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Editorial

Esta edição da CENP em Revista re-

gistra fatos importantes da atividade 

publicitária, como a matéria sobre os 

cinco anos do Instituto Palavra Aberta, 

expressão de união da comunicação 

brasileira em torno da defesa do seu 

bem mais valioso, a liberdade de ex-

pressão, inclusive a comercial. Lidera-

do por Patricia Blanco, o Palavra Aber-

ta comemora o seu aniversário com 

um bom e valioso balanço de realiza-

ções. É verdade que o país vive sob a 

liberdade de expressão, mas deve-

mos lembrar as ameaças a este bem 

protegido constitucionalmente que 

se apresentam sob o disfarce de defe-

sa de algumas propostas de democra-

tização setorial. Muitas dessas iniciati-

vas – todas rechaçadas até o momen-

to – nascem em áreas oficiais, o que 

torna mais valiosa a ação preventiva e 

de difusão dos ideais da livre expres-

são pelo Palavra Aberta. Vida longa a 

ele!

Tenho o prazer de registrar as pri-

meiras reações importantes de veícu-

los digitais às práticas deletérias da 

compra programática de mídia. Como 

explicado em reportagem, UOL e Glo-

bo.com passaram a disponibilizar os 

seus inventários a anunciantes e 

agências usando tecnologia própria 

da chamada mídia programática, mas 

associando as melhores práticas e o 

estrito respeito às exigências da legis-

lação e às recomendações da autorre-

gulação publicitária. 

Trata-se de juntar em um só pacote 

o adequado atendimento às deman-

das dos anunciantes e suas agências 

e a preservação dos interesses dos 

veí culos de comunicação (que teriam 

dificuldades de existir sem um merca-

do publicitário saudável). Estamos 

aguardando iniciativas semelhantes 

dos demais veículos do meio digital. 

Por se tratar de um típico movimento 

ganha-ganha, temos a certeza de que 

elas não tardarão.

Outro registro importante trazido 

desta edição é o depoimento de onze 

lideranças do mercado publicitário 

brasileiro, oriundas de agências e veí-

culos e das suas entidades represen-

tativas, indicando caminhos e sugerin-

do iniciativas que visam encurtar a ter-

rível crise que atinge a todos nós no 

momento. 

A publicidade brasileira conhece as  

crises por ter vivido os anos de infla-

ção endêmica. Como vivenciou as vir-

tudes dos anos de crescimento. É na-

tural, agora, que se aplique para aju-

dar na recuperação da confiança. 

Esta edição traz interessante artigo 

que é um verdadeiro resgate histórico 

dos fundamentos da atividade publici-

tária brasileira.

Finalmente, lamentamos o passo 

atrás em nossa atividade: a paralisa-

ção anunciada do Projeto Inter-Meios, 

motivada principalmente pela decisão 

de dois players do mercado digital em 

declinar seus dados de faturamento.

Esperamos que, em respeito à tra-

dição e força do mercado publicitário, 

esta situação se reverta e permita ao 

mercado retomar o projeto.
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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 mantém depósito, para compro-

vação pública, das listas de preços dos Veí-

culos de Comunicação, instrumento ini-

bidor de práticas desleais na oferta de pre-

ços pelos serviços de veiculação da publi-

cidade.

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). ABTA – Gilberto Corazza e Herbert Zeizer (titulares); Fred Müller 
e Roberto Nascimento (suplentes). ANER – Rogério Gabriel Comprido e Wilma Conceição 
Montilha (titulares); Arnaldo Rosa e José Roberto Maluf (suplentes). ANJ – Antonio Carlos 
de Moura e Felipe Goron (titulares); Ênio Vergeiro e Ricardo Pedreira (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). ABMOOH – Monica Lamas (titular); Ubiratan Macedo (suplente). FENAPEX – 
Luiz Fernando Rodovalho (titular); João Alves da Silva (suplente). IAB BRASIL – Rafael Davini 
(titular); Cristiane Camargo (suplente).

