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EDITORIAL

É chover no molhado dizer que o 

mundo mudou. As mudanças estão es-

cancaradas não só em nossos novos 

hábitos como também nas diferentes 

formas de olhar e ser olhado no mun-

do dos negócios, na sociedade como 

um todo.

Contudo, não envelhecem e nem 

perdem a elegância princípios éticos, 

preservação de nobres valores, caráter, 

correção, fio do bigode e tantos outros 

sinônimos que possamos escolher 

para descrever uma situação que é 

pautada por melhores práticas para ge-

rar bons negócios, ambiente transpa-

rente e sustentável.

Esta edição está repleta de reflexões 

sobre o momento atual, desde a esqui-

zofrenia do mundo digital que exige de 

nós um entendimento além do que te-

mos convencionado como distribuição 

e consumo de mídia até os novos desa-

fios enfrentados pelos profissionais de 

atendimento que para gerir marcas e re-

lacionamentos precisa se abastecer de 

capacidades como bom senso, paciên-

cia, reversibilidade e muita dedicação.

Atuando na Agência e fazendo a 

ponte no relacionamento com Anun-

ciantes, Veículos e diferentes fornece-

dores, o Atendimento vive seu mo-

mento mais importante, identificando 

oportunidades, defendendo boas 

ideias e administrando budgets que 

cada vez demandam adequação.

A preocupação com a capacitação 

destes profissionais e o engajamento 

da entidade que os representa, o GA - 

Grupo de Atendimento se materializa 

na adesão ao CENP, que a exemplo da 

APP Brasil, também se declara formal-

mente aderente às Normas-Padrão, tor-

nando-se mais uma instituição aliada 

na divulgação de objetivos, normas e 

decisões da entidade. 

O CENP, por sua vez, iniciando 

2015 sob a batuta da diretoria execu-

tiva que foi integralmente reeleita, se-

gue cumprindo e realizando ações vi-

sando a compreensão do conceito 

de conformidade com as Normas-Pa-

drão e disseminando as melhores 

práticas na publicidade. E para estar 

em linha com os mais modernos con-

ceitos de gestão, mantém um canal 

aberto com o mercado e seus 

stakeholders, realizando pesquisas 

sobre a qualidade de seu atendimen-

to e os serviços prestados. 

Destaques nesta edição para as ma-

térias sobre a emissão do Certificado 

Digital que vem facilitando sobrema-

neira o relacionamento com as agên-

cias de todo o país; o funcionamento 

do Conselho de Ética e o benefício das 

diligências que oferecem importante 

subsídio para conciliar, mediar e arbi-

trar conflitos. Além da abordagem so-

bre o novo Critério Brasil que vai impac-

tar os estudos e pesquisas de mercado 

a partir do momento em que divide a 

população em 6 classes sociais. 

Pontos de vistas diversos, aborda-

gens sobre Imagem de Marca, Com-

pliance para empreendedores e a boa 

e eficaz mídia tradicional mostrando 

sua eficiência são temas de artigos de 

importantes profissionais do mercado 

e que você encontrará nesta edição.

Boa leitura!
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A Abril faz parte da vida de milhões de pessoas. Há 65 anos produzimos 

conteúdo de qualidade que instiga a curiosidade, alimenta a inteligência 

e estimula a inovação. Nossas marcas criam oportunidades para os 

anunciantes e surpreendem diferentes audiências, no impresso e no digital. 

E vem muito mais por aí. Mas isso é história para os próximos 65 anos.

Muita história para contar 
e construir com você.
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nOSSAS EnTIDADES fUnDADORAS

nOSSAS EnTIDADES ASSOCIADAS EnTIDADES ADEREnTES

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

CONSELHO EXECUTIVO
ABA – Eduardo Bernstein, Marco Simões e Sandra Martinelli (titulares); Afonso Champi Jr., 

Luís Fernando Maia Nery e Marcello D'Angelo (suplentes). ABAP – Antônio Luiz de Freitas, 

Luiz Lara e Marcelo Passos (titulares); Júlio Anguita, Paulo Zoéga e Roberto Mesquita 

(suplentes). ABERT – Carlos Rubens do Santos Doné, Gilberto Leifert, Júlio Cesar Casares e 

Paulo Saad Jafet (titulares); Bruno Thys, Fernando Justus Fischer, Renato Thomaz Pereira e 

Rodrigo Neves (suplentes). ABMOOH – Ângelo de Sá Jr. (titular); Ubiratan Macedo 

(suplentes). ABTA – Gilberto Corazza e Herbert Zeizer (titulares); Fred Müller e

Roberto Nascimento (suplentes). ANER – Alexandre Barsotti e Ivanilda Gadiolli (titulares); 

Arnaldo Rosa e José Roberto Maluf (suplentes). ANJ – Antonio Carlos de Moura e

Felipe Goron (titulares); Ênio Vergeiro e Ronie Miranda Pires (suplentes). CENTRAL DE 
OUTDOOR – Luiz Roberto F. Valente Filho e Raul Nogueira Filho (titulares);

Hallisson Tadeu Pontarola e Marcelo Marcondes de Moura (suplentes). FENAPRO – Rino 

Ferrari Filho, Saint´Clair de Vasconcelos, e Vera Rocha (titulares);

Cesar Augusto Ferreira Paim, José Antonio Calazans Rodrigues e Ricardo Nabhan de Barros 

(suplentes). IAB BRASIL – Rafael Davini (titular); Cristiane Camargo.

CONSELHO DE ÉTICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES
Anunciantes: Edson Shinohara; 

Agências: Hiran Castello Branco e Renato Lóes; 

Veículos: Herbert Zeizer e Cícero J. de Azevedo Neto.

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

Frank Alcântara, Newman de Faria Debs, Rodrigo Lacerda e 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 e Severino Cavalcanti Queiroz Filho. 

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

Marcos Amazonas e Ubiratan Macedo. ABTA – Cecília Moraes, Gilberto Corazza, Herbert 

Zeizer, Marcello Zeni, Marcelo Pacheco, Maurício Jacob, Renata Policicio e 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 e Sérgio Sitchin. ANER – Adrian Lualdi, André Frascá, Francisco Cathoud, 

Isabel Povinelli, Jacques Ricardo, Marcio Maffei, Nelson Massini Junior, Ricardo Kovarick, 

Sidnei Lubianco, e 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 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. 
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PLATAFORMAS

TODAS AS PLATAfORMAS DA CEnP EM REVISTA

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

 
NO TABLET OU SMARTPHONE

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

Para baixar a revista no seu tablet 
ou smartphone com sistema operacional Android: acesse o 
Google Play, toque no ícone “Lupa” e busque por CENP em 
Revista no campo “Pesquisar no Google”. Quando o ícone da 
revista aparecer na tela, clique em “Instalar” e em “Aceitar” 
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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@

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. 

PARA COnTInUAR RECEBEnDO A VERSÃO IMPRESSA DA CEnP EM REVISTA é fUnDAMEnTAL
QUE VOCÊ MAnTEnHA SEUS DADOS ATUALIZADOS EnVIAnDO MEnSAGEM PARA

info@cenp.com.br





CENP

COnSELHO EXECUTIVO 
REELEGE DIRETORIA DO 
CEnP PARA BIÊnIO 2015/17
Plano para 2015 prevê ações enfatizando compliance

O mês de março marcou a reeleição da diretoria executi-

va do CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão, ten-

do seu atual presidente Caio Barsotti reeleito para o biênio 

2015/2017.

A reunião do Conselho Executivo contou com a presença 

recorde de 26 membros, representantes de agências, anun-

ciantes e veículos, que também mantiveram a atual direto-

ria formada por Luiz Lara (1º vice-presidente), Marcello 

D’Angelo (2º vice-presidente), Fred Müller (3º vice-presiden-

te) e Carlos Rubens dos Santos Doné, Cesar Paim e Ênio Ver-

geiro como diretores.

O Conselho ratificou a implementação do Certificado Ele-

trônico de Qualificação Técnica de Agências de Publicidade, 

medida que eliminou o atual certificado impresso, e foi atu-

alizado sobre o andamento das diligências técnicas de veri-

ficação em 2015 e dos trabalhos do Conselho de Ética. (ma-

térias que você confere também nesta edição).

Com a reeleição da diretoria, seguem sendo implemen-

tadas as ações de planejamento aprovadas pelo Conselho 

Executivo para o ano de 2015, entre elas a completa refor-

mulação do site da entidade que vai ganhar versão em in-

glês e espanhol e campanhas publicitárias visando a amplia-

ção da compreensão do conceito de conformidade com as 

Normas-Padrão e disseminando as melhores práticas na pu-

blicidade.

O BUP – Banco Único de Listas de Preços, nos próximos 

meses também terá seu conteúdo aberto para agências e 

anunciantes associados, sendo que os anunciantes públicos 

terão acesso franqueado ao sistema desde que se cadas-

trem junto ao CENP.

A edição do livro Compliance na Publicidade II que vai 

tratar em profundidade das relações público-privadas, difun-

dindo o conceito na publicidade brasileira e também um 

projeto de oferecer material didático aos professores dos 

cursos de comunicação e propaganda das faculdades brasi-

leiras, em parceria com o CONAR, também são iniciativas 

que deverão ser anunciadas em breve pela entidade.
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DIRETORIA EXECUTIVA
Caio Barsotti (presidente)
Luiz Lara (1º vice-presidente)
Marcello D’Angelo (2º vice-presidente)
Fred Müller (3º vice-presidente)

DIRETORES
Carlos Rubens Doné
Cesar Paim
Ênio Vergeiro
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ARTIGO
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A InTERnET InfORMA: MíDIA 
“TRADICIOnAL” é EfICIEnTE!

Se todo mundo hoje está ligado na 
internet e inserido nas redes sociais, a 
melhor forma de anunciar uma marca, 
um produto ou um serviço é por meio 
da internet e das redes sociais, certo? 
Errado. Que o digam Facebook, Goo-
gle e Apple, estrelas desse novo mun-
do da comunicação. Levantamento 
feito recentemente pelo Financial Ti-
mes e reproduzido no Brasil pelo Valor 
Econômico mostra que essas empre-
sas vem aumentando cada vez mais 
seus investimentos em publicidade 
nas chamadas “mídias tradicionais”, 
como televisão, outdoor e jornal. Irôni-
co, não é?

Também recentemente, um dos 
maiores nomes da publicidade mun-
dial, Martin Sorrell, CEO da WPP, pode-
rosa multinacional do setor, afirmou 
em grande evento de comunicação 
do Reino Unido que anunciantes e 
agências deveriam investir mais na mí-
dia impressa, em função da eficiência 
que jornais e revistas têm na constru-
ção de marcas e fixação de mensa-
gens junto aos consumidores.

Aqui no Brasil, importantes lideran-
ças do mercado publicitário, como Ni-
zan Guanaes (Grupo ABC), Orlando 
Marques (Publicis) e Luiz Lara 
(Lew`Lara\TBWA), têm dito repetida-
mente e com grande ênfase que o 
ambiente da internet, por sua nature-
za, é dispersivo e que os investimen-
tos publicitários ganham em eficiência 
nas “mídias tradicionais”.

Publicidade é investimento que pre-
cisa produzir retorno. Verdade tão sim-
ples parece estar voltando à tona de-
pois de um período em que o impacto 
da internet e das mídias digitais des-
lumbrou a todos. 

Vejam o caso dos jornais: pesquisa 
repetida nos últimos dois anos pela Se-
cretaria de Comunicação da Presidên-
cia da República mostra que os jornais 
estão à frente de todas demais mídias, 
incluindo redes sociais, como campe-
ões de credibilidade. As pessoas sim-
plesmente acreditam mais naquilo que 
é noticiado e anunciado nos jornais – 
seja no impresso ou digital. Nada mais 
lógico, portanto, do que anunciar nos 
jornais, que somadas as plataformas di-
gital têm audiência cada vez maior, e 
uma audiência  altamente qualificada 
e formadora de opinião em todos seg-
mentos do mercado consumidor.

O que temos hoje, então, é que, 
depois de terem surfado na onda da 
novidade, as próprias grandes empre-
sas do admirável mundo novo da co-
municação buscam as “mídias tradicio-
nais” para consolidar as marcas que 
construíram com tanta competência. 
Uma evolução, um processo de aco-
modação, em que a principal lição é  
de que o mercado se sofisticou, cres-
ceu, mas permanecem os diferenciais 
positivos de cada mídia.

Pesquisa da Nielsen no Reino Uni-
do noticiada pelo Financial Times mos-
tra que até agora, neste ano de 2015, 
o Facebook investiu   375 vezes mais 
em publicidade nas “mídias tradicio-
nais” do que em todo no ano passado. 
Não é preciso dizer mais nada.

E nem estamos aqui tratando de 
como essas empresas gigantes da in-
ternet - como Facebook, Google e You-
tube -  se utilizam dos conteúdos pro-
duzidos pelas “mídias tradicionais” 
para ganharem presença junto às suas 
audiências. Alguém pode imaginar o 
Google sem a possibilidade de acesso 
aos sites dos jornais?

Resumo da ópera: “mídias tradicio-
nais”, como os jornais, são indispensá-
veis e eficientes. Perguntem ao Face-
book.

Carlos Fernando Lindenberg Neto, é 
presidente da Associação Nacional de Jornais



MERCADO

O CRITéRIO DE 
CLASSIfICAÇÃO SOCIAL 
E O POTEnCIAL DE 
COnSUMO BRASILEIRO 
35 variáveis indicadoras de renda dividem a população 
em 6 classes sociais 

Com o objetivo de estimar de forma 

padronizada a capacidade de consumo 

da sociedade, permitindo a identifica-

ção de grandes grupos, está valendo 

desde o dia primeiro de janeiro de 

2015, o novo Critério de Classificação 

Econômica Brasil que pretende identifi-

car o real potencial das famílias brasilei-

ras a partir da relação com seu nível só-

cio-econômico. 

Através de um único critério é possí-

vel a comparação de estudos realiza-

dos por diferentes empresas, em dife-

rentes momentos e distintas regiões 

justamente porque a identificação dos 

grupos é atingida através da análise do 

domicílio e o foco está nos produtos e 

serviços consumidos por grandes par-

celas da população e em itens que não 

variam acentuadamente entre regiões 

ou períodos razoáveis de tempo. As 

técnicas de amostragem para identifi-

car e estudar pequenos grupos e ni-

chos são diferentes e as estimativas 

para o total do Brasil e Macro Regiões 

são baseadas em estudos probabilísti-

cos nacionais do Datafolha e IBOPE In-

teligência. E as estimativas para as 9 Re-

giões Metropolitanas se baseiam em 

dados de estudos probabilísticos da 

GfK, IPSOS e IBOPE Media. 

O novo critério incorpora, por exem-

plo, fatores que determinam o compor-

tamento de consumo além dos indica-

dores de renda permanente, como por 

exemplo, o nível de educação, a ocupa-

ção, posse de bens, condições de mo-

radia, acesso a serviços públicos, ativos 

financeiros e renda corrente. 

O Critério Brasil atual formulado pe-

los professores brasileiros Wagner Ka-

makura (Rice University) e José Afonso 

Mazzon (FEA-USP), juntamente com 

uma equipe de técnicos e a união de 

outros estudos de reconhecidos institu-

tos, propõe uma avaliação do poder de 

compra de grupos homogêneos de 

pessoas para a determinação de públi-

cos-alvo mais fiéis para os diferentes 

mercados de produtos de massa. 

Adriana Favaro, diretora de mídia da 

Loducca e membro do Comitê Técnico 

de Mídia do CENP, acredita que com es-

sas mudanças os profissionais de mar-

keting, mídia e comunicação poderão 

trabalhar melhor a delimitação dos tar-

gets pois a definição precisa do público 

sócio-econômico pode ser determinan-

te para o sucesso pleno da campanha e 

do plano de mídia. 

“Com as mudanças do novo Critério 

Brasil, a distância entre as classes cres-

ceu de forma significativa e, com isso, a 

possibilidade de se estudar o público 

correto pelo ponto de vista de seu po-

der de compra cresceu na mesma pro-
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porção. Porém, é necessário ter cuida-

do com os comparativos históricos. É 

preciso quebrar o retrovisor, a classe 

social de hoje não é a mesma do ano 

passado”, alerta. 

Dentre as principais diferenças para 

o critério utilizado atualmente, estão a 

substituição da renda declarada por va-

riáveis indicadoras de renda permanen-

te e o uso da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares do IBGE que amplia a abran-

gência da ferramenta. Ao substituir 

itens que não eram mais relevantes na 

discriminação das classes e revisar os 

pesos para a posse de cada item, o cri-

tério contribui para mostrar a realidade 

atual da sociedade, fazendo as diferen-

ças regionais se tornarem mais nítidas 

e aumentando a necessidade de defini-

ção de targets específicos no planeja-

mento. “O público alvo de um ano 

atrás pode não ser o mesmo de hoje. 

Um produto destinado para o consu-

midor com renda média familiar de 9 

mil reais deixa de ser planejado para a 

classe A e passa a focar na classe B1. As 

distâncias entre A,B,C,D/E passam a ser 

maiores, o que aumenta a distância en-

tre elas e possibilita analisar com maior 

assertividade seus hábitos de consumo 

de produtos e mídia. A renda média do 

consumidor da classe A, que era 12 ve-

zes maior que a do consumidor das 

classes D/E, hoje com o novo critério, é 

32 vezes maior”, explica Favaro. 

O novo critério permite a segmenta-

ção dos domicílios brasileiros em estra-

tos e o posterior estudo da relação en-

tre nível sócio-econômico e potencial 

de consumo dos domicílios em relação 

a 20 categorias de produtos e serviços 

(dentre elas, alimentação no domicílio 

e fora de casa, artigos de limpeza, ves-

tuário, saúde e medicamentos).

