresa 
de publicidade”. 

Ihhh, nem eu que sou adulta desse 
século sei mais a diferença no mundo 
de hoje entre Anunciantes, Agências e 
Veículos. Difícil entender a 
multiplicação e evolução das mídias: é 
um emaranhado de incríveis novas 

tecnologias no mundo digital que eu 
respondo ao meu pai: “Daddy, with all 
due respect, só Deus sabe”. 

Explico: “eles são player digital, dad, 
de mídia digital”. “Então”, diz ele do 
alto da sabedoria desencarnada, 
“simples, simples, é puro digital!” Eu 
coço a cabeça “Sei lá, é uma charada: 
é uma organização digital, mas 
também uma empresa que vende 
publicidade... e cobra por isso, claro”. 
“Uai (com aquele sotaque 
“quatrocentão” da cidade de Amparo), 
mas, se cobra por isso, ela é veículo de 
mídia publicitária, senhora doutora!!!”

Socorro! Esse sonho virou um 
pesadelo – então achei melhor acordar 
rapidinho mesmo porque o cliente 
queria imediatamente um memorando 
completo sobre toda a legislação à 
qual estaria sujeito.

Muito bem: o que dizer ao cliente?
Simples: o Brasil tem uma legislação 

específica bastante abrangente para o 
setor de mídia. Iniciando-se pela 
própria Constituição Federal da 
República que incluiu a publicidade no 
capítulo da Comunicação Social e 
assegura que somente a União pode 
legislar sobre publicidade comercial.

Então, caro cliente, nosso país tem 
um sistema especial e único para o 
mundo da atividade publicitária. O 
sistema consiste no convívio 
harmonioso de normas legais, 
devidamente provenientes do Estado, 
(Leis Federais nºs 4.680/65 e 12.232/10, 
Decreto Federal nº 57.690/66, alterado 
pelo Decreto nº 4.563/02) e de normas 

“Difícil entender a 

multiplicação e 

evolução das mídias: é 

um emaranhado de 

incríveis novas 

tecnologias no mundo 

digital” 

GATO QUE NASCE NO FORNO É BOLINHO?
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livremente convencionadas e 
respeitadas pelos próprios agentes do 
mercado publicitário. 

Essas normas regem as relações 
comerciais e éticas entre os agentes 
do mercado publicitário, destacando-se 
as Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária que se traduzem na 
proteção dos interesses de todos os 
agentes econômicos do mercado 
publicitário, quer Agências, Veículos ou 
Anunciantes. Belas normas que 
autorregulam o relacionamento das 
empresas de mídia com suas 
congêneres, as agências e os 
anunciantes. E a autorregulamentação 
advém basicamente do Código de 
Ética dos Profissionais da Propaganda, 
que tomou caráter legal pela Lei nº 
4.680/65, e das referidas Normas-
Padrão da Atividade Publicitária.

Importante ressaltar ao meu 
eventual cliente que as Normas-Padrão 
servem de instrumento de incentivos 
às boas práticas e respeito ético, que 
foram incorporadas ao Decreto Federal 
nº 57.690/66 em 2002. Isso, que – 
wow – já é muito – é para dizer o 
mínimo!

Logicamente as leis antes citadas 
são aplicáveis em toda e qualquer 
situação, a todos os players 
independentemente da vontade deles 
de acatá-las. Entretanto, as normas de 
autorregulação representam o fruto de 
um compromisso voluntário a que se 
obrigam agências de publicidade, 
anunciantes e veículos de 
comunicação e aplicam-se aos agentes 
que apreciam os benefícios da boa 
convivência fomentada pela existência 
de uma organização coletiva que 
estabelece e fiscaliza essas normas: o 
CENP – Conselho Executivo das 
Normas-Padrão. 

Analisando a legislação vigente no 

nosso país, vemos que a propaganda 
se define como “...qualquer forma 
remunerada de difusão de ideias, 
mercadorias ou serviços, por parte de 
um anunciante identificado” (art. 5º da 
lei 4.680/65).

Acredito que aí já se incluem pelo 
menos algumas atividades do meu 
futuro cliente. Essa empresa, com 
certeza, divulgará algo que é 
considerado propaganda. Assim, quer 
me parecer que qualquer agente que 
divulgue peça publicitária, em 
qualquer formato, meio ou forma, 
estará exercendo o papel de veículo 
de divulgação e se encaixará 
perfeitamente na definição do art. 4º 
da lei. 

Revisemos o dito art. 4°: “São 
veículos de divulgação, para os 
efeitos desta lei, quaisquer meios 
de comunicação visual ou 
auditiva capazes de transmitir 
mensagens de propaganda ao 
público desde que reconhecidos 
pelas entidades e órgãos de 
classe, assim considerados as 
associações civis locais e 
regionais de propaganda bem 
como os sindicatos de 
publicitários”. 

Portanto, devo alertar meu 
futuro cliente que, 
enquadrando-se assim na 
definição de veículo de 
divulgação, já que divulga 
publicidade por remuneração, deverá 
respeitar a legislação específica do seu 
setor e aderir às normas convencionais 
do mercado de publicidade.

Na verdade, é óbvio, 
independentemente da legislação 
específica do setor publicitário, a 
empresa que atuar no nosso país, 
deverá observar, no mínimo, toda a 
legislação civil, societária, tributária, 
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trabalhista, penal, e de compliance 
aplicável a ela. 