CONSELHO DE ÉTICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES
Anunciantes: Edson Shinohara e Newman de Faria Debs; 
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, 
Silvino Brasolotto Jr. e Tallis Arruda. 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 
Picone 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. FENAPEX – Carlos Monteiro, João 
Alves da Silva, Luiz Fernando Rodovalho, Rodolfo de Miccolis, Teresinha Moraes Abreu e 
Wilson Nogueira

DIRETORIA EXECUTIVA – Eleita pelo Conselho Executivo em 10/3/2015
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

@

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





ENtidadE

institUto PaLaVRa aBeRta 
ComemoRa LiBeRdade  
de eXPRessão 
Histórico da entidade é bastante positivo.  
Próximas metas passam por estimular atividade acadêmica, 
principalmente fora de São Paulo

A presidente do Instituto Palavra Aberta, Patricia Blanco, fala 
à CENP em Revista sobre a trajetória, conquista e planos para 
a entidade, que está comemorando cinco anos de fundação.

A ORIGEM
“O Instituto Palavra Aberta tem uma história bastante in-

teressante. Nosso objetivo sempre foi ser uma entidade de 
propósito específico para promover e defender a liberdade 
de expressão no país. A ideia das entidades fundadoras - 

Aner, Abert, ANJ e Abap - era criar um espaço onde a discus-
são da liberdade de expressão estivesse centralizada. Havia, 
na época, uma série de iniciativas contra a liberdade de ex-
pressão, principalmente a liberdade de expressão comer-
cial. Se discutia a regulação da mídia pelo Minicom e pela 
Secom, havia um número alto de projetos de lei em tramita-
ção restringindo a liberdade de imprensa e a publicidade.

Começamos pensando os estatutos, a forma de atuação 
da entidade, a definição dos seus propósitos: foi aí que nas-
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A partir da esquerda, dep. Sandro Alex, presidente da Frente Parlamentar de Comunicação Social, dep. Cleber Verde, secretário de Comunicação Social da 
Câmara dos Deputados, e Patricia Blanco na abertura do evento “Liberdade”, realizado em agosto, no Congresso Nacional
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ceu a estrutura do Palavra Aberta: a defesa ampla da liberda-
de de expressão, abarcando todos os seus aspectos, a indi-
vidual, a de imprensa, a de escolha, a de expressão comer-
cial e a livre iniciativa. Só com estas liberdades bem consoli-
dadas temos a liberdade de expressão forte, como um dos 
pilares da democracia.

Nestes cinco anos, nossos esforços foram, sempre, au-
mentar o escopo de discussão e atuação do Instituto. A pos-
se da presidente Dilma, nesse sentido, foi um alento pois, 
desde o seu discurso de posse, ela garantiu: ‘eu prefiro o ba-
rulho das críticas ao silêncio das ditaduras’. Isso foi muito po-
sitivo para o país”.

OS CINCO ANOS
“Mas as ameaças não cessaram, muito pelo contrário. 

O que temos visto nos últimos anos: mais censura judi-
cial, mais projetos de lei contra publicidade, discutidos de 
forma mais agressiva, principalmente para alimentos, be-
bidas alcoólicas e produtos para crianças e adolescentes. 
Tudo nos lembra que as ameaças foram, são e serão cí-
clicas, não nos dando alternativa que não a vigilância per-
manente.

Nunca tivemos tanta liberdade mas, ao mesmo tempo, 
nunca tivemos a liberdade tão em risco. Há sempre ideias 
mirabolantes surgindo de quem quer controlar o que con-
sidera ‘excesso de liberdade’. Isso abre um espaço impor-
tante para o Palavra Aberta, com o desafio de envolver a 
sociedade, principalmente os mais jovens, em torno da 

discussão dos princípios da liberdade. Quando houve o 
atentado ao jornal Charlie Hebdo, na França, todos apoia-
ram a publicação mas, dias depois, já se discutia: ‘eles não 
exageravam? ‘. Quais são os limites da liberdade? Há uma 
necessidade de se discutir os princípios da liberdade e 
como ela deve permear a nossa vida. Isso valoriza a exis-
tência do Palavra Aberta, tanto mais se considerarmos 
que a geração pós Constituição 88 não sabe o que é viver 
sem liberdade”.