A nova regra de classificação, assim, 

divide a população brasileira em seis 

estratos sócio-econômicos denomina-

dos A, B1, B2, C1, C2 e DE. 
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Posse de itens 0 1 2 3 4 ou +

Banheiros 0 3 7 10 14

Empregados domésticos 0 3 7 10 13

Automóveis 0 3 5 8 11

Microcomputador 0 3 6 8 11

Lava louça 0 3 6 6 6

Geladeira 0 2 3 5 5

Freezer 0 2 4 6 6

Lara roupa 0 2 4 6 6

DVD 0 1 3 4 6

Micro-ondas 0 2 4 4 4

Motocicleta 0 1 3 3 3

Secadora de roupa 0 2 2 2 2

Classe

A 45 - 100

B1 38 - 44

B2 29 - 37

C1 23 - 28

C2 17 - 22

D 11 - 14

E 0 - 1

Grau de instrução do chefe de família

Até 3ª série fundamental / Até 3ª série 1º grau 0

Até 4ª série fundamental / Até 4ª série 1º grau 1

Fundamental completo / 1º grau completo 2

Médio completo / 2º grau completo 4

Superior completo 7

Serviços públicos Não Sim

Água encanada 0 4

Rua pavimentada 0 2



MERCADO
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Para Andrea Costa, da editora Abril e 

também membro do Comitê Técnico 

de Mídia do CENP, enquanto no critério 

anterior se verificava a quantidade de 

aparelhos de TV e rádio no domicílio, 

agora entraram itens novos como com-

putador, lavalouças, micro-ondas, moto 

e secadora de roupa, além de terem 

sido acrescentados itens de posse de 

serviços públicos como água encanada 

e rua pavimentada. 

Contudo, os pontos referentes a es-

tes itens mudaram bastante e segundo 

teste realizado pelo CTM, com a aplica-

ção dos dois critérios, temos que:

•  ambos os critérios são altamente corre-

lacionados com a renda domiciliar;

• a renda domiciliar média sofreu pouca 

alteração

•a classe B1 é a que mais sofre migração

• a classe A não é mais subdividida, o que 

causa mais dificuldade para quem tra-

balha com esse público em termos de 

produto, comunicação ou mesmo mídia

“Para nós haverá algumas migrações 

de classe social, mas o maior impacto é 

a perda da subdivisão de classes A1 e 

A2, uma vez que a classe A representa-

rá uma parcela ainda maior do nosso 

público: teremos mais dificuldade em 

segmentar”, alerta Costa, lembrando 

que uma solução simples seria o crité-

rio abranger novamente a subdivisão 

da classe A. 

INFORMAÇÕES DE FORNECEDORES 

CREDENCIADOS 

Recentemente o CENP divulgou um 

informativo chamando a atenção do 

mercado para as informações sobre mí-

dia, audiência dos veículos de comuni-

cação e investimento publicitário oriun-

das de fontes divergentes e que po-

dem levar à erro de leitura dos dados. 

De acordo com o comunicado do 

CENP, “nem sempre estas informações 

estão acompanhadas das devidas e ne-

cessárias metodologias, fontes etc., le-

vando a erros ou má interpretações 

que podem afetar, em larga medida, os 

investimentos em mídia. 

Pior ainda, há informações estatísti-

cas de institutos de pesquisa de pouca 

expressão, que desrespeitam manda-

mentos básicos da atividade”. 

Para contribuir com informações fi-

dedignas, comprovadas e assertivas, o 

CENP constituiu há quatro anos o CTM - 

Comitê Técnico de Mídia – para creden-

ciar os serviços de informações de mí-

dia, “garantindo maior transparência e 

se transformando em ferramenta im-

portante para todos aqueles que usam 

pesquisas como fontes de informação” 

O CTM, composto por representan-

tes dos Anunciantes, Agências de publi-

cidade e Veículos de comunicação, é 

responsável por analisar tecnicamente 

os serviços de informações de mídia 

apresentados por fornecedores interes-

sados, emitindo pareceres que, por sua 

vez, são homologados pelo Conselho 

Executivo do CENP. 

“Este serviço de credenciamento não 

implica em nenhum custo ao fornecedor 

de pesquisa, da mesma forma que é to-

talmente gratuito para uso de qualquer 

interessado em acessar as informações 

sobre o credenciamento”, diz o comu-

nicado.

Um planejamento de mídia apoiado 

em pesquisa e outros estudos de infor-

mação de mídia aumenta as chances 

de acerto na tomada de decisões, am-

plia a qualidade do trabalho e dá credi-

bilidade e embasamento técnico à re-

comendação de meios e veículos de 

comunicação. 

Os estudos e serviços credenciados 

pelo CENP estão alicerçados nos princí-

pios básicos previstos no Anexo “A” das 

Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

e fundamentados nos pilares de Au-

diên cia, Investimento e Hábitos. Assim, 

o CENP, em parceria com os fornecedo-

res, disponibiliza e oferece sem qual-

quer ônus, as pesquisas e elementos ti-

dos como essenciais para assegurar 

condições qualitativas concorrenciais 

de desempenho e possibilidade de as-

censão econômica. 

Quando os estudos passam pelo cri-

vo técnico do Comitê e recebem o cre-

denciamento do Conselho Executivo 

do CENP, os fornecedores se compro-

metem a praticar uma tabela especial 

de preços, com desconto para as agên-

cias certificadas, além de oferecer seus 

estudos, ou parte essencial das infor-

mações, para as agências que não pos-

suem capacidade de investimento em 

informações de mídia. Aproximada-

mente 1.600 agências são beneficiadas 

com estes estudos de alto valor agrega-

do. O atual Banco de Informações de 

Mídia tem acesso gratuito através do 

site da entidade.

www.abep.org.br
www.cenp.com.br @





SERVIÇO

CERTIfICADO DE 
QUALIfICAÇÃO TéCnICA 
EMITIDO PELO CEnP 
AGORA é ELETRÔnICO 

Implementado em dezembro de 2014, o sistema de emis-
são do Certificado de Qualificação Técnica Eletrônico de-
monstrou estar plenamente ajustado e substituiu totalmen-
te os certificados emitidos anteriormente desde o último dia 
15 de abril. Para divulgar esta mudança o CENP enviou co-
municação para todas as agências certificadas e publicou 
um informe no Diário Oficial da União, bem como anúncios 
nos veículos de comunicação do trade publicitário. 

O Certificado, que antes era emitido pelo CENP e envia-
do pelo correio, correndo riscos normais de não chegar ao 
destino por problemas de correio, de entrega e/ou extravio, 
erro de endereço ou necessidades imediatas da agência 
em ter o documento em poucos dias, ganha agilidade com 
a impressão eletrônica na medida em que facilita a rotina 
administrativa das empresas ao poder ser impresso na pró-
pria agência. 

COMO FAZER 
A fim de evitar qualquer tipo de dúvida ou equívoco 

quanto a validade e abrangência do certificado, por decisão 
do Conselho Executivo da entidade, o certificado impresso 
perdeu sua validade desde o dia 15 de abril deste ano, dei-
xando, portanto, de ter valor legal. 

O Certificado de Qualificação Técnica Eletrônico segue 
podendo ser acessado através do site www.cenp.com.br a 
qualquer tempo, para comprovação de qualquer natureza. 
A impressão deste documento tem validade de 90 dias. 

A certificação em si, continua com a validade original de 
um a cinco anos. 

A cada impressão do Certificado Eletrônico, este conterá 
um código de controle, cuja função é confirmar a validade do 
documento, que disponibilizado eletronicamente constitui 
documento hábil de comprovação da certificação técnica jun-
to a veículos e anunciantes, inclusive em certames licitatórios. 

É importante ressaltar que as agências certificadas se be-
neficiam ao poder participar de licitações e do atendimento 
de contas públicas. Além disso, a certificação garante tam-
bém às agências de pequeno porte o acesso às informações 
de mídia oferecidas por fornecedores de serviço de mídia, 
com estudos credenciados pelo CENP. 

O Certificado de Qualificação Técnica Eletrônico tem sua 
vigência sempre condicionada à manutenção dos compro-
missos assumidos pela agência certificada. 

Trata-se de um atestado de qualificação técnica que per-
mite àquelas que a possuem, um reconhecimento imediato 
de sua responsabilidade com atividades éticas e compatíveis 
com as melhores práticas comerciais. 

Todo o rigor e a formalidade que o documento represen-
ta, condicionado ao permanente cumprimento dos compro-
missos previstos nas Normas-Padrão e Estatutos Sociais do 
CENP, seguem mantidos, uma vez que o certificado só pode 
ser emitido se a agência estiver com sua certificação vigen-
te. Para isso é imprescindível também que a agência mante-
nha impecável a atualização de seus dados cadastrais. 

CENP EM REVISTA - Junho / 201516

Certificados impressos perderam a validade em 15 de abril 



PASSO A PASSO
1.  Entre no site do CENP,

www.cenp.com.br e clique 
no botão Agência. 

2.  Clique no Box de Informativo 
do Certificado Eletrônico. 

3.  Na tela de acesso ao Certifi-
cado Eletrônico deve ser in-
serido os números do CNPJ 
da agência ou do certificado 
fornecido às Agências no 
momento da certificação ou 
revalidação. 

4.  Na parte inferior do texto in-
formativo, "clique aqui" 

5.  Pronto, seu certificado pode 
ser impresso.

DICAS PARA FACILITAR SUA NAVEGAÇãO
•  Lembre-se de habilitar os pop-ups em seu navegador. 
•  É necessário possuir o Java 1.6 ou superior instalado no computador. 

A última versão do Java pode ser obtida em http://www.java.com/pt_
BR/ 

•  É importante que você faça a limpeza de cache do navegador para 
obter os resultados corretos da pesquisa. Aqui você encontra os pro-
cedimentos necessários: Como limpar o cache do navegador ? 

•  Sua consulta pode ser efetuada de qualquer navegador, no entanto, 
Chrome, Firefox e Safari, apresentam um melhor desempenho. 

•  Caso o aplicativo não seja executado por timeout verifique se seu fi-
rewall não está bloqueando a execução do mesmo, verifique tam-
bém se a porta 30000 não esta bloqueada no firewall.

www.cenp.com.br @



DIGITAL

A primeira edição de 2015 da CENP 

em Revista teve o propósito de desper-

tar reflexões quando perguntava no tí-

tulo da capa: Esquizofrenia Digital tem 

remédio? Aos mais afeitos ao tema da 

doença, considerada incurável, a ter-

minologia já começou por gerar um 

desconforto.

Estava cumprida a primeira parte da 

missão de fazer o leitor sair de sua 

zona de conforto e encarar o assunto 

em todas as suas nuances. Se tradicio-

nalmente já temos os Anunciantes, as 

Agências e os Veículos como três per-

sonagens principais agindo neste vas-

to campo da comunicação publicitária, 

sem considerarmos a totalidade da ca-

deia de fornecedores, a introdução de 

players que muitas vezes se misturam 

hibridamente com os outros deve ser 

motivo de análise, reflexão e entendi-

mento. Afinal, o presente e o futuro 

do negócio também dependem de so-

luções sustentáveis e viáveis para os 

eventuais impasses que estejam sen-

do provocados pela novidade.

Considerando que toda inovação 

tem um período de adaptação, é ne-

cessário que se promovam pondera-

ções e estudos que ajudem na compre-

ensão sobre os benefícios que os in-

vestimentos em mídia digital agregam 

às marcas, às empresas e seus desafios 

de comunicação, bem como aos negó-

cios. Sem esquecer à sociedade, claro.

A exemplo da última edição, fomos 

ouvir o mercado sobre a matéria e seu 

objeto de estudo: os impactos da mí-

dia digital na publicidade, limites de 

atuação, dúvidas que permeiam a atu-

ação de empresas de tecnologia que 

também produzem conteúdo, ou não, 

e, até, a definição de papéis para to-

dos os atores.

Embora as opiniões sejam unâni-

mes quanto a necessidade de diálogo, 

poucos são os profissionais disponí-

veis a conversar francamente sobre os 

reais impactos da mídia digital em 

seus negócios. 

O nível de excelência da publicida-

de brasileira em se tratando de conte-

údo e forma, tanto das peças como do 

seu modelo de negócios, que tem nas 

Normas-Padrão a grande referência de 

melhores práticas, é inquestionável. 

Anos e anos de trabalho árduo, com-

prometido, vigoroso e coletivo do mer-

cado elevaram o nome de muitas mar-

cas a patamares internacionais de lide-

rança de categoria, de ícones em seus 

mercados e sim, de muitas vendas de 

produtos e serviços. 
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Sem dúvida, enquanto o retorno 

sobre investimento nas mídias já co-

nhecidas é fator de diferenciação 

para os veículos “tradicionais” a mí-

dia digital, com suas infinitas possibi-

lidades de segmentação, ainda tem 

um longo caminho a percorrer, nota-

damente nos quesitos métricas e aci-

ma de tudo transparência. Claro que 

há exceções, mas... são exceções as 

empresas que operam neste am-

biente digital em sintonia com a au-

torregulação, o que demonstra que 

se alguns conseguem, outros tam-

bém podem.

E a conversa que é preciso imple-

mentar não diz respeito apenas aos 

números, outrossim, aos princípios de 

melhores práticas comerciais também 

para a nova plataforma. Afinal, transpa-

rência é e sempre será condição sine 

qua non para que as relações sejam 

preservadas e os negócios bons para 

todos os envolvidos.

Um profissional de veículo que 

não quis se identificar alerta que é 

preciso avaliar as novas plataformas a 

partir do ambiente de relacionamen-

to comercial uma vez que algumas 

empresas de tecnologia se apropriam 

de conteúdo gerado por terceiros 

para aferir audiência e monetizar 

seus espaços. “Esquizofrenicamente, 

alguns players ora se posicionam 

como empresas de tecnologia ora 

como veículo, demonstrando que 

também não encontraram um posi-

cionamento confortável e aderente 

ao mercado brasileiro de publicida-

de”, afirma.

VANTAGENS A QUALQUER CUSTO

O processo de evolução da humani-

dade sempre foi marcado pela tentati-

va de se fazer mais com menos. E não 

é só com menos dinheiro. É com me-

nos esforço, menos desgaste, menos 

combustível, menos tempo.

Enquanto a tecnologia se destaca 

como o grande gerador de transfor-

mações, simplificando ou automati-

zando processos e reduzindo os cus-

tos intermediários, por outro lado in-

centiva uma nova postura dos cida-

dãos e, consequentemente, da socie-

dade.  Será que podemos questionar 

se esta economia deve se restringir 

apenas ao botton line, na linha final 

de economia de custos?, questiona 

um profissional de agência. 

As novas formas de produzir, com-

prar, experimentar, administrar proces-

sos e sistemas podem estar influen-

ciando as formas de negociar. Enquan-

to a liberdade do consumidor é levada 

às ultimas consequências para que 

seu direito à informação seja garanti-

do, a liberdade comercial pode estar 

sendo prejudicada por quem quer le-

var algum tipo de vantagem  desconsi-

derando o modelo de negócios de pu-

blicidade existente no Brasil. E este se 

destaca como um grande tema para 

reflexão: como adequar empresa, mar-

cas e colaboradores de forma transpa-

rente e ética?

Alguns profissionais de veículos fi-

zeram observações que podem ser 

sintetizadas assim: “na busca por pa-

recem jovens, modernas e up to date 

com a nova era da mídia, alguns 

anunciantes estão colocando em 

cheque histórias lendárias de produ-

ção e distribuição de conteúdos cons-

truídas com trabalho e determinação, 

e que tem enorme potencial de con-

tribuição para a solução de desafios 

de comunicação”.

A mídia programática, por exemplo, 

é um dos motivos de atenção (veja 

Box na página 22) uma vez que nin-

guém duvida, veio para ficar. Para os 

veículos digitais a mídia programática 

abre uma possibilidade para colocar a 

venda um inventário excedente e que 

requer monetização. 

Há alegações em favor da mídia 

programática que não levam em consi-

deração o fato dos filtros automáticos 
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DIGITAL
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e o mesmo internauta potencialmente 

ser bombardeado por mensagens que 

ele não solicitou, logo, invasivas, pro-

duzindo um efeito contrário superior 

até mesmo às das mídias tradicionais.

Daí a necessidade de reflexão sobre 

não só a mídia como também sobre o 

conteúdo. Para campanhas institucio-

nais, de construção de marca, por 

exemplo, que demandam um comple-

xo processo de envolvimento emocio-

nal, credibilidade e evocações de pro-

pósito, a mídia programática pode ser 

uma alternativa complementar. 

Também é possível fazer segmenta-

ções mais precisas com possível entre-

ga de mensagens diferentes para pú-

blicos diferentes, dentro de um mes-

mo “guarda-chuva” de campanha. Mas 

não se pode querer construir uma 

marca exclusivamente através de mí-

dia programática, afirmaram alguns 

entrevistados.  “Construção de marca 

requer uso complexo de todo o mix de 

ferramentas, das digitais, das off lines, 

live marketing, patrocínios, product  

placement, enfim, uma complexidade 

que transcende às possibilidades da 

programática”, acredita um profissio-

nal de Agência.  

Embora haja uma tendência em 

avaliar as questões de mídia sob o 

ponto de vista do negócio não é exclu-

dente considerar que em tempos de 

internet o consumidor é o rei e para 

ele devem ser orientadas as mensa-

gens. Deixando que ele as receba no 

device que melhor lhe convier.

Assim, não é recomendável atribuir 

a responsabilidade única da situação 

do mercado somente aos players de 

mídia digital uma vez que é no consu-

midor e em sua avidez por novidades, 

agilidade e conectividade que pode 

residir um ponto de reflexão sobre o 

negócio da comunicação.