Note-se que o compliance no 
âmbito publicitário pode incluir 
também as Normas-Padrão que, 
especificamente para os veículos que 
aderem à autorregulação, 
recomendam, para citar apenas dois 
requisitos básicos absolutamente 
alinhados e complementares às 
disposições da Lei nº 4.680/65 e no 
Decreto nº 57.690/66: manter lista 
única e pública de preços a ser 
oferecida a todo o mercado, sem 
restrições, bem como fixar para as 
agências de propaganda certificadas 
um percentual de desconto a lhe ser 
atribuído pelas funções que 
desempenham na relação Anunciante-
Agência-Veículo, o qual, no caso de 
agências certificadas e em compliance 
com a autorregulação, será de, no 
mínimo, 20%. 

Assim, muito por baixo, estou 
“começando a acabar” meu 
memorando de vinte e três páginas e 
meia para o cliente (que não cabem 
aqui para a felicidade do leitor desta 
revista). Aí, de repente, vejo meu pai se 
achegar de fininho e me desafiar nessa 
charada. Pergunta ele: “O que 
caracteriza, define, e qualifica uma 
empresa como veículo de 
comunicação?” “Que sei eu, dad?!? Está 
de malandragem! Eu sou só uma 
advogada! Acho que essas novas 
empresas são um ET! Mesmo porque 
elas têm traços tanto de veículos de 
propaganda quanto de provedores de 
serviços publicitários, mas, de qualquer 
forma, no final das contas e na cabeça 
dos terráqueos, acabam funcionando 
como veículo publicitário. Se essas 
empresas vivem de mídia, da 
comercialização de publicidade, se 
financiam com o produto dessa venda, 

mesmo que sejam uma nova espécie 
de empreendimento, praticamente 
com funções mistas, eu, 
cautelosamente, como advogada de 
compliance aqui no Brasil, recomendo 
que observem todas as normas 
aplicáveis ao veículo publicitário para - 
no mínimo - serem respeitadas e 
merecerem credibilidade dos players e 
dos consumidores - já que, pelo menos 
por enquanto, as autoridades brasileiras 
cochilam sobre o assunto, certo?!

É quando meu pai, para me 
desafiar, me dirige aquele olhar 
maroto, lá das profundezas, e 
sutilmente indaga “ah, cara nobre 
causídica, entendi: então gato que 
nasce no forno é bolinho!!!”

Para, paiiiêêêêêê!!! Eu quero 
dormir!!!!

Isabel Franco – sócia responsável pela 
área de Anticorrupção & Compliance do KLA – 
Koury Lopes Advogados, especialista em 
consultoria de combate à corrupção 
empresarial, ministrando treinamentos, 
elaborando códigos de ética e orientando 
grandes corporações para a prevenção da 
corrupção. Formada pela Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco (USP), cursou o 
Programa de Formação para Advogados da 
Harvard Law School e completou seu mestrado 
na Fordham University, em Nova York.
Foi eleita Presidente da Seção de Direito 
Internacional da New York State Bar Association 
em 2001 e é hoje a presidente do Brazil Chapter. 
Foi conselheira da ABA-American Bar Association 
(Seção de Direito Internacional). Na IBA 
(International Bar Association) foi vice-presidente 
da Comissão de Anticorrupção Empresarial. Foi 
também Relatora do Tribunal de Ética da OAB, SP. 
Faz parte de vários conselhos, entre eles, TNC – 
The Nature Conservancy, American Society e Shift.
 Neste artigo, homenageia seu pai (foto), 
BCIFRA da Folha Ilustrada até os idos de 1990. 
Contou com a valiosa ajuda da sempre advogada 
do KLA Dra. Ana Carolina D’Atri.

“É óbvio: a empresa 

que atuar no nosso 

país, deverá observar, 

no mínimo, toda a 

legislação civil, 

societária, tributária, 

trabalhista, penal, e 

de compliance 

aplicável a ela”



EsPECIal

CENP EM REVISTA - Março / 201530

O mundo puramente digital tem 
sido um agente transformador em 
vários setores da economia. O 
entretenimento foi o primeiro a sentir 
o impacto, exigindo das tradicionais 
empresas desse mercado uma nova 
postura frente ao streaming, músicas 
online, filmes na web e outros serviços 
que são ofertados em uma escala 
cada vez maior e com audiência 
crescente.

O que estamos presenciando no 
mundo da comunicação é parte desse 
efeito dominó. Mas com o agravante 
de que ao contrário da área de 
entretenimento, onde a concorrência 
digital se pulverizou e atacou por 
vários flancos, há concentração 
significativa na liderança do bolo 
publicitário dos meios digitais. 

O eMarketer estima que a 
publicidade digital global em 2014 
atingiu US$ 140,15 bilhões. Apesar de 
registrar uma ligeira queda de market 
share frente ao melhor desempenho 
de outros competidores, a expectativa 
para o líder de mercado, Google, era 
de que ele expandisse 15% seus 
ganhos com publicidade digital. Isso 
significa uma cota de mercado de 
31,4% e um faturamento de US$ 44 
bilhões. 

Em segundo lugar está o Facebook, 
que cresceu de 5,8% em 2013 para 
7,7%. O ranking de 2015 também 
mostrou que Microsoft superou o 
Yahoo (2,54% ante 2,52%, 

respectivamente, ocupando a terceira 
posição) e que o Twitter, ainda no 
sétimo lugar, tem crescido 
continuamente, chegando a 2015 com 
market share de 0,79%. 