CENSURA, HOJE
“Para nós, é muito importante identificar e discutir as no-

vas formas de censura, pós artigo 5º da Constituição de 88. 
Teoricamente não deveríamos mais ver censura mas não é 
o que acontece. Neste ano, fizemos no Congresso Nacional 
a 10º Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, 
uma iniciativa herdada pelo Palavra Aberta, que teve como 
tema ‘Censura na atualidade: do politicamente correto à in-
tolerância’ e que abordou novas formas de censura.

Hoje, a vemos mais dissimulada e difusa, menos estrutu-
rada, diluída, muitas vezes pela via da censura judicial – 
qualquer cidadão pode pedir uma medida liminar e proibir 
previamente a publicação de uma notícia –, o caso mais em-
blemático recente foi o do Estadão, com a Operação Boi Bar-
rica. Outra faceta importante da censura é a ameaça física 
contra os jornalistas, uma prática muito disseminada, inclu-
sive em estados do sul do país. Há ainda os projetos de lei, 
sempre visando restringir algo, principalmente a publicida-
de, o politicamente correto, que muitas vezes chega às ins-
tâncias oficiais, e a intolerância, geralmente puxada pelo po-
liticamente correto e extravasada pelas redes sociais, de 
uma forma violenta e excludente, gerando o que um profes-
sor chamou de ‘injustiça com as próprias mãos’. Num am-
biente de plena liberdade, você tem justiceiros da internet 
que se tornam os censores da atualidade.”

REDES SOCIAIS
“As redes sociais são um meio muito importante, não se 

discute, mas temos de aprender a utilizá-las e conviver com 
elas. Se tornaram muito importantes em nossas vidas, a pon-
to de serem um fator determinante. Mas acabamos exacer-
bando um pouco estes espaços, para fora do limite da edu-
cação. Talvez estejamos passando com muita frequência dos 
limites da educação.

Há uma frase da ministra Carmen Lucia que eu gosto de 
citar: ‘nós vivemos um momento de evasão de privacidade 
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Posse do ministro Marco Aurélio Mello como conselheiro do Instituto 
Palavra Aberta
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e não de invasão de privacidade’. Muitos de nós tomamos 
a iniciativa de nos expor, a vida pessoal ou as opiniões. A 
possibilidade de partilhar com os outros o que você pensa é 
fantástica. Isso é um benefício para a sociedade. O que pas-
sa do ponto é a reação a estas manifestações.”

FRUSTRAÇÃO 
“Só não ter feito mais. O Centro de Estudos certamente tem 

muito espaço para crescer, mas tudo tem o seu tempo.”

PLANOS
“Manter o Palavra Aberta estruturado com eventos, deba-

tes, publicações, adensar as ações do Centro de Estudos, avan-
çando para outros estados. É uma preocupação estimular na 

maRCos do institUto
“Entre as realizações importantes do Palavra Aberta 
nestes cinco anos, Patricia cita:

1. “Um estudo com a consultoria Tendências, sobre 
os impactos para a sociedade das restrições à pu-

blicidade. Nele, ficou claro que o maior prejudicado é o 
cidadão. Quanto mais informações ele tiver, maior será 
o benefício para as próprias decisões de consumo, 
maior será o bem-estar possível. O cidadão bem infor-
mado faz escolhas mais próximas às suas necessida-
des, sejam políticas, ideológicas, de consumo. O estu-
do foi crucial principalmente porque confirmou a dire-
ção dos nossos trabalhos no Instituto.