A convergência digital é uma reali-

dade, a internet das coisas que em 

breve vai digitalizar toda uma comu-

nidade, uma cidade e objetos inani-

mados, vai exigir das marcas uma 

nova forma de diálogo com os con-

sumidores. Não está longe a situação 

de segmentações alternativas como 

os ônibus com sistemas de anúncios 

integrados a GPS que poderão ofere-

cer mídia geolocalizada. Ou os mobi-

liários urbanos que poderão oferecer 

anúncios por faixa horária, clima, 

temperatura ou intensidade do tráfe-

go. E usufruir  de todas essas possibi-

lidades sem a tecnologia será inviá-

vel, assim como vender todo esse in-

ventário. 

As mídias tradicionais têm sistemas 

de mensuração de audiência e pes-

quisas de hábitos de consumo e rela-

ção com a audiência bastante robus-

tas e avançadas, capazes não apenas 

de pre¬¬cisar o poder de mídia desses 

meios como permitir um importante 

input pa¬ra o trabalho criativo e de 

planejamento. No caso do digital, as 

métricas existentes ainda sofrem 

questionamentos que geram algum 

nível de insegurança. O mercado 

aguarda que os players digitais avan-

cem em soluções para esta realidade 

que não se apresenta apenas no mer-

cado brasileiro.

E AS VERBAS?

Ok, enquanto a discussão está em 

torno das plataformas, da mensagem 

e de sua distribuição parece haver con-

senso. Entretanto, é quando se fala 

em colocar a mão no bolso - tanto do 

anunciante como do veículo e, conse-

quentemente das agências - que as 

posições endurecem e as conversas fi-

cam mais para tapar o sol com a penei-

ra do que colocar o dedo na ferida.

O fato de parte importante do fatu-

ramento de algumas empresas da 

área digital ser feito fora do Brasil, sem 

incorrer no pagamento de alguns im-

postos diretos sobre o faturamento e 
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no próprio imposto de renda da corpo-

ração aponta para uma forma de con-

corrência desleal, que permitiria a es-

sas organizações venderem sua mídia 

por um custo bem menor que os veí-

culos tradicionais e até mesmo dos 

players digitais brasileiros.

Mas quem quer falar sobre isso a 

não ser em conversas reservadas?

O ecossistema de mídia regido pela 

combinação de legislação (4.680 e 

12.232) e das normas de autorregula-

ção, que criaram e sustentam o cha-

mado “modelo brasileiro de propagan-

da” e que vem sendo benéfico para o 

mercado manter-se idôneo e conver-

gente para práticas comerciais susten-

táveis aguarda que veículos digitais 

multinacionais decidam pela participa-

ção no ambiente de autorregulação 

ético-comercial. 

Tanto isto é desejado pelo mercado 

que o 5º Congresso Brasileiro de Co-

municação explicitou recomendação 

unânime para que as empresas de tec-

nologia que operam como platafor-

mas de mídia associem-se ao CENP, da 

mesma forma que os veículos de ou-

tros meios o são, com o objetivo de 

atender a legislação e as normas que 

autorregulam o relacionamento das 

empresas de mídia com suas congê-

neres, as agências e os anunciantes. 

Participar do ambiente de autorregula-

ção é procurar o caminho do com-

pliance às leis vigentes no Brasil.

Por aqui, e por consenso, é sempre 

melhor que o mercado seja plural mas 

há a contradição de que empresas que 

pregam a liberdade de expressão e a 

livre iniciativa num estado democráti-

co ainda não estejam integradas a re-

gras de concorrência leal, de autorre-

gulamentação e de limites éticos.  Um 

dos entrevistados fez um alerta: Se 

empresas discordam em participar de 

um modelo que é autorregulamenta-

do é pra se desconfiar das reais inten-

ções por trás desta atitude”.

Será mesmo? Talvez esteja na hora 

de todos sentarem à mesa para colo-

car em pratos limpos os pontos diver-

gentes, as convergências e a necessi-

dade de estruturação de um negócio 

que pretende continuar sendo impres-

cindível para todos os agentes envolvi-

dos: a comunicação de resultados. 

Para todos, indistintamente.

DIáLOGO, DIáLOGO, SEMPRE  

O DIáLOGO

A reflexão sobre este tema ainda 

está longe de ser esgotada.

O profícuo modelo do negócio da 

publicidade brasileira foi construído 

por meio da criação e consolidação 

de melhores práticas, por meio de 

muito diálogo e compreensão de 

que este modelo de negócios não é 

eficaz e eficiente para um ou outro 

player, mas para o conjunto da ativi-

dade publicitária.

E as portas e ouvidos do CENP es-

tão sempre abertos, como dizia o edi-

torial da edição passada, quando afir-

mava que o possível remédio para a 

aparente “esquizofrenia digital” se 

chama diálogo. 

Portas abertas por onde entrou re-

centemente o GA-Grupo de Atendi-

mento, e que somou com a APP Brasil 

a disposição em contribuir com a me-

lhor compreensão das Normas-Padrão, 

pois aderiu formalmente ao CENP de-

monstrando que o individuo bem in-

formado é uma verdadeira instituição 

em defesa de um mercado mais técni-

co e pautado por condutas alinhadas 

por princípios éticos é será sempre o 

estandarte de um mercado mais coe-

rente e transparente à luz do com-

pliance às Normas-Padrao. 

www.cenp.com.br @
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MIDIA PROGRAMáTICA E A TRANSPARÊNCIA

Considerando o modelo brasileiro 
de melhores práticas comerciais lide-
rado pelo CENP, bem como a norma-
tização do setor, a não existência de 
bureaus de mídia e a predominância 
de TV aberta, o palestrante Joe Zawa-
dzki, em painel no Proxxima, se diz 
impressionado com o mercado e 
acredita que os players de mídia pro-
gramática deverão entender as parti-
cularidades e operar com transparên-
cia pois não se trata de apenas ofere-
cer melhores preços e sim, buscar 
melhor retorno sobre o investimento.

Um painel inteiro do evento pro-
movido por M&M, dedicou-se a expli-
car como o marketing vem sendo im-
pactado por tecnologias como o pro-
grammatic deck que atribui a um 
robô a tarefa de determinar o Roi de 
cada mídia e encontrar o melhor es-
paço para a mensagem das marcas.

Zawadzki, CEO da MediaMath, em-
presa que aportou no Brasil em 2014 
sob as mãos de Marcelo Sant´Iago, 
foi o expositor do painel que pergun-
tava se o marketing pode ser visto 
como uma ciência exata. Mais do que 
explicar como o recurso pode contri-
buir com as marcas, o painelista expli-
cou como funciona a ferramenta 
elencando sua agilidade no encontro 
dos melhores espaços e na ampliação 
da cobertura da comunicação.

Questionado se no futuro a maior 
parte das verbas de mídia no Brasil, as-
sim como já acontece em algumas 
partes do mundo, passarão pelo siste-
ma de automação de processos de 
compra e escolha de mídias, foi rápido 
em responder que sim, pois a busca 
pela eficiência e pela redução de cus-
tos nas transações vai preponderar.

“Com tantos índices, métricas, al-

goritmos e recursos não tem como 
não automatizar os bilhões de infor-
mações que são geradas pelos veícu-
los e também pelos consumidores”. 

Contudo, o processo de trazer a 
tecnologia para dentro do marketing 
requer uma presença humana no pla-
nejamento e no posicionamento a 
ser distribuído pela plataforma, uma 
vez ao apertar um botão tudo estará 
interligado.

Para Zawadzki, a evolução nos pro-
cessos de compra de espaços vai atin-
gir não só os meios digitais como 
também os offline como impressos, 
permitindo que se ganhe mais tempo 
com a inteligência da comunicação.

E COMO OS ANUNCIANTES ESTãO 
LIDANDO COM ESTE ASSUNTO?

“Enquanto em anos passados os 
profissionais de marketing tinham res-
trições e resistência a acreditar no 
mar keting quantitativo, em software e 
foco em dados, hoje todos eles já 
têm certeza de que a digitalização da 
vida é uma realidade”, afirmou Zawa-
dski, confirmando que o assunto de 
mídia programática saiu do âmbito da 
teoria para ganhar status de conversa 
e reflexão de agências e anunciantes.

Para Alexandre Waclawovsky, Head 
of Digital Marketing da Nestlé e Presi-
dente do Comitê de Midia – ABA, a fun-
cionalidade do programático precisa 
ser discutido à exaustão inclusive para 
levar em conta o investimento da mídia 
massiva em contrapartida à mídia foca-
da. Em seu entendimento, a pergunta a 
ser respondida diz respeito a saber aon-
de está o consumidor e que tipo de mí-
dia ele está consumindo. 

Já Eduardo Tracanella, Superinten-
dente de Marketing do Itaú Uniban-

co, acredita que na busca dessa eficá-
cia da mídia programática não dá para 
excluir o trabalho de inteligência da 
agência sob pena de olhar apenas 
pelo viés financeiro. “Acredito que a 
questão é muito mais de objetivo de 
marca do que cobertura. Dá pra fazer 
mídia segmentada nos veículos de 
massa”, afirmou usando como exem-
plo a mais recente campanha do Itau 
que contém 18 comerciais veiculados 
em TV aberta e que contemplam as-
suntos específicos como novela, fute-
bol, filmes e datas comemorativas.

E acrescenta: “Não dá para criar te-
oria apocalíptica de que tudo agora 
tem de ser storetelling, tudo tem que 
ser digital ou programático. É preciso 
tentar saber o que o cara (consumi-
dor) que está do outro lado da mídia 
quer e gosta de consumir”.

Eduardo Bernstein, Diretor de Mar-
kerting da JBS Foods e conselheiro do 
CENP, é da mesma opinião. Para o 
anunciante, a questão da programáti-
ca é de âmbito interno da empresa, 
do relacionamento com a agência, 
com a mídia, não diz respeito ao con-
teúdo da mensagem que será veicu-
lada e nem à construção de marca. E 
acrescentou: “A transparência é uma 
preocupação do anunciante, todos 
queremos saber para onde vai o di-
nheiro desta transação programática”. 

A princípio, o que parece ser senso 
comum entre anunciantes e agências 
é que a tecnologia deve ser incorpo-
rada, com transparência e respeitan-
do-se a legislação e as melhores práti-
cas comerciais, sob pena de, na tenta-
tiva de ser moderno, perder a relevân-
cia e, consequentemente, ficar do 
lado de fora da linha tênue que sepa-
ra a aventura do que é lícito.
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ARTIGO

OU A PROPAGAnDA ACABA
COM A REfAÇÃO OU A REfAÇÃO 
ACABA COM A PROPAGAnDA

A refação das peças e campanhas 
publicitárias sempre foi um problema. 
Pela perda de tempo, acréscimo de 
custos e erosão do entendimento e 
da confiança entre anunciante e 
agência. Mas o que era uma dificulda-
de tradicional da atividade, nos últi-
mos tempos está muito pior em ter-
mos de impacto no processo de reali-
zação da propaganda e no seu pa-
drão de eficiência e eficácia – sem 
mencionar a questão da rentabilidade 
do negócio das agências.

Hoje, a refação é um problema tão 
frequente e tão grave que se pode 
tranquilamente utilizar o conceito já 
aplicado em diversos setores da eco-
nomia de que ou a propaganda aca-
ba com a refação ou a refação acaba 
com a propaganda.

Vamos repassar as razões que leva-
ram a refação a ser mais comum e 
mais nefasta – infelizmente.

A primeira é o fato da vida de que 
fazer propaganda é tarefa mais com-
plexa, começando pela maior dificul-
dade para definir o posicionamento 
da marca, sua estratégia e suas men-
sagens. Tudo isso demanda mais insi-
ghts, maior reflexão e cuidado, a ex-
ploração de mais caminhos e a busca 

de uma diferenciação que tende a ser 
bem mais sutil – já que os principais e 
mais óbvios “espaços” do mercado 
estão ocupados.

Outra razão é a verdadeira explo-
são de opção de meios e veículos, 
além da ampliação das plataformas, o 
que faz os profissionais do anuncian-
te terem maior dificuldade em definir 
seus briefings e leva o pessoal da 
agência a ter mais trabalho para arqui-
tetar as soluções propostas.

Paradoxalmente, o fato de ser mais 
fácil e relativamente mais barato de-
senvolver a produção das mensagens 
também contribui para o aumento da 
refação. Antes se faziam drafts com 
“manchas” e seus equivalentes na 
área de som e imagens. Agora se 
apresentam “layouts” que são peças 
quase prontas. No passado, mudar 
um detalhe era uma epopeia; hoje, 
não implica em maiores dificuldades 
técnicas. Mas tudo isso induz a haver 
maior volume de refação.

Outro ponto é que tem mais gente 
envolvida, tanto do lado do cliente 
como da agência. Pelo anunciante há 
cada vez mais pessoas com baixa ex-
periência e autoridade, capazes de 
opinar bastante e decidir pouco. No 

lado da agência, tem muito assistente 
com pouca prática e sem a suficiente 
noção de responsabilidade. Dos dois 
lados, há doses de arrogância que su-
peram o nível que seria adequado.

O próprio jeito de ser das pessoas 
e os processos institucionais levaram 
à menor disciplina nos processos e 
maior informalidade de um modo ge-
ral. Dessa forma, rareiam os briefings 
escritos e discutidos com alguma pro-
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Por Rafael Sampaio

A refação não

produz propaganda

de maior impacto,

com maior eficiência 

e efetividade.

Ela contribui de forma 

significativa

para a sua

“mediocrização”.
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fundidade e se tornam mais presen-
tes os pedidos via email, whatsapp e 
outras “facilidades” que se perfilam 
entre os estimuladores da refação, in-
clusive o hábito de falar pelo celular 
sem a devida concentração no que se 
está ouvindo e falando.

No ponto referente à rentabilidade 
das agências, temos a dupla realidade 
de uma redução dos valores cobrados 
aos anunciantes e do aumento de 
custos dessas organizações de servi-
ços. O resultado da equação é que o 
impacto financeiro das refações na 
composição dos custos da agência é 
muito maior, abalando de forma ex-
pressiva sua já baixa rentabilidade, ali-
mentando o círculo vicioso de contra-
tação de pessoal mais júnior, de pro-
cessos menos robustos e cuidadosos, 
de perda geral de tempo, de insatisfa-
ção do cliente e assim por diante.

Tudo isso temperado por uma situ-
ação de muito mais stress na vida de 
todo mundo enquanto pessoas e de 
todas as organizações, de um modo 
geral.

Razão pela qual as consequências 
da refação são cada vez mais graves, 
como todos que têm um mínimo de 
discernimento no fundo já sabem – 
alguns de forma mais consciente. Isso 
vem corroendo o processo publicitá-
rio de forma importante, por todas 
aquelas razões e resultando em todos 
aqueles pontos focais acima relata-
dos. A refação tem sido o principal 
carburante que transforma o dia-a-dia 
da propaganda em uma crescente fi-
lial do inferno.

O problema maior, em termos prá-
ticos, é que raramente essa sequên-
cia de refações chega ao final com a 
produção de um resultado efetiva-
mente melhor em termos de peças, 

campanhas e ações de comunicação. 
A refação não produz propaganda de 
maior impacto, com maior eficiência 
e efetividade. Ela apenas leva a propa-
ganda mais “segura”, com menos 
problemas e mais “aprovável”. Em ou-
tras palavras, a refação contribui de 
forma significativa para a “mediocriza-
ção” da propaganda.

Esse não é um problema dos anun-
ciantes ou das agências, mas sim um 
desafio comum, derivado de deficiên-
cias dos dois lados e que impacta ne-
gativamente – e muito – aos dois. É 
um problema grave e comum, cuja 
solução não depende apenas de uma 
parte, mas da combinação sincera e 
inteligente dos dois em busca de seu 
equacionamento.

O que é mais do que certo é de 
que se trata de um verdadeiro “pro-
blemão”. Atacá-lo e solucioná-lo é, 
portanto, vital para os dois lados.

Para enfrentar esse problema, 
cliente e agência têm que começar 
por fazer DR básica, conta a conta, 
equipe a equipe. Pois as razões que 
levam à enxurrada de refações po-
dem ser conceitualmente comuns, 
mas cada caso é único e resultante de 
circunstâncias específicas, que preci-
sam ser identificadas e analisadas 
uma a uma. Ou seja, uma típica situa-
ção de DR, que nos casos mais graves 
talvez demande a contribuição de um 
terapeuta especializado para ajudar a 
harmonizar a situação.

Depois da DR e de identificados os 
pontos principais da geração das refa-
ções, é preciso literalmente repactuar 
a relação, estabelecendo processos 
sólidos e governança adequada para 
não deixar os maus hábitos voltarem.

Para encerrar, queria observar que 
é evidente que em propaganda nem 

sempre se acerta de primeira ou se 
chega ao nível de excelência de saí-
da. Pode ser necessário e sempre 
deve haver espaço para o incremento 
da precisão e do impacto da mensa-
gem publicitária. Mas isso deve ser 
feito através de um processo de me-
lhoria e não de correção. Para se sair 
de um patamar e ir para outro mais 
elevado e não para se dar marcha a ré 
para corrigir a direção.

Mesmo assim sabemos que há cir-
cunstâncias que pedem uma correção 
ou mudança de rumo, em função de 
novas descobertas ou constatações 
sobre o mercado e o target, ou até 
mesmo pela ocorrência de fatos novos 
que aconteçam durante o processo de 
desenvolvimento das campanhas.