A posição confortável do líder na 
disputa do bolo publicitário digital tem 
gerado reações em todo o mundo, de 
governos à iniciativa privada e até 
consumidores. E o Brasil não é 
exceção à regra. 

No ano passado, o ex-ministro das 
Comunicações, Paulo Bernardo, 
acusou claramente o Google de uma 
atuação monopolística que em pouco 
tempo, na sua avaliação, poderá 
destruir “TVs e empresas de 
telecomunicações”. “Ele está se 
transformando no grande monopólio 
da mídia”, reforçou.

E foi além. “Nós podemos ter dois 
tipos de veículos de publicidade? Um 
pagando impostos e outro não 
pagando nada?” questionou. Segundo 
o ex-ministro, em 2013 a receita do 
Google no Brasil com publicidade 
chegou a R$ 3,5 bilhões. 

As manifestações de Paulo 
Bernardo repercutiram no Google, que 
enviou uma carta ao ex-ministro, 
assinada por seu presidente, Fábio 
Coelho, na qual e empresa declarou 
ter pago R$ 733 milhões em impostos 
em 2013 e no ano anterior, quando 
abriu mão do sigilo fiscal, recolheu R$ 
540 milhões.

Em outros países, principalmente 
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na Europa, a troca de farpas é bem 
mais antiga, intensa e passou da 
teoria para a prática. Uma dessas 
iniciativas diz respeito à ação que vem 
sendo analisada há quatro anos pelo 
Departamento Antitruste da União 
Europeia contra o Google. Foram 
identificadas quatro práticas que 
suscitaram preocupações da 
concorrência, duas envolvendo a 
pesquisa online e duas a publicidade. 
Também foram analisados com 
cuidado o uso não autorizado de 
material de outros veículos e o 
tratamento privilegiado dado aos seus 
próprios serviços em suas páginas. 

As propostas apresentadas pelo 
Google na tentativa de solucionar o 
embate na UE não foram consideradas 
satisfatórias por concorrentes e grupos 
de consumidores, que continuam 
pressionando a União Europeia. E 
agradou menos ainda a Fairsearch, 
grupo de lobby que se descreve como 
coalizão de empresas envolvidas na 
proteção dos direitos dos consumidores 
online, que tem o gigante da internet 
como principal alvo. 

Sendo criada inicialmente por 
empresas como Kayak, Expedia e Trip 
Advisor, a Fairsearch foi conquistando 
adesões importantes ao longo do 
tempo, como Oracle, Nokia e 
Microsoft. Essa última, por sinal, foi 
alvo de processo antitruste nos 
Estados Unidos e na própria União 
Europeia, que depois de 16 anos 
imputou uma multa de R$ 1,4 bilhão à 
empresa por quebra de acordo para 
corrigir práticas anticoncorrenciais 
relativas ao Windows. A condenação 
da Microsoft foi comemorada pelo 
Google na ocasião e agora ambos se 
encontram em uma situação invertida.

A pressão sobre a União Europeia é 
tão grande que no final do ano 

passado o Parlamento Europeu 
aprovou uma moção que pede a 
divisão do Google em duas empresas, 
uma que ficaria com o sistema de 
buscas e outra com os demais serviços 
(Gmail, Youtube, Mapas, Android e 
outros). A decisão não tem poder de 
lei e para isso teria de ser ratificada 
por estados membros da Comunidade 
Europeia. Mas coloca mais lenha na 
fogueira acesa no departamento 
Antitruste da UE.

No cargo de comissário de 
Competitividade da União Europeia 
até outubro do ano passado, Joaquim 
Almunia chegou a considerar que as 
propostas do Google – como 
modificar significativamente a maneira 
como apresenta alguns resultados de 
busca, entre outras – poderiam 
colocar um fim à disputa no órgão. 
Mas essa hipótese foi por água abaixo 
com a recusa da maioria dos 18 
responsáveis pelas denúncias em 
aceitar as condições propostas e o 
processo foi reaberto. “A Microsoft foi 
investigada por 16 anos, quatro vezes 
mais tempo do que estamos 
investigando o Google, e há mais 
problemas com o Google do que 
tivemos com a Microsoft”, declarou o 
executivo durante debate no 
Parlamento Europeu.

As expectativas, agora, estão sobre 
os rumos que a nova comissária, a 
dinamarquesa Margrethe Vestager, 
dará para as investigações que, ao 
que tudo indica, tomarão boa parte da 
sua agenda. Por enquanto, ela 
demonstra cautela alegando que o 
caso poderá exigir novas informações. 
O risco de uma demora ainda maior 
na solução é o de a tecnologia 
ultrapassar a decisão que venha a ser 
tomada, como chegou a alertar 
Almunia.
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“ESQUIZOFRENIA”, LIBERAL OU SEM 
ALTERNATIVA?

Editoras e jornais alemães formam 
um ruidoso grupo nessa disputa na 
União Europeia, tendo como um dos 
principais interlocutores, Mathias 
Döpfner, CEO da Axel Springer. E foi à 
Axel Springer que o presidente do 
Google, Eric Schmidt se referiu 
diretamente em um artigo publicado 
em abril do ano passado. “Durante 
anos, a Axel Springer desafiou-nos, de 
copyright à concorrência. Eu viajei 
para Alemanha inúmeras vezes para 
atender executivos da editora para 
propor um caminho diferente, o de 
uma parceria lucrativa. Argumentei 
que através da inovação poderíamos 
construir novos modelos de negócios 
e alcançar benefícios mútuos das 
tecnologias móveis e sociais 
emergentes. No ano passado, 
assinamos uma parceria de vários 
anos para a publicidade 
automatizada, abrangendo tanto a 
web quanto o mobile”, disse o 
executivo. 