2. Nossa parceria com a Columbia University, para 
discussão da liberdade de expressão como fator 

de desenvolvimento. O presidente da universidade é 
um jurista especializado na Primeira Emenda à Consti-
tuição dos Estados Unidos e trouxe esta tese: onde há 
tem mais liberdade, há mais desenvolvimento, inclusive 
humano.

3. Outro marco foi a comemoração dos 25 anos da 
Constituição, em 2013. Fizemos uma série de 

eventos e levamos para os corredores do Congresso 
Nacional uma exposição contando a história da censu-
ra até a Constituição, reforçando que ela, como base, 

precisa ser cumprida, tendo como uma das suas cláusu-
las pétreas a liberdade de expressão. Foi muito interes-
sante, uma espécie de marco zero do Palavra Aberta 
dentro do Congresso. Também fizemos um painel, tra-
zendo parlamentares constituintes, terminando com 
um livro que conta a história de todas as constituições, 
até as manifestações de 2013. 

4. Outro evento feliz foi a criação do Centro de Es-
tudos Palavra Aberta, onde buscamos incentivar 

a produção acadêmica sobre liberdade de expressão. É 
uma página em nosso site onde já temos listado mais 
de cem teses sobre o tema. A ideia é fazer deste por-
tal um espaço de pesquisa, onde todas as discussões 
estejam ali presentes. Começamos no ano passado, 
este ano já fizemos três eventos, um deles resultado 
de uma parceria com o Obcom, da Eca/USP, com mais 
de 50 trabalhos já apresentados. Temos parceria tam-
bém com a ESPM, com a Columbia University, Cásper 
Libero, UNIP, FAAP e Mackenzie. Sinto que há muita re-
ceptividade na academia para o tema. A expectativa, 
agora, é estabelecer laços com universidades de ou-
tros estados.

5. Também criamos a Cátedra Insper e Palavra Aber-
ta de liberdade de expressão, que começou em 

janeiro deste ano, estruturando a discussão do tema 

Lançamento recente do Palavra Aberta: o segundo volume da coleção 

Pensadores da Liberdade
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academia a discussão da liberdade em suas várias faces, esti-
mulando os jovens para que nunca se corra o risco de perder 
novamente esta liberdade, tão duramente conquistada. Preci-
samos estimular o surgimento e trazer para perto o que cha-
mo dos ativistas da liberdade. Temos de ter uma rede de de-
fensores da liberdade em todos os seus aspectos. 

Certamente é um desafio importante a questão da defesa 
da liberdade de expressão comercial, principalmente no curto 
prazo. Há também outras discussões importantes, por exem-
plo, o projeto em tramitação no Congresso, que trata do cha-
mado direito ao esquecimento, o que pode ser uma ameaça à 
história, em oposição à proteção da privacidade, e também a 
discussão da proteção de dados. Nesse sentido, vejo que em 
muitos casos estamos discutindo algo olhando só para trás. 
Como pensar em banir uma informação hoje com a riqueza 
dos ambientes da comunicação digital? Em muitos casos, esta-
mos discutindo o passado, não o futuro. Não adianta mais tra-
balhar a partir da ideia da censura, do banimento, inclusive da 
publicidade. As pessoas vão chegar, por algum meio, àquela 
informação. E aí eu vejo os grandes benefícios da autorregula-
mentação exercida com tanta competência pelo Conar, muito 
mais ágil e eficaz do que a via pela legislação.”

dentro de uma escola de negócio, de forma a mostrar 
que não se consegue melhoria no ambiente de negó-
cio sem liberdade. Quando se fala da livre iniciativa, a 
liberdade é fundamental. Sem ela, não há concorrên-
cia, há menos espaço para inovar, para se desenvol-
ver. Ao se restringir a liberdade, se restringe a ativida-
de econômica como um todo. Voltando ao estudo da 
Tendências: ele mostrou o círculo virtuoso da liberda-
de para a sociedade. A partir do momento em que se 
tem uma livre iniciativa forte, podendo anunciar os 
seus produtos, há estímulos para pesquisar e cresci-
mento. Isso é o que gira a roda e é também o funda-
mento da liberdade de expressão: sem publicidade 
não há recursos para a liberdade de imprensa. A base 
do modelo brasileiro de publicidade é a liberdade de 
expressão comercial.