Mas as refações, quando realmen-
te necessárias, devem ser feitas nesse 
sentido positivo, não para corrigir er-
ros causados por deficiências do pro-
cesso. É para melhorar, não simples-
mente para se fazer o que já poderia 
ter sido feito.
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Desafios e especificidades do profissional de agência 
que assessora o anunciante na gestão de marcas e 
comunicação, bem como na relação com os demais 
players do mercado publicitário
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Se o mundo moderno, multiplata-
forma, já exige qualificação técnica e 
repertório plural de quase todo profis-
sional da propaganda, a função do 
Atendimento requer ainda um perfil 
eclético, proatividade, habilidades de 
negociação, capacidade de antecipa-
ção, conhecimento digital, inspiração, 
motivação, criatividade e, especial-
mente, controle de budget.

Foi-se o tempo em que fazer aten-
dimento em agência significava, pejo-
rativamente, ser carregador de layout. 
A atividade que já foi completamente 
dominada pelos homens hoje reco-
nhece na mulher uma profissional de 
qualidades, resultado de característi-
cas e inerentes ao sexo feminino 
como sensibilidade, por exemplo.

Funcionando como a ponte que 
une a Agência com o Anunciante, os 
Veículos e outros Fornecedores, onde 
as peças se complementam e nunca 
se excluem, o profissional de Atendi-
mento é o foco da mesa redonda des-
ta edição da Cenp em Revista, cujo ví-
deo você encontra, na íntegra, na pági-
na do CENP na internet.

Em sua função de costurar as rela-
ções entre as áreas de planejamento 
estratégico, criação, mídia, pesquisa, 
produção e outras, o Atendimento vai 
contemplando também um público in-
terno e funcionado como uma espé-
cie de advogado de defesa que ora re-
presenta os interesses dos clientes ora 
defende as posições da agência, vi-
sando sempre entregar o melhor pro-
duto criativo. Só a criação?

Para esta conversa foram convida-
dos anunciantes, representantes de 
veículos e agências, visando dar maior 
abrangência sobre o assunto e colocar 
a realidade prática dos profissionais. 

Infelizmente no dia da gravação 
nossos dois convidados de anuncian-

tes tiveram imprevistos e não pude-
ram participar, contudo suas respos-
tas sobre como o Atendimento é im-
portante na relação e no sucesso de 
um bom relacionamento estão inseri-
das na matéria.

Os convidados deste encontro fo-
ram Maria Pestana, vice-presidente de 
atendimento a Lew'Lara/TBWA, João 
Faria, sócio-diretor de atendimento da 
Agência Cidadã e Marcelo Benez, dire-
tor executivo comercial do Grupo Fo-
lha de São Paulo.

CENP – Como podemos definir o pro-
fissional de Atendimento hoje?

João Faria – Acho que o profissional 
de atendimento sempre teve relevân-
cia e importância no mercado publici-
tário e no mercado das agências e 
hoje mais ainda em virtude da neces-
sidade que se tem dessa interface en-
tre o cliente e a agência, dentro de 
uma proposta de trabalho aonde você 
tem uma cobrança por uma entrega 
muito maior e pela qualidade desse 
profissional. É absolutamente impor-
tante para que a agência consiga en-
tregar um trabalho com excelência e o 
cliente também se sinta confortável 
em saber que tem nesse parceiro que 
é a agência, um profissional que en-
tende do seu negócio, porque não há 
mais espaço para um profissional de 
atendimento que hoje não entenda 
aquilo que a empresa, que a compa-
nhia se propõe a fazer. Tanto naquilo 
que é a execução do trabalho, do seu 
dia a dia do seu negócio, como na re-
lação com o consumidor e isso ganha 
uma relevância cada vez maior.

Maria Pestana – Bom, o João já deu 
aqui uma bela resumida, mas o atendi-
mento é praticamente uma ponte, 

porque além de ele ter que entender 
o negócio do cliente e trazer todas as 
informações necessárias para um bom 
trabalho na agência, ele também tem 
que ter um bom relacionamento pra 
dentro da agência, porque senão o 
trabalho não flui. Não adianta eu ter 
um bom relacionamento pra fora, se 
pra dentro eu também não tenho esse 
bom relacionamento. 

E acima de tudo o atendimento tem 
o papel de ser o embaixador, de seja 
qual for o produto, seja qual for o 
cliente, então tudo o que eu disser 
tem que ter propriedade para dentro e 
pra fora porque eu tanto defendo a 
agência perante o cliente, como eu 
defendo o cliente dentro da agência. 
Quando eu tenho que defender um 
ponto de vista, um lançamento, até 
benefícios de produto e tudo o mais, 
eu estou falando como cliente. Já 
quando tenho de defender uma ideia, 
um posicionamento, o planejamento, 
eu sou agência.  Então se eu pudesse 
definir bem, eu diria que o Atendimen-
to é uma ponte muito bonita, tipo 
uma ponte de São Francisco, uma Gol-
den Gate, não é qualquer pontinha 
não, é uma ponte que tem papel de 
via dupla, ela tanto leva quanto traz e 
esse é o principal papel e de ter credi-
bilidade nas duas pontas.

CENP – Quase um advogado do dia-
bo, o senso clássico de ser o cliente 
dentro da agência e trabalhando pra 
agência dentro do cliente?

Maria Pestana –Está mais para advo-
gado de defesa dos dois lados, porque 
você tem que defender o negócio do 
cliente perante uma criação e até den-
tro do próprio planejamento depen-
dendo do caminho estratégico que 
tome, porque você tem que conhecer 
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a essência desta empresa, como ela 
pensa, como ela age e qual é o princi-
pal produto dela, e você tem que con-
vencer dentro da agência, rever esse 
produto e dar uma cara que combine 
com a empresa e que seja relevante 
para o consumidor final. 

João Faria – Isso mesmo, esse tom 
que vem do diálogo entre o Atendi-
mento e o Planejamento que muitas 
vezes é até uma outra proposta até de 
relacionamento com a criação, com a 
mídia. Atendimento tem estas especi-
ficidades de saber falar com cada pú-
blico pra quem vai ser levada ou trazi-
da a informação. 

Marcelo Benez – O mundo está em 
transformação, o mercado está em 
transformação e a mídia também, en-
tão o atendimento hoje tem um papel 
fundamental em tangibilizar, em perso-
nificar a existência do prestador de ser-
viço e de quem seja o cliente. Se a gen-
te estiver falando do veículo de comu-
nicação que tem o seu departamento 
de atendimento que são os executivos 
que são consultores pro mercado, eles 

têm que ter uma belíssima ponte entre 
as necessidades dos clientes e das 
agências e dos veículos de comunica-
ção. Por outro lado, no caso das agên-
cias é bastante delicado porque elas 
produzem internamente pra satisfazer 
as necessidades do cliente, o atendi-
mento é fundamental para entender 
de um lado o que se precisa e de outro 
lado como costurar isso dentro da em-
presa que é a prestadora de serviço, da 
melhor maneira possível e com exce-
lência. Então o Atendimento atualmen-
te, sobretudo com a multiplataforma, 
com as diversas possibilidades de frag-
mentação da mídia, tem um papel ain-
da mais relevante. 

CENP – Que características pessoais 
um bom Atendimento deve ter?

Maria Pestana – A primeira coisa de 
um bom atendimento é ser uma pes-
soa comunicativa, porque um atendi-
mento silencioso praticamente não 
serve pra nada. Tem que ser uma pes-
soa muito comunicativa, tem que ser 
uma pessoa versátil, tem que ser até 
meio um camaleão eu diria, porque 

você tem que se adaptar a todas as si-
tuações, ser uma pessoa extremamen-
te ponderada, não precisa ser na atitu-
de, mas no que você pensa e no que 
você leva e traz porque você tem que 
ser um filtro das informações.  Tem de 
ser bem ponderada. 

João Faria – Tem de ter personalida-
de também, porque acho que é impor-
tante tanto na tarefa de ser advogado 
do diabo como ponte ou como multi-
tarefa como foi dito anteriormente. É 
importante que esse profissional mos-
tre aquilo em que ele acredita. Em al-
guns momentos ao longo da história 
acho que o atendimento ficou até um 
pouco fragilizado por não necessaria-
mente estar na frente da situação por-
que o planejamento chamou para si 
esta função de cuidar do negócio de 
forma abrangente. Mas hoje o Atendi-
mento se recuperou, está mais à fren-
te da situação e realizando tarefas e fa-
zendo um trabalho que não pode ser 
substituído por outro profissional de 
mídia ou planejamento, por exemplo.  

Marcelo Benez – Eu acho que algu-
mas palavras podem resumir as carac-
terísticas esperadas de um profissional 
de atendimento. Em resumo, acredito 
que um bom Atendimento precisa ser 
uma pessoa muito próativa, uma pes-
soa conciliadora, usar muita diploma-
cia e ser uma pessoa consultora no 
sentido de entender todas as áreas de 
todas as empresas que ele está fazen-
do a interface e a interação. 

CENP – Ao longo da história da propa-
ganda no Brasil teve um momento em 
que o profissional de Atendimento as-
cendeu a altos cargos dentro da agên-
cia, depois teve uma parte de criativos 
que saiam pra montar seus próprios 
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negócios e lideravam as agências. 
Agora é a vez dos planejadores que 
saem para seus próprios negócios ou 
assumem a presidência de agências. 
O atendimento perdeu o bonde da 
história, ou não perdeu, como está o 
atendimento hoje nas agências em re-
lação ao plano de carreira?

Maria Pestana – Acho que tudo na 
vida são ciclos e ciclos têm que ser res-
peitados. O planejamento hoje em dia 
tem realmente um papel muito impor-
tante porque os clientes estão cada 
vez mais Juniores que é uma tendên-
cia do mercado, e realmente se você 
não tiver um planejamento estratégico 
focado fica difícil de conciliar este obje-
tivo profissional com anseios pessoais. 
No vai e volta do atendimento, de to-
car o trabalho na tarefa multidisciplinar 
de entender da produção gráfica, de 
um orçamento de filme, de precisar 
defender um plano de mídia e de dar 
instrumentos para o veículo, assim 
como entender do próprio planeja-
mento, o Atendimento acaba envolto 
mais em questões práticas do que con-
ceituais. Outra questão que interfere 
neste assunto é que o planejamento 
cresceu em importância porque com a 
juniorização do marketing dos anun-
ciantes, para chegar no poder do sim, 
foi preciso muita dedicação.

CENP – O que é este poder do sim?

Maria Pestana – Hoje em dia há uma 
cadeia alimentar do poder do “não” 
muito grande, porque você tem um 
monte de gente que pode dizer não, 
e o sim geralmente fica muito distante 
neste processo de aprovação de cam-
panhas e de passagem do briefing. E 
nisso o planejamento tem um papel 
muito importante porque ele ajuda a 

montar a estratégia pro cliente e ob-
viamente o atendimento vai indo, cer-
ceando esse planejamento pra chegar 
num bom foco lá na frente. Então não 
é uma questão de perda de papel, 
acho que desenvolveu-se mais um pa-
pel dentro da comunicação que é mui-
to importante por circunstâncias de 
mercado e por necessidade mesmo, 
porque o planejamento estratégico de 
uma agência não é um business de 
marketing, não é um cara que diz as-
sim “eu vou vender esse produto pra 
esse target”, ele pensa como é que eu 
pego tudo isso e vendo de uma forma 
diferente. Então acho que são ciclos 
mesmo da comunicação e o planeja-
mento, com toda sua importância está 
na onda, muito merecidamente.

João Faria – Não acredito que o aten-
dimento tenha perdido esse rumo da 
história, eu concordo com a Maria, 
acho que o planejamento ganhou 
uma importância maior como um tem-
po atrás a área de mídia já teve. Ape-
sar do Planejamento ter hoje uma no-
toriedade maior dentro das agências 
acho que tem um trabalho importante 
do GA que temos de ressaltar. O Gru-

po de Atendimento vem fazendo um 
trabalho junto ao profissional de aten-
dimento para que ele seja mais um lí-
der dentro do negócio, um líder den-
tro da agência e eu acho que é como 
a Maria colocou, o atendimento sem-
pre esteve bem dentro desse histórico 
do mercado e é capaz que agora ele 
perca definitivamente o receio de dis-
cutir o seu papel, porque tanto a cria-
ção, como a mídia e o planejamento 
sabem muito bem o que seria da ope-
ração se não fosse o profissional de 
atendimento. 

Marcelo Benez – Justamente nesse 
momento de transformação pelo qual 
passam o mercado e a mídia tem feito 
com que o profissional de atendimen-
to ganhe ainda mais importância, por-
que na verdade não só o profissional 
de atendimento, mas o mídia, a cria-
ção, cada um tem que continuar sen-
do mais especialista no seu core busi-
ness, mas também precisa entender, 
ter um pouco mais de generalidade 
vamos dizer assim de todas as outras 
disciplinas. Então o profissional de 
atendimento é aquele que tem a mis-
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são de chegar até o cliente, ou de che-
gar até a agência, ou no caso de um 
veículo de chegar até a agência e de 
chegar até o cliente, e conseguir ven-
der a idéia que foi planejada, que foi 
criada, que foi arquitetada em termos 
de mídia de uma maneira excelente. A 
responsabilidade do profissional de 
atendimento nesse momento de 
transformação ganhou uma relevância 
ainda maior. 

João Faria – Acho que um pouco da 
falta de reconhecimento do importan-
te papel do atendimento é devido ao 
fato de que o produto criativo que 
aparece ao final de uma campanha é 
atribuído à criação. Muitas vezes tam-
bém quando a agência faz o gol, en-
trega aquela campanha, faz um traba-
lho bacana, que dá repercussão e tal, 
não necessariamente o dono do gol é 
o atendimento. É complicado isso, 
vale essa mea culpa aqui, você faz 
todo esse processo, e a gente falou de 
atendimento, mas tem a mídia, a cria-
ção, o planejamento, e também tem a 
área de rádio e TV, de produção gráfi-
ca que foi acionada. Tem uma série de 

outras áreas que o profissional de 
atendimento zela por elas mas quan-
do há um gol de placa quem acaba 
aparecendo é outro artilheiro. 

Maria Pestana – Normalmente o gol 
de placa é da criação....(risos) O atendi-
mento tem um pouco desse papel do 
resultado final embora ele esteja sem-
pre no meio do processo e eu incluiria 
nas atribuições do Atendimento uma 
certa humildade para entender que se a 
campanha foi ótima o mérito é da cria-
ção mas que se teve algum problema 
vão dizer que o atendimento falhou. 

Marcelo Benez – Tem uma frase que 
diz que o diamante no fundo do mar 
não tem valor. Então a criação pode 
criar um design, uma lapidação, uma 
coisa linda, mas se o diamante estiver 
no fundo do mar ninguém vai perce-
ber o valor. E o papel do atendimento 
é justamente mostrar o valor do dia-
mante e eu acho que isso é uma rele-
vância imprescindível. 

CENP – Como é a relação do Atendi-
mento com os Anunciantes? Há dife-

rença no tipo de atendimento realiza-
do em agência pequena e média? 

João Faria – Eu tenho uma pequena 
agência, uma realidade bem distinta, 
portanto, do que a Maria conta, das 
grandes agências que muitas vezes 
pertencem a grupos internacionais e/
ou multinacionais da comunicação. A 
minha relação de Atendimento com o 
cliente é de uma proximidade absoluta 
até porque não tem jeito, não é possí-
vel, não há toda uma estrutura, uma 
demanda pra que a operação possa 
ser mais distribuída ou ganhe capilari-
dade. Isso por um lado aumenta mi-
nhas responsabilidades mas por outro 
também me dá um controle maior e 
mais próximo do resultado final.  Neste 
formato eu tenho menos burocracia e 
até uma velocidade maior de resposta.
 
Maria Pestana – Em primeiro lugar, o 
cliente tem que ter uma empatia com 
o atendimento que o atende e essa 
química não obrigatoriamente aconte-
ce toda vez, toda hora, afinal estamos 
falando sobre pessoas. Partindo do 
princípio de que elegemos nossos ami-
gos, pessoas com as quais queremos 
conviver, dá pra imaginar a dificuldade 
de um dia ter de conviver com alguém, 
diariamente, prestando serviços e não 
ter empatia ou simpatizar com ela.

Não deve ser fácil também para os 
clientes, ainda mais aqueles que mu-
dam de agência pois o relacionamento 
vem sendo construído dia a dia e em 
alguns momentos cria-se uma cumpli-
cidade que só o tempo determina.

Costumo dizer que quando se tem 
uma boa relação com a agência o 
cliente tira dela o que quiser. E isso é 
pra agência independente do tama-
nho, porque quando a relação é aber-
ta, de confiança, ele pode pedir o que 
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for que a agência vai conseguir, vai 
conseguir mais qualidade, vai conse-
guir mais prazo, vai colocar na rua com 
mais velocidade. Acredito que o gran-
de mérito dos bons clientes de marke-
ting hoje são os que estão mais aber-
tos ao diálogo, os que abrem as portas 
para um relacionamento franco.

Não estou falando de ir jantar na 
casa do cliente, mas que sim, deve ha-
ver uma cumplicidade e muita con-
fiança na relação. Os clientes que con-
seguem isso com suas agências e seus 
atendimentos geralmente colocam 
um bom trabalho na rua. Costumo di-
zer que não tem boa campanha sem 
bom cliente assim como não tem um 
bom cliente sem uma boa agência. En-
tão se não houver uma troca mútua o 
trabalho final não é bom.

CENP – Isso está muito ligado com a 
clareza de informações, abrir o jogo, 
trabalhar com todas as variáveis. 

Maria Pestana – Corretamente, libe-
rar as informações, ter confiança, acre-
ditar, negociar, cumprir, se não for 
cumprir avisar com antecedência, o 
prometido é o devido...

Marcelo Benez – Exato, isso é tão 
verdade que não é raro ver profissio-
nais de atendimento que acompa-
nham uma agência quando por algum 
motivo, ou alinhamento internacional, 
é preciso trocar de agência. 