A resposta de Döpfner veio em 
forma de uma carta aberta a Schmidt 
na qual admite que muitos leitores 
poderiam chamar o comportamento 
da Axel Springer de “esquizofrênico”, 
já que a editora é parte da ação na 
União Europeia e trava também com a 
gigante das buscas uma batalha sobre 
a questão do copyright do material 
utilizado por eles. 

“Por outro lado, a Axel Springer não 
só se beneficia do tráfego que recebe 
via Google, mas parte do algoritmo do 
Google para a comercialização do 
espaço restante em sua publicidade 
online”. Para o executivo, essa relação 
pode mesmo ser chamada de 
esquizofrênica – ou liberal. “Ou, para 

usar uma das frases favoritas da nossa 
Chanceler: não há alternativa”. 

“Não conhecemos nenhuma 
alternativa que poderia oferecer pré-
requisitos tecnológicos, ainda que 
parcialmente comparáveis, para a 
comercialização automatizada de 
publicidade. E não podemos nos dar 
ao luxo de desistir dessa fonte de 
receita porque precisamos 
desesperadamente de dinheiro para 
investimentos tecnológicos no futuro. 
É por isso que outras editoras estão 
cada vez mais fazendo o mesmo”, 
declarou o CEO alemão. O que 
significa, na sua avaliação, que há 
uma grande dependência do Google. 

Parte dessa “esquizofrenia” pode 
ser observada no próprio mercado 
alemão alguns meses após a 
publicação da carta aberta. A 
Alemanha se tornou o primeiro país a 
forçar o Google a alterar sua política 
de agregação de notícias. Uma nova 
lei de direitos autorais, em vigor desde 
agosto de 2013, dava o direito dos 
publishers optarem por estar, ou não, 
no Google News. A decisão das 
editoras na ocasião foi de não alterar 
suas participações no veículo de 
notícias do Google. 

Em novembro do ano passado, 
cerca de 200 editoras resolveram 
deixar o Google News. Duas semanas 
após essa decisão, a Axel Springer – 
que anteriormente permitia que 
apenas chamadas de suas matérias 
estivesse presente no noticiário do 
Google – estava de volta. Diante da 
queda de 40% nas buscas via web e 
de 80% nas que eram provenientes do 
Google News, Döpfner considerou 
que seria um tiro no pé que os 
colocaria fora do mercado permanecer 
com essa política.
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Situação semelhante ocorreu na 
Espanha, onde o Parlamento Espanhol 
aprovou uma lei que permite que as 
editoras sejam remuneradas pela 
exibição no site de notícias. A resposta 
do Google veio em forma de ameaça 
de retirar o Google News do ar, uma 
investida a que reagiu a associação de 
jornais e editoras espanhola com um 
pedido para que isso não ocorresse 
pois poderia prejudicar consumidores 
e negócios. 

As discussões entre o governo 
francês e o Google, por sua vez, 
resultaram na criação do "Digital 
Publishing Innovation Fund", para 
auxiliar os publishers tradicionais na 
migração para o digital. A contribuição 
do Google para esse fundo foi de 
aproximadamente US$ 82 milhões. 

EM BUSCA DO CONTEÚDO
A discussão ganha novos 

parâmetros quando se percebe a 
importância do conteúdo gerado pelas 
editoras e jornais no que é distribuído 
“gratuitamente” ou em páginas que 
vendem anúncios pelos agregadores 
de conteúdo. Segundo estudo do Fair 
Syndication Consortium, cada matéria 
de jornal é reproduzida sem licença, 
em média, 4,4 vezes na internet, 
chegando a quinze vezes em alguns 
casos. 

Isso mostra, sem dúvida, a 
importância do debate em torno do 
conteúdo distribuído na web. E o 
timing dessa discussão traz algumas 
complicações, pois ela ocorre ao 
mesmo tempo em que as empresas 
de comunicação buscam uma forma 
economicamente sustentável de 
efetivar a participação que terão no 
mundo digital. 

Um dos modelos que está sendo 
testado é o paywall, com acesso livre a 

determinado número de notícias e 
com o restante acessível apenas a 
assinantes. O exemplo mais citado 
costuma ser o New York Times que, 
apesar de não ser o primeiro nem o 
último a adotar a prática, se tornou o 
mais emblemático. 

“O conteúdo de qualidade na 
internet está cada dia mais valorizado 
e vai fazer a diferença no plano de 
negócios das empresas. O que se 
procura saber, hoje, é como precificar 
esse conteúdo”, comentou Enor 
Paiano, diretor de vendas do UOL. E 
isso vale para todos, sejam tradicionais 
meios de comunicação ou empresas 
que já nasceram com a “pegada 
digital”. 

Aliás, ele considera que as 
empresas de comunicação deveriam 
observar melhor a proposta de outras 
que já nasceram digitais e obtiveram 
sucesso. Como exemplo de negócio 
bem sucedido, ele cita o Huffington 
Post, criado por Ariana Huffington no 
formato digital e posteriormente 
vendido para a AOL. 

Paulo Castro, CEO global do Terra, 
prefere separar a ameaça concreta 
dos gigantes da internet aos 
provedores de conteúdo da própria 
dinâmica da tecnologia. “Com ou 
sem oligopólios, a evolução 
tecnológica obriga a uma atualização. 
Os jornais, por exemplo, tinham 
quase uma exclusividade na relação 
diária com os seus leitores, 
permitindo que cobrassem por uma 
logística de entrega de informação 
no papel, na casa dos leitores, 
mesmo que esta informação fosse 
commodity. Este é um modelo que 
hoje não se sustenta mais, a não ser 
que seja amparado em uma 
diferenciação na qualidade e 
exclusividade”, reforçou. 
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Mas o executivo faz questão de 
ressaltar que o portal Terra “não tem 
modelo de redes sociais ou de 
publicação livre de conteúdo que 
possa acarretar um uso indevido de 
matérias ou conteúdo de terceiros”. 

“Todas as empresas de 
comunicação tradicionais, no Brasil e 
no mundo, estão buscando seus 
modelos e caminhos no digital”, disse 
Eduardo Sirotsky Melzer, presidente do 
Grupo RBS. Para ele, digital e offline 
coexistirão por muito tempo, um é o 
complemento e a extensão do outro 
como experiência para o leitor/
usuário. “Há iniciativas no mundo todo 
testando modelos sustentáveis que 
melhor se adaptem a cada veículo e a 
cada público”, completou.

O DESAFIO DOS PORTAIS
Mas o consenso sobre a 

necessidade de qualidade do 
conteúdo como uma importante 
fórmula para garantir a sobrevivência 
das empresas tradicionais de 
comunicação não significa que para o 
próprio modelo de negócios dos 
portais na web, que concorrem com 
os gigantes da internet nas receitas 
publicitárias, os ventos sejam sempre 
a favor. Todos concordam que há uma 
evolução gradual e ajustes precisam 
ser feitos de parte a parte. 

“A concentração de receita 
publicitária no Google é um fato que 
tem a ver com o efeito de rede que as 
tecnologias oferecem. Buscador é o 
Google. Rede social é o Facebook. Isto 
acaba afetando a propensão dos 
novos usuários, que por serem bem 
servidos nestas plataformas, as 
adotam”, observou Castro. Ele 
também salientou que, por outro lado, 
pela eficácia do investimento 
publicitário, essas empresas acabam 

também concentrando as verbas.
“Não acredito que haja um veículo 

que negue que seus planos de 
negócio, ao menos os de longo prazo, 
foram afetados por essa concentração. 
Repare que o Google com o 
faturamento atual já é o destino 
número 1 do mundo em verbas 
publicitárias, superando qualquer 
outro grupo de mídia neste negócio 
(Disney, News Corp, etc.)”, reforçou o 
CEO do Terra, portal que no Brasil tem 
uma audiência mensal de 
aproximadamente 45 milhões de 
pessoas, representando 54% de 
alcance na internet brasileira, segundo 
dados da comScore.

Mas o fantasma de que a força do 
Google esteja no seu modelo de 
buscas está se tornando coisas do 
passado, na avaliação de alguns 
executivos. “Nós tivemos o 
crescimento acelerado da busca e sua 
consolidação na segunda metade da 
década de 2000. De lá para cá o que 
vale é display, banner, vídeos nas 
páginas de conteúdo. É aí que está a 
briga”, observou. 

“A publicidade online ainda 
representa – exceto buscas – 4,5% do 
bolo de publicidade no Brasil, 
segundo o Projeto Inter-Meios, e 
ainda tem muito que crescer. A 
publicidade em mecanismos de busca 
como Google, Microsoft, Yahoo e 
Baidu é uma parcela relevante no 
quesito média de performance. Mas é 
apenas uma das formas de mídia 
digital”, completou Melzer. 

Eduardo Becker, diretor da Central 
Globo de Comercialização de Mídias 
Digitais, lembra que a busca é uma 
das formas de chegar ao conteúdo 
que a empresa produz. “Nesse 
aspecto, o Google claramente detém 
poder de mercado”, salientou. Mas ele 
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concorda que apesar de ser o grande 
investimento em digital, a busca não 
vem apresentando crescimento nos 
últimos anos. “Os formatos de vídeo 
são os que mais crescem”, ressaltou. 

Para o presidente do grupo RBS, 
tanto o modelo de publicidade em 
busca, como os em redes sociais tem 
como foco a performance e não 
oferecem inventário qualificado e 
segurança para as marcas. “Não são 
usados quando o interesse do 
anunciante é na construção de 
marcas, de ganho de credibilidade ou 
na associação a temas de interesse 
dos consumidores”, comentou.

Para ele, esse tipo de publicidade 
não compete diretamente com os 
veículos de mídia que oferecem 
inventários de qualidade. “Ambos os 
tipos de publicidade continuarão 
crescendo”, ponderou. Ele concorre 
no mundo digital com o ClicRBS que, 
em 2014, registrou 700 milhões de 
visitas com mais de 2,5 bilhões de 
páginas vistas. 

“No final ganha aquele que 
consegue agregar mais valor para o 
cliente (seja ele usuário ou 
anunciante). Mas tem que haver 
uma compreensão clara que valor, 
custo e preço são três conceitos 
distintos e que, por vezes, 
especialmente em momentos de 
mudança tecnológica acelerada, 
podem haver arbitragem e 
distorções”, salientou Castro. 

Na avaliação de Guilherme 
Ribenboim, presidente do Interactive 
Advertising Bureau - IAB e diretor-geral 
do Twitter, o mercado como um todo 
está em expansão, com algumas áreas 
em consolidação. “Certamente 
veremos maior movimentação de 
marcas investindo em publicidade 
focada em branding e apostando 

muito mais em formatos como vídeo 
e mobile”, disse. 