Maria Pestana –Isso acontece mes-
mo e é aí que se mede a confiança e 
a credibilidade desta relação. Essa rela-
ção humana do Atendimento é uma 
via de mão dupla. 

CENP – Alguns clientes andaram con-
tratando para suas áreas de marketing 

profissionais de Atendimento das 
agências. Isso é uma tendência, como 
podemos explicar este movimento?

Marcelo Benez – O cliente cada vez 
mais precisa de soluções de comuni-
cação e isso está fora do core business 
dele que é fazer um determinado pro-
duto ou serviço. Então é nessa hora 
que ele precisa da expertise da agên-
cia e consequentemente do profissio-
nal de Atendimento que está mais pró-
ximo dele. Creio que esta visão abran-
gente que a agência tem do negócio 
do cliente e também da comunicação 
é que favorece esta contratação do  
Atendimento pelo anunciante. 

João Faria – O atendimento carrega 
com ele esse conhecimento sobre di-
ferentes disciplinas e as áreas de uma 
agência, então levando um profissio-
nal de atendimento, o Anunciante 
sabe que ele terá um maestro que 
pode reger toda a orquestra de forne-
cedores e de interlocutores. 

Maria Pestana – Todos os pontos co-
locados são verdadeiros. Ao contratar 

um Atendimento, o cliente, muitas ve-
zes pode estar querendo maior clare-
za no discurso da comunicação, pode 
estar querendo ampliar o entendimen-
to da empresa sobre este assunto, 
pode estar querendo um facilitador 
das relações entre diferentes públicos 

CENP – Vamos falar um pouco sobre 
o Grupo de Atendimento. Não demo-
rou muito para ele sair do papel? Ele 
está cumprindo seus objetivos depois 
de três anos de funcionamento?

Marcelo Benez – Assim como o Clu-
be de Criação, o Grupo de Mídia, a 
ABA, o Grupo de Planejamento, enten-
do que o GA veio para aperfeiçoar o 
repertório do profissional de Atendi-
mento, lapidar estes talentos e ampliar 
sua capacitação, sua organização. 

Maria Pestana – Depois de muitas 
tentativas, há dois anos o Marcelo Pas-
sos e o Marcio Oliveira conseguiram 
com muita determinação fundar o 
Grupo de Atendimento. No primeiro 
ano a missão foi reunir a turma mais 
nova, o pessoal que estava chegando 
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na atividade e ampliar esta capacita-
ção. As próximas atividades estão mais 
focadas agora no nível superior de ge-
rentes e supervisor. É um segundo ci-
clo em que estão sendo inseridos nes-
ta capacitação assuntos de interesse 
do mercado como mídia digital e per-
fil de consumo de mídia da sociedade. 

CENP – Se o atendimento ganhar um 
pouquinho de entendimento em rela-
ção ao consumidor, ele que já tem 
esse conhecimento em relação ao 
cliente e toda a comunicação do clie-
nete, ele já esta integrado com todas 
as áreas, ele não vai virar um planeja-
mento? (risos)

João Faria – Eu acho que não, pois a 
resposta que ele tem de dar em sua 
função na relação dentro da agência e 
com o cliente é outra. Os próprios re-
sultados de sua atividade são outros.

Maria Pestana – Às vezes as pessoas 
confundem esta relação como uma 
briga entre o planejamento e o Atendi-
mento, mas na verdade o que existe é 
um complemento de trabalho. Você 

pode dizer que há uma sobreposição 
em alguns momentos mas um plane-
jamento nunca vai ligar pro cliente  
para dizer que a campanha está atra-
sada, que vai trocar de produtora, que 
o layout não sei o que. O papel do pla-
nejamento é muito mais ligado à visão 
estratégica, ao que se pode dar de in-
sight pra criação que seja diferenciado 
pra essa empresa ter uma comunica-
ção diferente no mercado. Diz mais 
respeito ao posicionamento, apesar 
do atendimento poder colaborar com 
insights e informações , quem amarra 
tudo isso é o planejamento. 

CENP – Atendimento se aprende na 
escola? 

Marcelo Benez – Eu acho que não. 
O atendimento se assemelha em mui-
tos momentos  à música. A pessoa 
pode ter um talento nato, ter um dom, 
mas tem que praticar muito, tem que 
estudar muito, tem que se lapidar bas-
tante, porque vender uma ideia é algo 
que requer muitas técnicas, muita con-
centração e muito desenvolvimento 
de capacidades, que não adianta ape-

nas nascer apenas com um dom. 

Maria Pestana – Concordo plena-
mente. Eu acho que o atendimento é 
um dom que você lapida.

O atendimento no meu ponto de 
vista tem um aprimoramento que é a 
vivência. Porque quando a gente pen-
sa em outro profissional, um médico, 
por exemplo, você sabe que toda hora 
ele está em um congresso, precisa 
aprender novas tecnologias, conhecer 
novos remédios, procedimentos dife-
renciados, estar atualizado sobre sua 
atividade.

Nesse sentido, o atendimento é 
uma coisa que quanto mais estrada, 
mais especializado fica. Quanto mais 
situações você vive melhor e mais 
apurado fica seu feeling. O teu apren-
dizado está no labuta, na convivência 
com vários clientes, é isso que te dá 
um aprendizado maior, é a convivên-
cia que te dá massa muscular. Atendi-
mento não é uma atividade técnica 
como a de um engenheiro que apren-
de uma metodologia diferente pra 
construir uma coisa. Ele precisa da vi-
vência pra criar maturidade.

João Faria – Talvez outras áreas den-
tro da agência tenham essa condição 
de aprender na escola. Sei lá, alguns 
podem dizer que se nasce criativo en-
quanto outros acreditam que ela pode 
ser aperfeiçoada ou desenvolvida na 
academia. Contudo, um diretor de 
arte, por exemplo, pode ter um dom, 
uma facilidade com a estética, mas 
precisa aperfeiçoamento na forma, no 
método.

Já o Atendimento, com as exigên-
cias do mercado de hoje, não é mais 
possível que ele só desempenhe uma 
boa função de ser comunicativo ou de 
saber alinhavar as pontes, acho que 
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ele tem uma cobrança de entendi-
mento de negócio, que aí é a parte 
que se aprende na escola.

CENP – A “juniorização” que tem sido 
vista tanto dos anunciantes como em 
jovens atendimentos e que tem causa-
do dificuldades poderia ser resolvida 
com capacitação?

Marcelo Benez – A juniorização é o 
problema, a gente fala sempre de ex-
tremos, sempre um oxigênio novo é 
positivo em toda a organização. Mas 
quando fica só oxigênio novo sem ex-
periência é que é o problema.

João Faria – Acho que todo mundo 
tem que entender que a responsabili-
dade direta dessa juniorização é dos 
decisores dentro das agências e dos 
decisores dentro dos anunciantes. 
Não basta fazer a juniorização pela 
planilha de salários. Tem de ver se a 
cobrança que se fará neste profissio-
nal será possível de entrega. 
Estão querendo pagar duas vezes me-
nos e cobrar duas vezes mais. E isso 
vale para vários outros assuntos deste 

mercado de publicidade. Algumas até 
que ganharam a mídia recentemente.

É preciso debater estes papeis to-
dos, afinal não somos um mundo pa-
ralelo, somos um mundo que faz par-
te deste mundo, deste país, que en-
frenta problemas, e ou a gente vai en-
frentar juntos ou ainda terá algumas 
pessoas que vêem o lado da publicida-
de como uma coisa de Poliana, que 
tudo é lindo, maravilhoso, quando na 
verdade não é.

Maria Pestana – Tem uma responsa-
bilidade muito grande, que quando a 
gente fala de juniorização, a gente 
tem que pensar numa coisa, você 
pode até ter bastante gente junior, 
mas quando você tem um bom líder, 
você faz um exército. 
Então eu acho que tem que puxar um 
pouco a responsabilidade pro líder, 
posicionamento de líder, ter paciência 
pra ensinar, ser um cara que engaje 
esta turma jovem. Não basta mandar 
fazer, isso não é ser líder. 
Um líder pega você pela mão e te en-
sina a fazer. E você admira aquilo e re-
tribui aprendendo e fazendo melhor.

Marcelo Benez – Ele faz também 
porque isso é exemplo e aprender 
pelo exemplo é sempre mais gratifi-
cante e dura por mais tempo.

CENP – A Maria tocou num ponto in-
teressante sobre a experiência, sobre 
o Atendimento ter quilometragem. 
As agências têm ignorado um pouco 
este repertório de muitos  profissio-
nais de atendimento em busca de 
uma oxigenação? 

Maria Pestana – Sim, acho que sim. 
Mas acho também que tem de haver 
esse componente da liderança. A oxi-
genação é muito importante e a troca 
de um profissional mais maduro com 
um mais jovem é muito rica. Realmen-
te o jovem vem com uma energia, 
vem com coisas novas que estão acon-
tecendo, e quando existe a troca com 
a maturidade é uma combinação per-
feita porque você junta inovação mas 
de uma forma bem equacionada, en-
tão eu acho essa troca muito rica, é 
muito boa, tanto pro profissional ma-
duro como pro jovem que está che-
gando. Por isso se não houver lideran-
ça  não tem essa troca. 

CENP – As agência estão sabendo fa-
zer isso, esta mescla?

Maria Pestana – sim, eu acredito que 
sim. Na Lew'Lara pelo menos, sim. Tem 
uma turminha muito bacana, e real-
mente quando a gente senta pra con-
versar há uma troca, um intercâmbio de 
experiência e de prática muito grande. 
Quando eles querem falar sério eles en-
tram na minha sala dizendo que preci-
sam falar com o Itamaraty pra dar a co-
notação de seriedade, de uma decisão 
importante, de algo que eles precisam 
saber ou entender como funciona. Já 
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quando entram para “trocar figurinha” é 
para contar de alguma novidade, de al-
gum blog que viram, algum aplicativo 
interessante para o cliente, dar uma su-
gestão. Quando se consegue este tipo 
de relação o resultado final fica muito 
mais produtivo e harmônico.

Marcelo Benez – A juniorização pode 
ser vista de duas formas, quando ela é 
feita propositalmente pra você ter oxi-
gênio novo, pra ter pessoas plugadas 
no que está acontecendo, como ten-
dência, como antenas, ela é muito po-
sitiva. Quando você faz só pela linha de 
custo, pra por gente mais barata, aí é 
um problema, aí sai caro e pode com-
prometer a linha de custo de outros de-
partamentos, de outros negócios. 

João Faria – Eu acho que a questão é 
a seguinte. Qual é o repertório que 
este jovem tem? Acho que não é a ida-
de que consta ali no RG. Tem muito jo-
vem com repertório maravilhoso, você 
pode ter um conteúdo, uma informa-
ção, uma formação maravilhosa, e ser 
jovem...e se um jovem se propõe a 
isso, a ser brilhante, ter uma formação 
brilhante, conectado com o mundo, 
com pessoas, com o negócio do clien-
te, isso é ótimo. O que infelizmente 
acontece na maioria dos processos de 
juniorização é realmente que o valor 
que você vai receber no final do mês é 
apenas a idade. Aí você não conserta, 
e é aquela pessoa com o cobertor cur-
to né, cobre daqui, descobre dali.  

CENP – Houve uma grande geração 
de homens de atendimento e de duas 
décadas para cá as mulheres assumi-
ram quase todas as posições na agên-
cia e no cliente. E em quase sua totali-
dade o Atendimento. Há diferença na 
hora de fazer um bom atendimento? 

Maria Pestana – A mulher por ten-
dência é cuidadora e o Atendimento 
tem muito isso do papel do zelo, do 
cuidar, da harmonia e tudo mais. 
Agora não é pelo sexo, acho que é 
pela maneira de ser, os homens nor-
malmente não tem a mesma paciên-
cia, isso até porque as mães tem mais 
paciência, e tem um pouco o papel 
da maternidade no atendimento. 
Mas isso não é regra, eu já vi atendi-
mento mulher com paciência de Jó e 
homens histéricos fazendo show no 
cliente. Tudo é uma questão de esti-
lo.  Mas que há uma invasão femini-
na no Atendimento, isso há. O que 
eu queria destacar é que ainda há 
poucas mulheres em posições de li-
derança, na presidência das agên-
cias. O posto máximo de agências e 
de anunciantes ainda é muito mascu-
linizado e as mulheres estão cobran-
do muito isso. 

CENP – Mas elas não ascendem por-
que não querem, porque não têm 
qualificação ou porque quem está em 
cima não deixa? 

Maria Pestana – Acho que aconte-
ce nos dois casos, é uma tendência 
da humanidade, isso tem sido muito 
questionado em congressos lá fora, e 
não estou falando só de publicidade 
nem só do atendimento. Tem sido 
uma postura feminina de questiona-
mento do porque não chegar á presi-
dência, porque ficar apenas na dire-
toria, porque ser vice. Algumas das 
respostas tem a ver com a maternida-
de, com o fato dessas mulheres te-
rem filhos e precisarem também se 
dedicarem a eles. Mas também há ca-
sos em que elas não estão capacita-
das e ao tomar uma decisão mais 
dura e não contam com a confiança 

masculina nestes casos dentro da 
companhia. Entretanto, a mulher 
quando quer ela chega lá, seja aqui 
no Brasil ou em qualquer lugar, te-
mos até uma presidente aí pra provar 
que quando uma mulher é determi-
nada, quando ela quer o cargo mais 
alto ela chega, mas antes tem de tirar 
um homem de lá. 

Marcelo Benez – Via de regra, eu 
concordo com tudo o que a Maria fa-
lou, e acrescento que as mulheres têm 
características próprias assim como os 
homens. Mas no final das contas o 
que faz a diferença das pessoas é a 
reunião de características que com-
põem este profissional. 

João Faria – Independente de ho-
mem ou de mulher, o que eu acho 
curioso também no mercado publicitá-
rio é que há pouquíssimos negros no 
Atendimento e, consequentemente, 
nas agências como um todo.

CENP – Que mensagem final gosta-
riam de deixar?

Marcelo Benez – Parabéns para o 
CENP, por essa iniciativa de estar con-
vidando profissionais do mercado 
para reflexões a respeito da melhoria 
da própria atividade publicitária. É ne-
cessário muito diálogo para que to-
dos sejam entendidos e reconheci-
dos.

Maria Pestana – Como Atendimen-
to com mais de 26 anos de experiên-
cia raras vezes tenho oportunidade 
de explicar o que eu faço, como é 
este trabalho de atendimento, então 
fiquei muito lisonjeada com o convite 
e orgulhosa de ver nossa atividade 
ganhar visibilidade. É preciso falar 
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Demorou uma década para que o Grupo de 
Atendimento deixasse de ser apenas conversa 
informal entre interessados em refletir sobre a 
profissão e a atividade e nascesse com uma estrutura 
definida e um posicionamento focado em educação, 
aprimoramento e atualização dos profissionais da área. 
Presidido por Márcio Oliveira, presidente da Lew Lara\
TBWA, o GA vem trilhando uma seara própria em 
benefício da valorização do executivo de Atendimento.

As atividades do primeiro ano de atuação, em 2013, 
se concentraram em transmitir conhecimento através 
de palestras de temas diferenciados como negociação, 
gestão de pessoas, administração de crises, liderança 
e técnicas de apresentação e venda.  A exemplo do 
que faz com sucesso o Grupo de Mídia, o GA também 
incluiu um roteiro de aprendizado internacional 
através de uma viagem que incluiu um curso de 
Serviços de Qualidade na Disney e na ESPN, além de 
passagens pela Pixar, Marvel e Lucasfilm. Segundo 
Márcio Oliveira, presidente da entidade, o objetivo 
desse tipo de capacitação é enxergar os valores da 
marca aplicados em cada detalhe e como uma boa 
prestação de serviços depende de que os profissionais 
acreditem no que fazem e tenham mais informações 
sobre processos.

“O profissional de atendimento precisa ter 
capacidade de antecipação, espírito empreendedor e 
muito jogo de cintura. Conhecer processos de 

excelência de qualidade contribuem para calibrar o 
poder de decisão e aumentar o conhecimento técnico 
para gerar experiência de bem servir”, afirma.

Comemorando três anos de atividades, o GA já 
formou quatro turmas em cursos diversos sobre 
gestão de negócios, totalizando impacto direto em 
160 profissionais de atendimento, e visa digitalizar o 
Atendimento em suas próximas iniciativas. 

Além dos cursos focados na área digital, o Grupo de 
Atendimento também realizará em 2015 uma série de 
encontros com lideranças do mercado. O primeiro 
aconteceu no CENP e reuniu aproximadamente 40 
profissionais de atendimento, ocasião em que o 
presidente da entidade falou sobre o funcionamento 
do órgão, seus diferenciais e relevância para um 
mercado cada vez mais pautado em melhores práticas 
comerciais e éticas.

Em novembro, está no planejamento o GA Summit 
2015, evento com a participação prevista de 
economistas e profissionais de agências do Brasil e do 
exterior para discutir os principais cases do ano sob o 
ponto de vista da área de atendimento. Além de uma 
parceria com a Sandbox, escola de estratégia fundada 
por Daniel de Tomazo e Felipe Senise, especialistas 
em planejamento. O objetivo é oferecer cursos de 
“tomada de decisões” e sobre o poder de mobilização 
do atendimento dentro das agências e no seu trabalho 
com os anunciantes.

mais ainda sobre este assunto por-
que quando a gente fala que faz 
atendimento, quem é menos infor-
mado já acha que a gente atende o 
telefone, atende a porta, atende a 
campainha...

www.lewlaratbwa.com.br
www.folha.uol.com.br

www.agenciacidada.com.br
www.grupodeatendimento.com.br

@
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COnSELHO DE éTICA:
COnCILIAR, MEDIAR E 
ARBITRAR COnfLITOS

O Conselho de Ética exerce a impor-

tante função de conciliar, mediar e ar-

bitrar conflitos éticos referentes às Nor-

mas-Padrão da Atividade Publicitária, é 

formado por membros voluntários, in-

dicados pelas entidades fundadoras e 

associadas ao CENP, portanto repre-

sentantes de Agências, de Anunciantes 

e de Veículos, e possui organismos 

próprios para seu funcionamento que 

são: Colégio de Presidentes, Câmaras 

de Conciliação e Mediação e de Arbi-

tragem e Conflitos Éticos e recebe 

apoio administrativo da Secretaria Exe-

cutiva, conforme artigo 43 dos Estatu-

tos Sociais. As competências destes or-

ganismos estão estabelecidas no Regi-

mento Interno deste conselho.