A entidade finaliza os cálculos para 
lançar em março a sua estimativa para 
o desempenho dessa área. Mas ele 
lembra que há um grande desafio 
para estimar os investimentos em 
digital incluindo os grandes grupos 
internacionais que não declaram seus 
números no Brasil. 

MÍDIA PROGRAMÁTICA CRESCE E 
APARECE

Para a Associação Brasileira das 
Agências Digitais, Abradi, as 
perspectivas para o mercado de mídia 
digital são de expansão entre 15% e 
20%, bem acima dos outros meios de 
comunicação. Anderson Andrade, CEO 
da entidade, acredita que entre os 
destaques no ambiente digital está a 
mídia programática que, na sua 
avaliação, veio pra ficar e revolucionar 
o setor. 

“É uma evolução que adotamos do 
setor financeiro, nos moldes de 
compra e venda de ativos em Bolsa. 
Mantidas as regras legais, essa 
ferramenta vem para otimizar 
recursos, transformar trabalho manual 
em automático. Não cabe reserva de 
mercado nessa corrida evolutiva”, 
ponderou o executivo. 

Os portais de conteúdo também 
estão embarcando na mídia 
programática e investimentos 
começam a ser feitos nessa área. 
“Sem dúvida, esse formato comercial 
está conquistando o mercado da 
publicidade digital. No último ano, 
consolidamos nossa área global de 
Programmatics Sales”, completou 
Castro. Para ele, haverá uma 
convivência da venda de mídia 
programática e dos canais tradicionais 
nos próximos anos. 

...Buscador é o 

Google. Rede social é 

o Facebook. Isto 

acaba afetando a 

propensão dos novos 

usuários, que por 

serem bem servidos 

nestas plataformas, as 

adotam”
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Na avaliação de Melzer, o espaço a 
ser conquistado pela mídia 
programática no ambiente digital 
poderá, inclusive, ultrapassar a 
barreira e chegar aos canais offline. 
Mas ele faz uma ressalva nesse 
cenário: é importante fazer a distinção 
entre mídia programática premium 
(que quer dizer a utilização de 
plataformas de automação e 
otimização digital para a venda de 
mídia de maneira eficiente e 
segmentada para as marcas) e RTB 
(real-time bidding), que é o sistema 
de leilão aberto. 

“Para veículos de conteúdo 
premium, como o nosso caso, 
acreditamos no potencial do primeiro, 
porque garante a qualidade e a 
segurança para as marcas 
anunciantes. No segmento modelo, 
dificilmente estarão disponíveis os 
melhores inventários dos veículos 
com credibilidade. Entendemos que 
deva ser usado com parcimônia”, diz 
Melzer. 

Paiano, que também investe na 
aceleração da área de mídia 
programática do UOL, acredita que 
com expansão adequada desse 
modelo, permitindo que o target do 
anunciante seja encontrado de uma 
forma mais eficiente, o negócio RTB 
tenderá a diminuir. “O RTB só cresceu 
porque havia inventário em excesso. 
Mas ele não oferece previsibilidade 
de volume, por exemplo. E à medida 
que a mídia programática cresce e 
monetiza melhor, criando o ambiente 
ideal para a conversão ser 
maximizada, teremos menos calhaus 
e os leilões começam a não ter mais 
sentido”, afirmou. 

Para o diretor de vendas do UOL, o 
mercado precisa encarar a mídia 
programática como uma ferramenta 

tecnológica de entrega de publicidade 
que vai melhorar a eficácia. Portanto, 
não há motivos para que ela aconteça 
fora do status quo do modelo 
publicitário brasileiro, que prevê a 
relação tríplice de Anunciantes, 
Agências de Publicidade e Veículos de 
comunicação. “Eu tenho uma 
estrutura para atender trinta agências, 
por exemplo, e com ela eu falo com 
trezentos anunciantes. Agora, vamos 
imaginar esse cenário sem as 
agências e o veículo de comunicação 
tendo de atender direto aos 
anunciantes? Sem elas filtrarem o que 
cada um quer? Não faz sentido e nem 
sei se é viável economicamente”, 
ponderou Paiano. Da mesma forma, o 
UOL também tem o cuidado de evitar 
que empresas acumulem estoque de 
ofertas com base no seu processo de 
mídia programática. “Se percebemos 
que uma empresa de mídia digital 
começa a comprar vários lotes, 
bloqueamos a compra”, disse.

MAIS COMPLEXIDADE
Uma radiografia atual do mundo 

da publicidade digital mostra uma 
multiplicação de players tornando 
mais complexo o processo de 
negociação e entrega dos anúncios. 
“A combinação das indústrias de 
hardware, software, telecom, 
entretenimento e publicidade digital 
gera muito dinheiro, mas é muito 
mais complexo entender esses 
setores juntos. São partes intrínsecas 
de uma cadeia de relações”, ressaltou 
Andrade, da Abradi.

Segundo o executivo, todos os 
dias surgem novidades: aplicativos, 
ferramentas, dispositivos e formas de 
interação que mudam rapidamente o 
comportamento das pessoas. Isso 
leva a uma outra preocupação, a 
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remuneração adequada e compatível 
com o elevado grau de 
complexidade de ambientes digitais. 
“Fazer um bom trabalho digital é 
cada vez mais difícil, caro e 
complexo, e as relações entre 
contratados e contratantes de 
serviços digitais tem sido às vezes 
estressantes devido à falta de 
conhecimento do meio digital por 
parte das ‘mesas de compras’ das 
empresas”, disse Andrade. 

Ainda pesa sobre isso, a 
preocupação com a relação comercial 
com os grandes players 
internacionais, que insistem em se 
posicionar como empresas de TI ou 
de sistemas, não como empresas de 
mídia e comunicação. E a 
necessidade de atuar em 
multiplataformas em um mundo 
onde o consumidor está cada dia 
mais conectado. 

“O mercado da publicidade digital 
está em ebulição por conta das 
inúmeras possibilidades que ainda 
existem e que têm a tecnologia como 
a grande aliada para essa revolução. 
Ainda há muito por vir”, alertou 
Ribenboim, do IAB. 

Em sua opinião, mais do que a 
complexidade, há uma outra questão 
importante que é a falta de 
informação e formação dos 
profissionais que atuam no mercado. 
“A visão estratégica e de negócios 
permanece igualmente essencial, 
porém operar as ferramentas e fazer 
bom uso a favor dos negócios tem se 
tornado um grande desafio para os 
profissionais de marketing.

BYE,BYE, CLIQUE...
Como resultado de um mercado 

pulverizado na oferta de serviços, 
existem diversas fontes de pesquisa e 

de informação também no que diz 
respeito a métricas em publicidade 
digital. E algumas começam a ser 
questionadas. “Acabo de voltar de um 
encontro de líderes do IAB Global e 
vimos que a necessidade de 
consolidar um único número e uma 
única metodologia é mundial, não 
apenas brasileira”, contou Ribenboim. 

Para Melzer, o mais importante é 
saber utilizar a métrica correta para a 
finalidade específica de um anúncio. 
Por exemplo, para um anunciante 
que pretende vender um bem de 
consumo, uma das métricas mais 
utilizadas é o clique (CPC, cost per 
click) ou a efetivação de venda (CPA, 
cost per aquisition), já que buscam 
performance comercial. Já para o 
lançamento de um novo modelo de 
celulares ou reposicionamento de 
uma empresa de consultoria, a 
métrica ideal seria a visibilidade da 
mensagem em si, pois a intenção é o 
recall da marca ou do 
posicionamento.

Na visão de Andrade, os veículos 
digitais com formatos restritos a mídia 
display e venda exclusiva no modelo 
CPM deverão enfrentar mais 
dificuldades pois os investimentos 
das marcas estão cada vez mais 
concentrados em mídia de 
performance. 

“As medições são muito mais 
confiáveis do que qualquer outro tipo 
de veículo: jornais, revistas, emissoras 
de TV aberta e paga, rádios, 
marketing direto, out of home, todos 
trabalham com métricas muito menos 
precisas das que a internet oferece”, 
contrapôs Castro. 

A métrica de audiência mais 
utilizada são os visitantes únicos (UVs) 
enquanto a medição de impressões 
corresponde aos impactos da 
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publicidade. Na avaliação de 
performance, ainda hoje a métrica 
mais utilizada é o click-through. “No 
nosso entender, isso ocorre em 
função da visibilidade média dos 
anúncios na internet ser baixa”, 
acrescentou o CEO global do Terra. 

Becker acredita que as métricas são 
confiáveis, mas aposta que ainda há 
espaço para evolução. “Há um grande 
número de métricas que podem 
confundir o anunciante e ainda há 
buscas por novas formas de medir a 
mídia digital”, comentou. 

Em 2013 um estudo da comScore 
mostrou que menos da metade das 
impressões vendidas eram visíveis. No 
ano passado, ao lançar sua nova 
plataforma de conteúdo, o Terra optou 
por privilegiar a visibilidade das 
impressões, alcançando índices de 
visibilidade bastante superiores às 
médias de mercado.

O Facebook seguiu caminho 
semelhante e recentemente 
anunciou uma nova forma para 
medir a conversão de performance 
das suas páginas que privilegia a 
visualização de anúncios e não mais 
a contabilidade de cliques/
conversões. Um dos argumentos 
destacados pela empresa envolve 
uma pesquisa da Datalogix que 
demonstra que mais de 90% das 
pessoas que visualizaram um 
anúncio em sua timeline e chegaram 
a comprar o produto especificado 
não clicaram no banner. “A super 
valorização do clique é um erro, 
reconhecido pelo mercado, mas 
aceito na falta de outras formas de 
avaliar a eficácia da publicidade”, 
afirmou Castro. Becker informa que 
também na Globo esse instrumento 
não é considerado como um fator 

único determinante do sucesso de 
uma campanha. 

Na opinião do CEO do Terra, de um 
lado o mercado de internet sofre por 
uma falta de qualidade e risco de 
fraude que acaba super valorizando o 
clique, quando se sabe que os índices 
de clique somente caem nos últimos 
anos. “A dificuldade é que para ser um 
padrão, aceito e relevante no 
mercado, este novo instrumento deve 
ser implementado por um conjunto 
importante de veículos para dar massa 
crítica e relevância a esta métrica”, 
completou.

Melzer lembra que as discussões 
sobre métricas de visibilidade 
(viewability metrics) ganharam muita 
força nos últimos anos. “2015 deverá 
ser o ano de sua consolidação como 
referência de mercado”, acredita. Ele 
lembra que as principais entidades 
relacionadas à indústria de 
publicidade no mundo (IAB, ANA, 
4A´S e MRC) se uniram há alguns 
anos para discutir esses conceitos e 
definir como utilizá-los. Na época, 
criaram o Making Measurement Make 
Sense, 3MS, que vem sendo a 
principal referência de como se 
utilizar essa métrica hoje em dia.