A Câmara de Conciliação e Media-

ção tem como prerrogativa conciliar os 

agentes relacionados no procedimen-

to ou mediar acordos de adequação às 

Normas-Padrão. Nesse momento, não 

há análise de mérito do procedimento. 

Na manifestação de defesa a agência 

pode argumentar pontos que necessi-

tam de análise técnica, de mérito. Sen-

do assim, a regra é que o assunto pas-

se para apreciação junto à Câmara de 

Arbitragem e Conflitos Éticos, salvo se 

ocorrer algum acordo. 

Como o próprio nome diz, essa se-

gunda câmara deve analisar as ques-

tões de mérito frente às Normas, arbi-

trando uma decisão a agência que é 

parte no procedimento na relação co-

mercial examinada. 

O Conselho de Ética e as Câmaras 

têm uma composição de até 144 mem-

bros, entre titulares e suplentes, e para 

cada uma um quórum mínimo de três 

membros. 

Tendo como base a Missão, Visão e 

Valores descritas usualmente na pági-

na 6 da CENP em Revista e também no 

site da entidade, o CENP procura atuar 

pedagogicamente reafirmando os con-

ceitos de melhores práticas ético-co-

merciais, e com o funcionamento ple-

no de seu Conselho de Ética, com 

apoio direto dos departamentos Jurídi-

cos e de Diligências, esta atuação ga-

nha relevância a partir da identificação 

das relações comerciais que possam 

apresentar-se non compliance com as 

Normas-Padrão.

Uma observação panorâmica permi-

te a constatação de que trata-se de 

uma contribuição para uma melhor 

compreensão do ambiente da autorre-

gulação, favorecendo a utilização das 

melhores práticas éticas, técnicas e co-

merciais no relacionamento entre 

Anunciantes, Agências e Veículos.

E é com este objetivo que vem sen-

do realizadas as diligências técnicas de 

verificação anuais pela entidade, para 

apurar, com base em critérios técnicos 

pré-definidos e de conhecimento públi-

co, se os compromissos previstos nas 

Normas-Padrão estão sendo cumpridos.

Importante destacar, apesar da ob-

viedade, que as diligências só ocorrem 

em agências que possuem o Certifica-

do de Qualificação Técnica.
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O funcionamento e a missão fundamentalmente pedagógica



CENP em Revista entrevistou alguns 

conselheiros da entidade e comparti-

lha, ao longo da matéria suas ideias so-

bre como o CENP consolidando-se 

como um fórum de ética comercial, 

criado pelo próprio mercado há mais 

de 16 anos, segue sendo administrado 

por seus próprios agentes. E como isso 

o legitima na tarefa de disseminar as 

melhores práticas para os agentes do 

negócio, zelando para que as relações 

sejam pautadas por princípios éticos.

Conectado com as mais modernas 

ferramentas de gestão, o CENP recen-

temente modernizou sua metodologia 

de diligências que agora passou a ser à 

distância, em formato eletrônico.

É também por meio da diligência 

que são detectadas eventuais situações 

que apresentam potencial non com-

pliance com as Normas-Padrão e, após 

as devidas apurações, um procedimen-

to ético pode ou não ser iniciado.

Visando ampliar este esforço de 

conscientização do mercado relativo 

às Normas-Padrão, expondo os benefí-

cios e a relevância da aplicação de suas 

práticas pensadas para desenvolver to-

dos os agentes do mercado da comu-

nicação, o CENP também editou em 

2014 o livro Compliance e Proposições 

Éticas na Autorregulação da Publicida-

de, que também está disponível no site 

da entidade. As versões concisas da le-

gislação e das Normas-Padrão estão 

disponíveis nas versões em inglês e es-

panhol e tratam das relações entre 

Anunciantes, Agências e Veículos de 

comunicação, com destaque para o 

modelo de Compliance.

Além do livro, foram realizadas di-

versas ações de comunicação por meio 

das entidades nacionais que compõem 

o CENP, das entidades profissionais de 

publicitários, como a APP Brasil, foram 

veiculados anúncios em veículos nacio-

nais de informação e do trade, e muita 

assessoria de imprensa. Enfim, foi de-

dicada muita energia e investimento 

para atender ao valor transparência, 

um dos norteadores do CENP.

As diligências que verificam as rela-

ções entre Agências, Veículos de Co-

municação e Anunciantes são tratadas 

no livro e elucidam, à luz das Normas-

Padrão e das leis federais e decreto, as 

circunstâncias que possam estar em 

contradição com as definições éticas 

do próprio mercado.

Se em 2014 foram realizadas 89 dili-

gências em diferentes agências de pu-

blicidade, em 2015 são esperadas mais 

de 180 em nível nacional.

Na origem, as diligências têm, antes 

de tudo, o objetivo de verificar se as 

agências estão cumprindo com os com-

promissos éticos e técnicos, assumidos 

quando da adesão às Normas-Padrão e 

solicitação do Certificado de Qualifica-

ção Técnica emitido pelo CENP.

Segundo Ernesto Morita, supervisor 

jurídico da entidade, as diligências veri-

ficam se as agências estão cumprindo 

com os compromissos éticos e técni-

cos, como por exemplo possuir estrutu-

ra completa de atendimento aos clien-

tes em linha com as Normas-Padrão.

O processo de diligência é tratado 

de maneira absolutamente técnica, 

profissional e cercada com cuidados 

que esta atividade exige. Um exemplo? 

Todos os colaboradores contratados 

do CENP, e mesmo os conselheiros 

que são voluntários, assinam termo de 

confidencialidade, em conformidade 

com os estatutos e as obrigações pre-

vistas, visando resguardar as informa-

ções que são o objeto de análise nas 

diligências ou perante o próprio Conse-

lho de Ética.

Para que a relação comercial entre 

Agências, Anunciantes e Veículos, se 

mantenha segura, transparente e ali-

nhada com as previsões legais e de au-

torregulação, quando o Conselho de 

Ética declara que uma determinada re-

lação entre uma Agência e o Anuncian-

te está non compliance com as Nor-

mas, a Agência, o Anunciante e os Veí-

culos são informados, o que ocorre 

também com as entidades represen-

tantes de veículos de comunicação.

Com qual objetivo? Ora, a participa-
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As diligências verificam 

se as agências estão 

cumprindo com os 

compromissos éticos e 

técnicos, como por 

exemplo possuir 

estrutura completa de 

atendimento aos 

clientes em linha com 

as Normas-Padrão 
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ção no ambiente de autorregulação é 

livre, ocorre por adesão voluntária, e 

assim as normas prevêem que os agen-

tes interessados tenham esta informa-

ção, para que decidam se desejam ou 

não continuar participando da sistemá-

tica prevista na autorregulação, o que 

funciona como uma espécie de fast 

track no mercado.

Traduzindo, assim como os anun-

ciantes e agências têm liberdade para 

decidirem se desejam manter relações 

comerciais baseadas nas melhores prá-

ticas, também os veículos devem ter 

esta liberdade, claro, em conformidade 

com a previsão da lei 4680/65.

Para outro conselheiro entrevistado, 

é justamente a idoneidade dos mem-

bros do conselho, sua função volunta-

ria e sigilo com que cada situação é 

avaliada que demonstra o nível de ma-

turidade de seus membros e do merca-

do como um todo.

“O sigilo e a confidencialidade são 

fatores fundamentais, inclusive como 

força de preservação do mercado e de 

todos os que dele participam”.

CASOS DE IRREGULARIDADE

Marcos Barbosa, supervisor do De-

partamento de Diligência Técnica de 

Verificação do CENP, conta que a equi-

pe está preparada para orientar as 

agências sobre todo e qualquer aspec-

to que envolva a diligência.

“O processo da diligência à distân-

cia é preponderantemente eletrônico, 

cujos critérios utilizados são de conhe-

cimento público nas Normas de Regu-

lamentação para Diligência disponível 

no site do CENP, as técnicas utilizadas 

para seleção e para testes específicos 

são objetivas tornando o trabalho me-

nos subjetivo, mais ágil e moderno o 

que facilita a vida de todos envolvi-

dos”, afirma. E em tempos de nota fis-

cal eletrônica a verificação torna-se 

bastante prática, rápida e segura.

É relevante destacar que a diligência 

não julga mérito, não determina se 

uma relação comercial está complian-

ce ou não com as Normas-Padrão, uma 

vez que esta é uma atribuição do Con-

selho de Ética, formado exclusivamen-

te por profissionais do mercado, indica-

dos pelas entidades fundadoras.

NORMAS E PROCEDIMENTOS

Considerando que ao assinar o ter-

mo junto ao CENP a agência está com-

promissada às Normas e à legislação, 

cabe aos dirigentes da agência envidar 

esforços para que todos seus colabora-

dores conheçam o documento que é 

público e pode ser acessado no site da 

entidade, bem como oferecer qual-

quer saneamento de dúvidas a respei-

to dos procedimentos que redundem 

em melhores práticas ético-comerciais.

Para outro membro do conselho 

entrevistado, ao observar as normas vi-

gentes de um Conselho que procura e 

objetiva preservar as melhores práticas 

do mercado, além de ser benéfica a 

todas as partes, também reflete o de-

sejo das mais importantes e represen-

tativas entidades nacionais represen-

tantes de Anunciantes, Agências e Veí-

culos que o criaram e mantém o CENP 

vivo e dinâmico.

E acrescenta: “Vejo que o CENP está 

procurando divulgar perante o merca-

do e todos os segmentos que estão de 

uma forma, direta ou indiretamente, li-

gados à ele suas funções, benefícios e 

normas. Desta forma, acreditamos que 

uma aproximação maior com todos é 

fundamental e recomendável para a 

manutenção do status quo das rela-

ções saudáveis”.

Com 11 anos de experiência na 

área, Ernesto Morita afirma que o mo-

mento atual da entidade é de total 

transparência e modernização com as 

melhores iniciativas de conciliação e 

princípios éticos convencionados pelos 

próprios agentes envolvidos.

A própria iniciativa de adotar o con-

ceito do compliance abre outra dimen-

são a tudo que está acontecendo no 

mundo e coloca o Brasil, mais uma vez, 

em situação de vanguarda na promo-

ção das melhores práticas nas relações 

ético-comerciais.

Algumas das iniciativas implementa-

das pelo CENP para garantir benefícios 

contínuos e transparência nas relações 

diz respeito também ao olhar recípro-

co que a entidade tem para com o 

mercado, e vice-versa.

Com ouvidos abertos e canais dispo-

níveis para entender e atender os cola-

boradores e líderes do mercado publi-

citário, o CENP vem melhorando tam-

bém a partir de sugestões de profissio-

nais da linha de frente.

“É impressionante como continua-

mente recebemos sugestões e críticas 

construtivas que são verdadeiros pre-

sentes para o aprimoramento de nos-
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sas atividades para servir ao mercado” 

comenta Dr. Morita. 

Hoje, para se instaurar um procedi-

mento de ética há dois caminhos: indí-

cios de desacordo apurados pela dili-

gência técnica de verificação e tam-

bém por denúncia apresentada por 

parte de outra agência certificada, de 

um veículo ou do anunciante.

Em ambos os casos, a primeira ava-

liação é da Secretaria Executiva do Con-

selho de Ética, encaminhando depois 

ao presidente do CENP.

Se nesta primeira análise se conclui 

que não é objeto de instauração, a de-

núncia pode ser arquivada mas antes 

precisa ser homologada pelo Colégio 

de Presidentes que é a instância máxi-

ma do Conselho de Ética. Por outro 

lado, se instaurado um procedimento, a 

primeira tentativa é de mediação e con-

ciliação onde os membros do Conselho 

de Ética analisam e propõem acordos. 

Contudo, apesar de poderem analisar 

possíveis acordos, a câmara de media-

ção e conciliação não tem atribuição de 

analisar mérito, pois isso cabe à câmara 

de arbitragem e conflitos éticos, para 

onde são dirigidos os casos que não lo-

graram êxito em conciliação. 

Todo o andamento do procedimen-

to obedece a um rigoroso rito que ga-

rante o mais amplo diálogo aos partici-

pantes, e assim também ocorre com a 

garantia de amplo direito de defesa.

O box ao lado, “Correção de rota” 

descreve o andamento real de um pro-

cedimento no conselho de Ética e as 

interações que ocorreram com o CENP. 

Um dos conselheiros, por exemplo, 

descreve sua atuação e a dos colegas 

como um momento de grande aprendi-

zado. “O diálogo é sempre o melhor ca-

minho para qualquer situação e quando 

conversamos sobre situações non com-

pliance com as Normas-Padrão, sobre 

as negociações entre agências e anun-

ciantes ou sobre casos específicos de ir-

regularidades, as posturas são sempre 

conscientes e lúcidas. Trata-se de um 

momento salutar de conversação que 

beneficia a todos os envolvidos”.

Leia mais em www.cenp.com.br. Lá estão 

publicados todos os documentos aprova-

dos pelos organismos do CENP que dizem 

respeito ao funcionamento interno bem 

como os que estão citados nesta matéria.

ESTUDO DE CASO: CORREÇãO DE ROTA

Uma referência interessante sobre como o mercado vem entendendo 
e colaborando para que as relações sejam cada vez mais éticas e 
transparentes aconteceu no final de 2014, quando uma diligência em 
uma agência multinacional identificou um excesso de repasse do 
desconto padrão de agência para um anunciante, além do previsto no 
Anexo B, situação que caracteriza potencial non compliance às Normas. 
Por conta disso foi instaurado um procedimento para avaliação do 
Conselho de Ética, citando-se a agência e uma cientificação ao anunciante, 
oferecendo-se um prazo para manifestação em relação ao ocorrido.

A agência apresentou seus argumentos de defesa e este procedimento 
passou, então, por uma primeira etapa na Câmara de Conciliação. Nesse 
primeiro momento não houve proposta da adequação e diante da não 
resposta de ambos, o procedimento foi encaminhado para a Câmara de 
Arbitragem e nela os Conselheiros puderam analisar o mérito da questão.

No intervalo de tempo entre a realização de uma Câmara e outra, foi 
realizado um encontro no CENP com a presença de representantes legais 
da agência, a seu próprio pedido, e também do anunciante para a devida 
compreensão das Normas-Padrão e do conceito do compliance frente a 
estas mesmas Normas.

Com o entendimento e o conhecimento do teor do que trata a 
autorregulação, quando da realização da Sessão da Câmara de Arbitragem, 
a agencia e o cliente se anteciparam, apresentando o compromisso 
formal de adequação às Normas-Padrão e ao Anexo B na sua integralidade. 
Na Câmara de Arbitragem estiveram presentes tanto os representantes 
da agência quanto os representantes legais do cliente-anunciante.

Diante desse compromissso e das intenções que foram apresentadas 
pela agência e pelo anuncante, inclusive assinando um documento e 
formalizando o acordo em reunião no próprio CENP, foi recomendado o 
arquivamento do caso.

“Se está bom para as duas partes, então é um bom negócio”, afirmou 
um dos conselheiros.



CENP

PORTAS E OUVIDOS ABERTOS 
PARA O MERCADO

Acreditando em uma Governança Corporativa cada vez 
mais transparente e compartilhada com os stakeholders, o 
CENP mantém regularmente pesquisa de satisfação dos con-
tatos realizados pela entidade através dos múltiplos canais 
abertos com o mercado como o site, o email, telefone e as 
mídias sociais.

 Esta ferramenta permite uma análise mais apurada do 
atendimento de sua equipe de colaboradores e contribui 
para a melhoria contínua da relação da entidade com o mer-
cado uma vez que através da possibilidade de diálogo é pos-
sível esclarecer dúvidas, incentivar os propósitos de transpa-
rência e ética dos agentes desta relação, as Agências, os Ve-
ículos e os Anunciantes, bem como garantir o nível de com-
prometimento de todos.

 Lançado no primeiro semestre de 2013, o mecanismo de 
avaliação está completando dois anos e acaba de receber 
um reajuste em suas métricas com a inclusão de duas per-
guntas com respostas livres e abertas, indo além das situa-
ções específicas de cada contato.

Desde que foi implantado, a interação ao questionário só 
aumenta. Dos 15% de retorno aos questionários no primei-
ro ano, o índice já subiu para 18% e continua oferecendo 
condições de alinhamento das opi niões de quem se relacio-
na com a entidade guardiã das Normas-Padrão.

 Mesmo quando não são atendidos em suas solicitações 
de certificação, por exemplo, as avaliações são de um aten-
dimento cordial e de atenção excelente e comprometida 
em ouvir sobre os problemas e dúvidas colocadas.

 A metodologia adotada pelo CENP para aferir a opinião 
de quem entrou em contato também avalia a performance 
de seus colaboradores, sendo assim também é um ótimo ba-
lizador das metas individuais que resultam em um bom de-

sempenho para as metas das áreas e, sequencialmente, às 
metas da entidade: atender com excelência a todos os asso-
ciados e parceiros, transmitindo cultura, responsabilidade e 
valores de estímulo às melhores práticas comercias e éticas.

Além de um termômetro das relações de atendimento 
estabelecidas pelos colaboradores da entidade com o mer-
cado, a pesquisa de atendimento é espaço também para o 
recebimento de críticas que embora não sejam muitas, aju-
dam no aprimoramento do trabalho da entidade.

A presença do CENP na internet, através das mídias so-
ciais e do site www.cenp.com.br, onde é possível ter acesso 
direto a toda informação oficial da entidade, com texto cur-
tos, didáticos, exemplos, referências, vídeos e segmentação 
de assuntos para Agências, Veículos e Anunciantes, é tam-
bém uma referência da transparência com que a entidade 
pauta suas ações.
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Cenp aprimora pesquisa de 
satisfação e mantém canais 
abertos ao diálogo

www.cenp.com.br @

Entre as colocações dos entrevistados na pesquisa 
de satisfação do último mês destacam-se:
•  Atendimento muito bom. Esclareceram todas as minhas 

dúvidas;
•  Solicito maior atuação do CENP no interior, principal-

mente no relacionamento com os veículos;
•  Parabéns ao CENP por nos manter dentro dos padrões 

de referência no mercado e ainda estarmos aptos a par-
ticipar de licitações futuras;

•  Buscamos a excelência e satisfação dos nossos clientes, 
sendo assim, a certificação do CENP é uma maneira de 
atingir esse objetivo, passando segurança para eles;

•  Faz parte da nossa administração estar atualizado com 
as parcerias que nos ajudam a crescer como empresa. 
Como não estar com as empresas que defendem o 
nosso negócio?



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



ARTIGO

A IMPORTÂnCIA DA 
GESTÃO DE IMAGEM

Em momentos de ambiente macro-
econômico desfavorável, parece haver 
uma tendência em se encarar a gestão 
de imagem corporativa como algo se-
cundário, privilegiando-se um foco di-
reto em vendas. A história vem mos-
trando que essa atitude não leva ne-
cessariamente à eficácia nos negócios.

Ao contrário, a negligência no esta-
belecimento de padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental e 
em um cuidadoso monitoramento de 
imagem, pode ter consequências da-
nosas para o resultado de empresas.

O fato é que os stakeholders estão 
cada vez mais vigilantes e críticos em 
relação à atitude das empresas. À me-
dida em que tem muito mais acesso à 
informação, o consumidor cobra mais 
das empresas por uma postura ética, 
transparente e responsável nos cam-
pos social e ambiental, como condição 
sine qua non para adquirir seus produ-
tos. Consumidores esclarecidos estão 
fartos de corrupção, falsidade e dribles 
legais. Não basta mais portanto produ-
zir produtos ou serviços de qualidade a 
preço justo. Isso é condição essencial, 
mas não suficiente. As empresas preci-
sam se mostrar como atores importan-
tes da sociedade demonstrando clara-
mente a relevância da sua atuação por 
um mundo melhor. E, mais do que se 
mostrar, as empresas precisam real-
mente colocar em prática o que apre-
goam. A inconsistência entre discurso 

e prática pode ser flagrada e execrada 
pela opinião pública gerando ruídos 
com potencial para impactar negativa-
mente os negócios. Um rigoroso pro-
cesso de governança corporativa, alia-
do à disseminação de princípios e valo-
res junto aos seus colaboradores e de-
mais stakeholders, deve ser estabeleci-
do em todas as empresas preocupadas 
com a sua imagem e na consequente 
sustentabilidade de seus negócios. E 
não devem esperar que alguém impo-
nha, legalmente, tal atitude. O cami-
nho da autorregulação é uma excelen-
te opção e tem bons exemplos no Bra-
sil. Na área de marketing e comunica-
ção, por exemplo, existe o CENP – Con-
selho Executivo das Normas-Padrão e o 
CONAR – Conselho Nacional de Autor-
regulamentação Publicitária, prestando 
serviços de grande relevância, nortean-
do as empresas para um caminho éti-
co e respeitoso.

Há outras instituições, como o Insti-
tuto Ethos, que se dedicam ao estabe-
lecimento de indicadores e à dissemi-
nação de boas práticas no campo da 
sustentabilidade e da ética. Os Indica-
dores Ethos para Negócios Sustentá-
veis e Responsáveis, por exemplo, têm 
como foco avaliar o quanto a sustenta-
bilidade e a responsabilidade social 
têm sido incorporadas nos negócios, 
auxiliando a definição de estratégias, 
políticas e processos.

Pois bem, se, ao terminar de ler este 

artigo, você ainda não estiver conven-
cido da importância de uma gestão 
profissional de imagem, não se esque-
ça que nossas marcas estão literalmen-
te nas mãos dos consumidores. São 
eles, em última instância, que cobrarão 
transparência, coerência e, principal-
mente, o respeito nas relações com a 
sua empresa.  E serão eles que garanti-
rão – ou não – a longevidade da sua 
empresa.

Alexis Thuller Pagliarini, 
Membro do Conselho de Ética do CENP, 
presidente do Chapter Brazil da MPI e VP da 
AMPRO
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Entidades Fundadoras: Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

O credenciamento de serviços de Fornecedor de Informações de Mídia, além de garantir maior transparência, 
constitui ferramenta importante para o planejamento de mídia realizado pelas Agências de Publicidade. 
O CTM - Comitê Técnico de Mídia, composto por representantes dos Anunciantes, Agências de Publicidade 
e Veículos de Comunicação, é responsável por analisar tecnicamente os Serviços de Informações de Mídia 
apresentados por Fornecedores interessados, emitindo o respectivo parecer sobre estes serviços. 
O Conselho Executivo do CENP homologa os pareceres favoráveis encaminhados pelo CTM. Os estudos estão
disponibilizados no site do CENP e a aquisição dos mesmos é feita diretamente com os Fornecedores. 
Esta iniciativa contribui para o aumento da credibilidade dos dados e informações disponíveis no mercado publicitário. 

Conheça o novo site do CENP, acessando: www.cenp.com.br.

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA.

ESTAS INFORMAÇÕES 
DE MÍDIA SÃO SÉRIAS 
MESMO?

A FONTE É SEGURA?

TEM COMO 
COMPROVAR?

CENP. A MELHOR RESPOSTA 
PARA PERGUNTAS COMO ESTAS.

AF_ANC_CENP_20.5X26.5.indd   1 2/9/15   14:23



ARTIGO

GOVERnAnÇA CORPORTIVA
TAMBéM VALE PARA PMEs

“É de pequeno que se aprende”. 
Este era um ditado muito em voga em 
épocas passadas, mas de grande verda-
de e importância. Podemos derivar afir-
mando que são de pequenas que se 
moldam e forjam as grandes.

Em tese as práticas de Governança 
Corporativa, respeitando-se as devidas 
peculiaridades e proporcionalidades, 
aplicam-se tanto às micro como às pe-
quenas e médias empresas – que na 
maioria dos casos são familiares.

Como surgem as startups ou peque-
nos negócios? Geralmente surgem da 
identificação entre grupos de jovens, 
sejam universitários, de ensino técnico, 
sejam das mais diversas atividades, 
com um ideal e sentimento de empre-
ender, crescer e gerar riqueza em tor-
no de uma ideia. Uma das áreas que 
mais geram startups é o segmento da 
comunicação, do desenvolvimento de 
aplicações, principalmente para mobi-
le, produção e prestação de serviços.

Para muitos proprietários de peque-
nas e médias empresas, a palavra "Go-
vernança" soa um tanto assustadora e 
vitoriana. No entanto, o valor do pro-
cesso de Governança que agrega para 
a menor das empresas, talvez esteja 
fundamentalmente mal interpretado.

Os proprietários em geral são apai-
xonados pelo seu negócio. Podem en-
tender pouco ou muito sobre gestão 
de empresas, do setor em que estão 
entrando e os papéis que serão neces-
sários. Mas infelizmente na grande 
maioria, a Governança não é uma pala-

vra usada com frequência, assim como 
as estruturas formais ainda não são 
consideradas. Se você tem energia ili-
mitada e entusiasmo, provavelmente 
está focado em desenvolvimento de 
produtos, financiamento, promoção da 
marca e talvez a última coisa que quei-
ra fazer é parar para pensar sobre Go-
vernança.

Entretanto, todas as empresas bene-
ficiam-se de uma boa Governança. A 
empresa que pratica a boa Governança, 
neste contexto, não deve estar somen-
te preocupada com o cumprimento das 
regras e regulamentos formais. Pelo 
contrário, deve atentar-se ao estabeleci-
mento de um quadro de processos e 
atitudes que agregam valor ao negócio 
da empresa, ajudam a construir a sua 
reputação e garantam a sua continuida-
de e sucesso ao longo prazo.

Podemos elencar duas práticas es-
senciais de Governança Corporativa 
para Startups e PMEs de qualquer setor: 
•As organizações devem estabelecer 
mecanismos de Governança que pro-
movam a coordenação entre os mem-
bros da família/sócios e organizem a 
relação entre proprietários  e gestão; 
• Deve haver uma clara divisão de res-
ponsabilidades à frente da empresa. 
Nenhum indivíduo deve ter poderes ir-
restritos de decisão;
• Deve ser estabelecido um processo 
de engajamento das partes interessa-
das.

Numa altura em que a competição 
por capital humano e financeiro é glo-

bal – com janelas de tempo de coloca-
ção no mercado cada vez mais curtas 
–, tornam-se ainda mais necessárias as 
características de honestidade, integri-
dade e, principalmente, de confiança 
efetiva. As boas práticas de Governança 
Corporativa infundem confiança entre 
as partes interessadas, atuais e poten-
ciais, permitindo obter valorizações 
mais elevadas, reduzir os riscos perce-
bidos, minimizar o custo de capital, e, 
finalmente, abrir o caminho para a lu-
cratividade e sucesso continuados.

Lembre-se, a boa Governança Cor-
porativa não é apenas para grandes 
companhias pois afinal são de peque-
nas que se moldam as grandes.

Vladimir Barcellos Bidniuk,
Advisoring em Governança Corporativa e GRC 
Coordenador do Capítulo Sul do IBGC
Diretor de Governança da SUCESU-RS
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PRÊMIO RECOnHECE RELEVÂnCIA 
DAS MELHORES PRáTICAS

Mostre que seu talento corre nas 
veias. Com este tema o Núcleo de 
Agências de Propaganda e Marketing 
da ACIJ marcou a realização do 3ª ano 
do Prêmio Manchester Catarinense de 
Propaganda, em Joinville.

A premiação que é um reconheci-
mento aos profissionais, agências e 
clientes que acreditam que vale a pena 
dar o sangue pelas melhores ideias ga-
nhou destaque também ao incentivar 
que concorressem apenas agências de 
publicidade e propaganda que sejam 
certificadas pelo CENP – Conselho Exe-
cutivo das Normas-Padrão. 

O reconhecimento aos benefícios 
que a certificação da entidade confere 
ao mercado, consolidando práticas co-
merciais éticas e compatíveis com as 
Normas-Padrão demonstra o valor 
compartilhado e de reconhecimento 
imediato da responsabilidade delas 
com atividades éticas e criativas.

As agências certificadas são reco-
nhecidas por sua qualificação técnica, 
quase um selo de qualidade que a faz 
ganhar destaque aos olhos dos anun-
ciantes e de todo o mercado. Outra 
distinção advinda de sua qualificação 
técnica é a possibilidade do atendi-
mento de contas públicas, sem contar 
que a certificação também garante às 
agências de pequeno porte o acesso 
às informações de mídia oferecidas 
por fornecedores de serviço de mídia, 

com estudos credenciados pelo CENP.
Nesta edição o prêmio também esti-

mulou a responsabilidade social das 
agências participantes na campanha de 
doação de sangue. Segundo Gabriel 
Krieger, presidente do Núcleo de Agên-
cias de Propaganda e Marketing da 
ACIJ, a ideia foi promover uma “ação de 
engajamento social mostrando a força 
e consciência do mercado catarinense, 
destacando não só as grandes campa-
nhas mas também os grandes exem-
plos de amor ao próximo”.

Para Gabriel Krieger, presidente do 
Núcleo de Agências de Propaganda e 
Marketing da ACIJ, o número de agên-
cias inscritas surpreendeu positivamen-
te e reforçou a qualidade do Prêmio 
Manchester. “Conseguimos envolver 
mais agências do Norte de Santa Cata-
rina, isso mostra que estamos movi-
mentando o mercado e levando as 
agências para uma qualificação mais 
elevada". 

A premiação é essencial para o for-
talecimento da indústria da propagan-
da, em qualquer região, seja em gran-
des centros ou não. “Mais uma vez o 
resultado mostra que Joinville tem 
agências com muita competência”, 
destaca Gabriel.

Profissionais das agências Santa Cla-
ra e DM9, de São Paulo fizeram a ava-
liação dos trabalhos inscritos. Na tercei-
ra edição do Prêmio houve recorde, ao 

todo foram 251 trabalhos inscritos, por 
14 agências do Norte de Santa Catari-
na. 24 trabalhos saíram vencedores em 
oito diferentes categorias e 4 premia-
ções destaques especiais. Confira abai-
xo algumas peças vencedoras:

Melhor Campanha
•  OURO - Pixel - Exit
•  PRATA - Gropius 207 - For.b
•  BRONZE - Surpresas de Natal - Exit
  
Anunciante do ano
•  Mitsubishi Kayo Motors

Atendimento do ano
•  Rafael Melo 

Criativo do Ano
•  Felipe Grossl

Agência do Ano
•  Exit

3ª edição do Manchester Catarinense de Propaganda

www.manchestercatarinense.com.br @
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CRôNICA

SOBRIEDADE ACIMA DE TUDO
– Esses fatos aconteceram no final da década de 80, logo de-
pois que o Paulinho Penteado foi transferido da MPM - SP para 
a MPM - Rio.
Nesse novo cargo ele também havia assumido a responsabili-
dade pela direção da mídia do escritório de Brasília, para onde 
passou a viajar com frequência.
Certa manhã, o diretor geral da agência estava aprovando as 
despesas de viagens, quando pediu ao Paulinho que desse 
um pulo à sua sala. Assim que chegou, antes mesmo que con-
seguisse desejar um bom dia ao seu chefe, foi atingido por 
uma metralhadora verbal:
– Paulinho, sente aí um pouco. Escuta só: você precisa enten-
der que mesmo sendo a mesma empresa, existem diferenças 
entre a MPM - SP e a MPM - Rio. Por exemplo, eu sei que lá, 
bebida alcoólica é liberada durante as viagens. Aqui no Rio, no 
entanto, não é assim. É outra filosofia. Para nós viagem não é 
festa, você tem que ter a vida que teria na sua casa, nem mais 
e nem menos.... 
– Pois é, na minha casa eu bebo todas as noites e....
Mas o nosso querido gordinho não conseguiu finalizar a frase. 
O diretor da agência interrompeu com voz firme e, apoiando 
as duas mãos na mesa, foi ficando em pé enquanto dizia:
– Não importa, Paulo! Não importa mesmo! As regras aqui são 

outras. Não reembolsamos despesa com bebida alcoólica e 
ponto final. Não há o que discutir. Chega.... 
E assim o nosso Paulo Penteado que havia chegado mudo, 
permaneceu em silêncio e saiu calado.
Passou uma semana e o diretor geral da MPM - Rio encontra-
va-se novamente cumprindo a rotina de liberar para reembol-
so os relatórios das despesas de viagens.
O movimento era automático: batia o olho no documento, ve-
rificava as notas fiscais, rubricava e passava adiante.
Já estava cumprindo a tarefa num ritmo acelerado quando, de 
repente estancou. Ficou imóvel, olhando fixo para um docu-
mento em suas mãos. Com os dentes cerrados e quase sem 
abrir a boca, falou baixinho articulando cada sílaba:
– FI...LHO...DA...PU...TA...
E explodiu numa enorme gargalhada, que há muito tempo 
não se permitia dar.
E continuou rindo muito enquanto punha sua rubrica naquele 
relatório de viagem do Paulinho, que trazia uma nota fiscal
com a seguinte descriminação de refeição: um filé com fritas 
e 17 quindins.

Waltely Longo é diretor da Prooh - Projetos de Mídia Out-of-home



mais atualização 

mais florestas plantadas

Você sabia que as empresas 

brasileiras produtoras de papel 

obtêm 100% da celulose a partir 

de fl orestas plantadas?*               

A área de fl orestas plantadas no 

Brasil equivale a 2.2 milhões de 

campos de futebol.**

Leia sua revista favorita 

tranquilamente, pois o papel 

utilizado nela é feito de madeira 

natural e renovável.

Para descobrir fatos 

ambientais surpreendentes 

sobre a comunicação 

impressa e o papel, visite

www.twosides.org.br

*Folha Bracelpa Nº01, Maio / Junho 2009.
**Two Sides Brasil, 2014.

Two Sides é uma iniciativa que 
promove o uso responsável da 
comunicação impressa e do papel 
como uma escolha natural e 
reciclável para comunicações 
poderosas e sustentáveis.

 
 



NA MÍDIA
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QUAnTO VALE O SHOw?
Precisamos mesmo de uma agência de publicidade? Essa 

é uma questão que invariavelmente, cedo ou tarde, vai sur-
gir no dia a dia dos anunciantes. E, claro, não se trata de 
uma cruzada contra a indústria da propaganda, mas uma de-
corrência natural de um contexto cada vez mais competiti-
vo, onde a busca por eficiência tem forte correlação com re-
dução de custos. E, pode perceber, em dilemas desse tipo 
quase sempre o rabo abana o cachorro. Nesse caso, a dis-
cussão se dá em torno de preço e não de valor. “Quanto 
custa o show?” em vez de “Quanto vale o show?”