EM QUALQUER LUGAR, A 
QUALQUER HORA

Se há ainda muitos ajustes a serem 
feitos na oferta de publicidade no 
ambiente digital nos computadores e 
notebooks, os desafios se multiplicam 
quando se trata do mundo móvel. E 
não é para menos: o crescimento 
desse canal no bolo publicitário é 
meteórico. Projeção da eMarketer diz 
que de uma receita global de US$ 150 
bilhões em 2018, US$ 118 bilhões 
virão da área móvel. 
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“No Brasil, temos aproximadamente 
100 milhões de brasileiros na internet 
e mais de 230 milhões de celulares, o 
que dá em média mais de um 
aparelho móvel por habitante”, reforça 
Paulo Castro. Ele acredita que o 
mercado móvel apresenta para as 
empresas um desafio ainda maior do 
que a internet fixa, uma vez que a 
fragmentação do consumo é ainda 
maior, com os aplicativos 
conquistando uma importante fatia da 
atenção do consumidor.

“Esse é um desafio enorme”, 
ressalta Paiano. Ele chama a atenção 
para o fato de que o que tem 
ajudado as empresas a crescerem na 
área digital são os formatos dos 
anúncios, cada vez mais ricos e com 
tecnologia embarcada. “Precisamos 
levar essa evolução para os 
smartphones, o que não é uma tarefa 
fácil”, pondera. Para ele, os tablets 
podem ser enquadrados na categoria 
de computadores, como os 
notebooks. “O problema é a tela do 
celular e o comportamento do 
consumidor. É outro mundo”, 
acrescenta. 

Para o presidente da Abradi, o 
mobile como mídia é um campo 
ainda pouco explorado no Brasil, 
apesar de ser o meio de mais rápida 
adesão na história da comunicação. 
“As barreiras para o crescimento ainda 
são grandes, principalmente dentro 
das operadoras de telecom que 
enxergam a mídia mobile como 
receita marginal”, comenta. 

Outra barreira importante, na sua 
opinião, está no próprio consumidor, 
que tem uma relação de extrema 
pessoalidade com seu aparelho 
celular, e considera a publicidade 
mobile um pouco intrusiva.

“O mobile é mais difícil 
tecnicamente, não necessariamente 
devido aos atuais líderes”, analisou 
Becker. Para as empresas que não 
possuem uma boa audiência, acredita 
o executivo, ele será mais um grande 
desafio a exemplo do que elas já 
enfrentam no ambiente desktop. 

Andrade considera que o conceito 
da “internet das coisas”, em que tudo 
será conectado com sensores e outros 
dispositivos, possibilitando maior fluxo 
de informação nos dispositivos do dia 
a dia, permitirá, no futuro, 
experiências mais bem desenhadas e 
personalizadas entre pessoas e 
marcas. “Mas esse movimento 
depende mais do setor industrial criar 
conectividade nos produtos do que 
das agências digitais. Estamos a postos 
e atentos”, disse ele. 

Conforme o levantamento do 
eMarketer, o uso de aparelhos móveis 
para acesso à web já ultrapassou o de 
desktops. E deverá significar outro 
embate na disputa pela publicidade 
digital. Google e Facebook estão muito 
confortáveis na liderança dessa área e, 
juntos, concentram dois terços dos 
gastos nessa área. O market share do 
Google é 47% enquanto o Facebook 
detém 22%. Correr para reverter isso 
pode se transformar mundialmente na 
busca do Santo Graal. 
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Também foram procurados 

pela revista as empresas Google, 
Facebook,Twitter, iG, MSN, 
Yahoo e Axel Springer e os  
Ministérios da Justiça e das 
Comunicações. Até o final dessa 
edição, porém, eles não haviam 
respondido às perguntas 
enviadas.
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NOSSAS ENTIDADES FUNDADORAS

NOSSAS ENTIDADES ASSOCIADAS ENTIDADE ADERENTE

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
Certificação 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, Agên-

cias e Veículos.

Veja mais informações sobre estes e 

outros serviços oferecidos pelo CENP 

no site www.cenp.com.br
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Paulo Tonet Camargo, Ricardo Visconde, Roni Miranda Pires, Ruy Mendonça e Selma Souto. 

CENTRAL DE OUTDOOR – Elon Bragança, Luiz Roberto Valente Filho, Marcelo Santos, Rafael 

Pìcone Filho e Valério Junkes. FENAPRO – Ana Celina Bueno, André Lacerda, Antonio Calil 

Cury, Antônio Lino Pinto, Domingos Logullo, Eduardo Crivellente Neto, Fernando Manhães, 

Gláucio Binder, José Maria Vargas de Araújo, Luiz Gonzaga Rodrigues Jr., Oswaldo Mendes 

Filho e 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: Carlos Rubens dos Santos Doné, Cesar Paim, Ênio Vergeiro. 



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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CAMPANHA DIVULGA 
CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS 

DE INFORMAÇÃO DE MÍDIA

APP BRASIL TORNA-SE
ENTIDADE ADERENTE
ÀS NORMAS-PADRÃO

O PLANO DE 
TRABALHO DO CENP

PARA 2015
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Editada há mais de dez anos, a CENP em Revista promove, 
valoriza e preserva as boas práticas comerciais no mercado 
publicitário junto a Anunciantes, Agências e Veículos de 
Comunicação de todo o Brasil. 
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