Digo isso porque a precificação, quando baseada apenas 
em aspectos objetivos e racionais, deixa de lado o intangível, 
o talento em fazer algo que, se soubéssemos fazer bem, já 
teríamos feito há muito tempo. Em tese, o cliente contrata al-
guém para fazer um trabalho que ele não sabe fazer, senão 
ele mesmo faria. E esse é o ponto. E vale para os dois lados.

O desafio das agências é recuperar e fortalecer o valor 
percebido junto aos clientes. O dos clientes é, em contrapar-
tida, dar o devido valor ao talento. É um exercício bilateral de 
exigir e se dar ao respeito. E se talento é a moeda, essa é a 
discussão. Se por um lado as agências se queixam de clien-
tes que compram propaganda como se fosse parafuso, por 
outro, essa é a maior crítica do outro lado sobre o que se 
vende. Aqui, só vejo uma solução: investir em capital huma-
no. De verdade, sem balela. Levando tão a sério, que se po-
deria publicar no balanço da empresa.

As agências, ao investirem menos em pessoas,¬ correm 
o risco de ver seu maior ativo escorrer pelo vão dos dedos. 
Menos pessoas talentosas, obviamente, mais parafusos. 
Mais parafusos, mais clientes insatisfeitos.

Por outro lado, no marketing do anunciante o risco é o 
mesmo. Passamos por um momento de transição e de cer-
ta crise de identidade que se reflete em menos especializa-
ção, menos repertório e “juniorização”. Um contexto que, 
em muitos casos, impacta a respeitabilidade dessa função 
dentro das empresas e torna mais raro o surgimento de lide-

ranças capazes de atuar com força na construção de um 
mercado mais sustentável.

É como qualquer outra profissão. Coloque a melhor calcu-
ladora nas mãos do pior CFO. Ou uma raquete de tênis de-
senvolvida pela Nasa nas minhas. Não vai dar em nada.

Nós, anunciantes, ao refletirmos sobre o valor das agên-
cias, não podemos nos eximir de ponderar a nossa capaci-
dade de liderança e de aportar valor nessa cadeia. Se não a 
conta não fecha mesmo. Não pode ser um contra o outro. 
Para extrair o melhor dos melhores, temos de jogar mais 
frescobol e menos pingue-pongue.

No final das contas, todos deveríamos querer a mesma 
coisa. Fazer de um jeito divertido a melhor publicidade pos-
sível. Aquela que cumpre seus objetivos de negócio e ao 
mesmo tempo constrói marca por ser memorável.

E precisamos de pessoas talentosas para descobrirem 
onde mora hoje essa tal memorabilidade. Pessoas com a ca-
pacidade de enxergar coisas que estão debaixo do nosso 
nariz, dando sopa. E se apropriar delas de um jeito diferen-
te, relevante, simples e sedutor.

Pessoas que gostem de frio na barriga e não de marmita 
morna. Que guardem dinheiro para investir no erro. Que cor-
ram risco. E, sobretudo, entendam que ele é uma questão de 
perspectiva, onde o risco de dar certo é infinitamente menos 
arriscado do que o de cair na vala comum do esquecimento.

Precisamos no marketing de talento para liderar. Liderar 
gente boa e muitas vezes melhor do que a gente. Liderar e 
não só mandar. Gente menos de e-mail e mais de corpo e 
alma. Que brife menos e inspire mais. Que saiba a importân-
cia de servir ao time. Sim, o líder precisa antes de tudo servir.

O anunciante sabe perfeitamente o quanto paga, mas 
precisa refletir cada vez mais sobre o valor que gera. Não so-
mente no bottom line, mas o valor que agrega no processo 
para se construir algo de fato memorável. Caso contrário, 
vão perguntar por aí: “Precisamos mesmo de uma área de 
marketing?” 

Nesta edição inauguramos a sessão Na Mídia com o objetivo de destacar textos, artigos 
para leitura e reflexão sobre o mercado, melhores práticas e transparência nos negócios 
e nas relações. O primeiro artigo é de Eduardo Tracanela, superintendente de marketing 
institucional do Itaú-Unibanco e foi publicado na edição 1658 do Meio & Mensagem
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CENP

PARCERIA EnTRE CEnP E GRUPO DE 
ATEnDIMEnTO é fORMALIZADA 
ATRAVéS DE COnVÊnIO

Os nobres objetivos do CENP, de promover melhores prá-
ticas e a defesa inconteste das Normas-Padrão atraem apoio 
não só de entidades do mercado publicitário como também 
de diversos profissionais que se empenham na valorização 
da entidade.

No começo do ano, através da formalização do apoio ins-
titucional da APP Brasil diversas outras entidades manifesta-
ram interesse em colocar seus associados à serviço de uma 
comunicação mais transparente e ética.

E a mais recente entidade de profissionais a aderir ao 
CENP é o GA - Grupo de Atendimento que em um encontro 
realizado na sede do CENP, na Avenida Paulista, selou a ade-
são e o compromisso às Normas-Padrão. 

Através de seu presidente, Márcio Oliveira, também pre-
sidente da LewLaraTBWA, o Grupo de Atendimento, que co-
memora seu terceiro aniversário este ano, consolida os pro-
pósitos de capacitação de seus membros visando a excelên-
cia na prestação de serviços aos clientes.

Marcado por discursos rápidos mas contundentes em de-
fesa do modelo brasileiro, Caio Barsotti, presidente do CENP 
e Márcio Oliveira, demonstraram que estão juntos para a 
promioção de um mercado sempre mais ético, coerente e 
transparente, à luz do compliance às Normas-Padrão.

 “A possibilidade de adesão das entidades profissionais 
ao CENP, iniciada com a APP Brasil e agora com o GA - Gru-
po de Atendimento proporciona uma aproximação com as 
pessoas, os  profissionais que ao realizarem seu trabalho 
promovem a publicidade e movimentam as instituições em 
defesa de um mercado mais técnico e pautado por princí-
pios éticos”, afirmou Barsotti. 

O acordo representa uma via de mão dupla uma vez que 
ao contribuir com a divulgação das melhores práticas defen-
didas pelo CENP, o Grupo de Atendimento se compromete 

com os objetivos sociais do CENP, com as regras e decisões 
de seu Conselho Executivo, tendo a disposição também o 
Conselho de Ética, a assessoria técnica ligada às Normas-Pa-
drão e contará ainda com a mediação do CENP.

A possibilidade ora legitimada de adesão das entidades 
profissionais é um mecanismo institucional para que os pro-
fissionais possam reconhecer a ligação natural que já existe 
no mercado com a entidade autorreguladora. E está dispo-
nível para que outras entidades façam o mesmo.

O encontro contou com profissionais de atendimento de 
agências de publicidade, com conselheiros do CENP, mem-
bros da diretoria executiva, jornalistas e outros convidados 
que puderam conhecer e participar desta importante adesão.

Para o presidente do GA, Márcio Oliveira, “O Grupo de 
Atendimento tem como objetivo formar e capacitar novos lí-
deres para o nosso mercado. E não existe e nem existirá li-
derança sem uma parceria com o CENP e o entendimento 
claro da importância que o CENP tem para todos nós".

GA soma-se à APP Brasil e formaliza adesão ao CENP

www.cenp.com.br
www.grupodeatendimento.com.br @
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CURTAS

R �fEnAPRO ALERTA PARA ILEGALIDADE DE EDITAIS QUE EXIGEM 
fATURAMEnTO DE fORnECEDORES DE PRODUÇÃO COnTRA AGÊnCIAS

R �50 AnOS DE jORnALISMO PUBLICITáRIO DE ARMAnDO fERREnTInI

A FENAPRO – Federação Nacional das Agências de 
Propaganda está orientando as agências, por meio de 
esclarecimentos em seu site, sobre como proceder em 
relação ao faturamento dos serviços de produção. A entidade 
vem recebendo inúmeras reclamações por problemas 
constatados em editais de algumas licitações, os quais 
determinam que os serviços de produção sejam faturados 
pelos fornecedores de serviços especiais contra as agências 
de propaganda. Este procedimento, que fere as normas-
padrão da atividade publicitária, vem gerando reação no 
meio publicitário, devido ao impacto sobre as agências.
“É totalmente irregular que editais públicos, como alguns 
realizados pelo Sistema S, exijam, dos fornecedores da área 
de produção, um procedimento que fere as normas-padrão e 
que poderá ter consequências jurídicas, legais e econômicas 
prejudiciais para as agências de propaganda”, afirma o 
presidente da Fenapro, Glaucio Binder. Em sua opinião, os 
órgãos do governo deveriam observar a regulamentação do 
setor e eliminar esta prática irregular, em vez de estabelecê-

la em seus editais como sendo válida e legal.
As normas-padrão da atividade estabelecem que os serviços 
de produção devem ser faturados diretamente ao cliente / 
anunciante. “As agências só podem contratar fornecedores 
de serviços especiais e supervisioná-los por conta e ordem 
do cliente, e por este serviço, elas devem cobrar apenas um 
percentual incidente sobre o valor dos serviços, a título de 
honorários pelo gerenciamento do trabalho”, explica a 
consultora jurídica da Fenapro, Dra. Helena Zoia. E 
acrescenta: “embora a atuação da agência de propaganda 
possa abranger desde a seleção dos fornecedores até a 
análise final dos materiais por eles produzidos, o cliente/
anunciante é, de fato, o contratante, que ordena a 
contratação do fornecedor e a execução do serviço”.
Outras informações podem ser obtidas no site da Fenapro, 
no serviço Fenapro Responde www.fenapro.org.br/
FENAPROResponde ou no artigo detalhado sobre o tema, 
publicado no site.

O mercado publicitário se reuniu em grande encontro 
promovido pela ESPM para celebrar os 50 anos de jornalismo 
de Armando Ferrentini, presidente do conselho deliberativo 
da instituição e editor do PropMark.
Um passeio que começou em 1965 com a primeira coluna 
Asteriscos no Diário Popular e que se transformou em um 
dos mais importantes jornais do trade publicitário levou os 
convidados a se emocionarem com a trajetória do jornalista, 
presidente da Editora Referência. 
O auditório Philip Kottler foi pequeno para tantos amigos, 
presidentes de entidades e familiares que foram abraçar 
Ferrentini. Para deleite da platéia, uma banda ao vivo tocava 
jingles inesquecíveis e sucessos dos festivais que fizeram 
sucesso ao longo das últimas 5 décadas.
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•  Contatos com Veículos para associação ao CENP e participação no BUP;

•  Reunião com a Zoégas Comunicação para check list do cronograma de 
ações de  Comunicação do CENP com o mercado;

•  Acompanhar a Presidência em visitas a Secretários de Comunicação;

•  Planejamento e execução das ações de comunicação para divulgação do 
Comunicado Relevante do CENP informando ao mercado  sobre a institui-
ção do Certificado de Qualificação Técnica eletrônico que eliminou e tor-
nou sem valor os certificados impressos. Foram veiculados anúncios nas 
publicações do trade publicitário, no Diário Oficial da União e banners; 

•  Execução do plano de divulgação da CENP em Revista Nº 42, março de 
2015. Definição do briefing e acompanhamento da criação e produção da 
Capa da revista, anúncios e banners pela Zoégas Comunicação. Anúncios 
foram publicados no M&M e PropMark, O banner foi distribuído para sites 
das entidades mantenedoras e publicado no site do CENP; 

•  Mailing da CENP em Revista foi incrementado com nomes dos poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário Agências Reguladoras, Governadores e Se-

cretarias de Comunicação Social Federal, Estaduais e Municipais que já re-
ceberam a CENP em Revista de março;

•  Atualização do mailing da CENP em Revista para jornalistas do trade publi-
citário, Jornais, Rádios, Revistas e TVs Abertas e por Assinatura;

•  Entrevistas do Caio Barsotti para o trade publicitário e no programa Gran-
des Nomes da Propaganda. Gravação produzida pela Rádio Abert e dispo-
nibilizado para as emissoras associadas e no site do CENP;

•  Produção de Suplemento Especial da CENP em Revista, com versões inglês 
e português, da matéria especial "Esquizofrenia digital tem remédio?" ou 
"Does digital schizophrenia have a cure?"  Um mil exemplares foram en-
cartados nas sacolas dos participantes do evento PROXXIMA, realizado 
pelo Grupo Meio&Mensagem no Sheraton WTC, em Sâo Paulo, nos dias 18 
e 19 de maio. Presidência e Relações Institucionais presentes no evento.

•  Dentro da série "Encontro de Líderes" do Grupo de Atendimento, foi reali-
zado no auditório do CENP um Workshop com apresentação do CENP, fei-
ta pelo Caio Barsotti, para profissionais de Atendimento.

AÇõES  -  ATIVIDADES DA áREA DE RELAÇõES InSTITUCIOnAIS EM MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015:

NOSSOS NúMEROS

AGÊnCIAS CERTIfICADAS 

Fonte: CENP

2000

934

2001

1904

2002

2358

2003

2728

2010

2506

2005

3623

2006

3753

2008

3800

2009

3532

2004

3110

2011

2544

2012

2191

2007

3909

1991

2014

1981

2015
31/05/2015

2255

2013

202
PROCEDIMENTOS 
INSTAURADOS 
2014/2015

48
PROCEDIMENTOS 
qUE ESTãO  
NA PAUTA  
DE ARbITRAGEM

89
PROCEDIMENTOS 
qUE já 
PASSARAM  
PELA 
CONCILIAÇãO

06
PROCEDIMENTOS 
qUE já 
PASSARAM  
PELO COLéGIO  
DE PRESIDENTES

174
PROCEDIMENTOS 
qUE ESTãO  
NA PAUTA  
DE CONCILIAÇãO

40
PROCEDIMENTOS 
qUE ESTãO  
NA PAUTA  
DO COLéGIO  
DE PRESIDENTES

83
PROCEDIMENTOS 
AGUARDANDO 
PRAzO

13
PROCEDIMENTOS 
EM qUE hOUVE 
ACORDO DE 
ADEqUAÇãO àS 
NORMAS-PADRãO

28
PROCEDIMENTOS 
qUE já 
PASSARAM  
PELA 
ARbITRAGEM

15
PROCEDIMENTOS 
EM qUE  
hOUVE PERDA  
DE ObjETO

Atualizado até 31/05/2015

BALAnÇO DOS PROCEDIMEnTOS DO COnSELHO DE éTICA 2014 / 2015

ATUALIzAÇãO ATé 01/06/2015

DILIGÊnCIA TéCnICA DE VERIfICAÇÃO – DTV

746 PROCESSOS AVALIADOS

EM 2015 ATé 31/05

12.531 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

ATé 31/05/2015 ATUALIzAÇãO ATé 31/05/2015

CERTIfICAÇÃO

2.029 hISTóRICO DE 
DILIGÊNCIAS 
REALIzADAS, 
DESDE 2002

(*)1.425 RELAÇõES 
COMERCIAIS 
DECLARADAS

106* DILIGÊNCIAS EM 
ANDAMENTO

75

16

AGÊNCIAS COM PRAzO 
EM CURSO
DILIGÊNCIAS EM FASE 
DE CONCLUSãO

MÍNIMO DE 180 AGÊNCIAS 
PREVISTAS NA AGENDA 2015 
(ANO bASE 2014)
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CARTAS

 Sr. Caio Barsotti
Gostaria NOVAMENTE de agradecer ao Presidente Caio 

Barsotti, quando no evento em Salvador, alguns anos, 
(penso que 4 anos), tomou conhecimento de nosso pro-
cesso de filiação e se preocupou em tentar ajudar.

Qualquer prêmio que a www.adaxpublicidade.com.br 
venha conquistar sempre irei agradecer ao senhor e as 
pessoas do CENP que acreditaram em nosso trabalho.

Já são 3 (três) anos consecutivos que a Adax é premia-
da no GP de Publicidade no Ceará.

Somos uma agência de porte pequeno em estrutura 
mas sempre estamos no pódio.

Na primeira que participamos inscrevemos 1 peça e fo-
mos Bronze com as Lojas Top Móveis no Cariri, no segun-
do ano inscrevemos 2 peças e fomos Bronze com a peça 
da Varde Vale Irrigação em Juazeiro do Norte Ceará, e este 
ano inscrevemos 3 peças sendo:

Planejamento da rede de lojas Top Móveis e fomos Pra-
ta, Bronze com apenas 1 peça inscrita institucional do 
cliente Sitio Barreiras de Missão Velha a 500 km de Fortale-
za e a outra ficamos em 4º lugar (não teve prêmio).

Sr. Caio muito obrigado de todo coração.

Jurani Parente, Adax Publicidade - CE

 Excelente a edição desta última Revista do CENP.

Parabéns!
Silvio Soledade, PlanoGestão

 Ao CENP 
É sempre uma grata surpresa receber a revista da entida-

de reguladora do mercado publicitário. A abordagem didá-
tica é sempre esclarecedora e aumenta nosso conhecimen-
to sobre o funcionamento do órgao e das relações entre 
seus agentes. Continuem a provocar reflexão e levantar as-
suntos que merecem ser debatidos com lucidez e transpa-
rência. O mercado precinde de boas argumentações e da 
defesa de valores éticos.

Creuza Almeida Silva, São Paulo

 Muito corajosa a matéria da última edição desta revis-
ta, abordando a mídia digital. Como estudante de Comuni-
cação e convivendo neste mundo completamente conecta-
do, gosto de ver que as entidades se preocupam em acom-
panhar as mudanças do mundo. Parabéns ao CENP por es-
tar com os olhos no futuro.

Silvana M. Dias, Sorocaba - SP

Escreva para a CEnP em Revista: cenp@cenp.com.br
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Novas parcerias, novas mídias, 
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levam a RECORD em direção ao futuro.
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trabalho com os melhores profissionais e a melhor estrutura para estar sempre atualizada. 