6. Ter formado ao longo desses anos um Conse-
lho Consultivo de altíssimo nível para o Palavra 

Aberta. Em junho, empossamos como membro do 
Conselho o Ministro Marco Aurélio Mello, do STF.

7. Conseguimos uma vaga no Conselho de Comu-
nicação Social do Senado Federal.

8. Ter participado da exposição ‘Liberdade’, no 
Congresso, em agosto.”

O FUTURO 

“O desafio maior é olhar para o futuro 

e enxergar os riscos que a liberdade 

corre nos dias de hoje.  

O Palavra Aberta não é dos associados; 

é da causa. Não defendemos  

setores ou empresas  

e sim a causa da liberdade de 

expressão. Temos o privilégio  

de uma causa específica.  

Precisamos seguir honrando-a”

www.palavraaberta.org.br @
No site do Palavra Aberta estão disponíveis os estudos e documentos citados 
nesta entrevista.

Patricia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta
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ConGResso de RadiodiFUsão 
aConteCe em oUtUBRo

Uma iniciativa da Abert, entidade fundadora do CENP, o 
27º Congresso Brasileiro de Radiodifusão acontece nos dias 
6 e 7 de outubro, no Centro de Convenções Brasil 21, em Bra-
sília. “Nossa expectativa é que se torne um marco da história 
da comunicação no país”, diz o presidente da Abert, Daniel 
Pimentel Slaviero.

Nesta edição, o tema principal do evento será “O rádio e 
a TV na transição para o futuro”.  Em pauta, os muitos temas 
de interesse do setor em tramitação no Congresso, a econo-
mia do país, os desafios regulatórios do rádio, a migração 
das emissoras AM, as implicações decorrentes da convergên-
cia digital e inovações tecnológicas e o futuro do rádio e da 
TV. “Queremos estimular um amplo debate sobre liberdade 
de expressão e o processo de intensa transformação viven-
ciado pelas emissoras de rádio e TV e o profundo impacto no 
modelo de negócio das empresas e na forma de consumir 
informação”, diz Daniel. 

Para a cerimônia de abertura do Congresso já estão con-
firmadas as presenças da presidente da República, Dilma 
Rousseff, dos ministros Ricardo Berzoini e Edinho Silva e dos 

presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do 
Senado Federal, Renan Calheiros.

Dois palestristas internacionais já estão confirmados: An-
drew Jeffries, vice-presidente de programação da iHeart Me-
dia, que reúne 850 estações de rádio AM e FM nos Estados 
Unidos, e Michael Wolff, jornalista especialista em mídias di-
gitais e autor do best seller “A TV é a nova TV: o inesperado 
triunfo da mídia tradicional na era digital”, ainda sem tradu-
ção para o português.

Especialista em rádio, mídia digital e entretenimento, Jeffries 
tem larga experiência em produção de rádio, programação de 
música, promoções, produção em massa de novas mídias, rela-
ções de mídia e planejamento de eventos. No mesmo painel, 
falará o diretor de tecnologia da Globo, Raymundo Barros.

Já Wolff, no livro citado, defende que mesmo diante da as-
censão do digital, a TV preservou e até ampliou sua presen-
ça na mídia, inclusive interferindo no ambiente digital. 
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Evento é iniciativa da Abert e acontece em Brasília

www.congressoabert.com.br @

a PRoGRamação do 27º ConGResso

6 de outubro, 3ª-feira
19h30 - Cerimônia solene de abertura

7 de outubro, 4ª-feira
9h – Panorama da Radiodifusão na Câmara Federal
Painel discute temas de interesse da radiodifusão em tramitação 
na Câmara e no Senado - flexibilização da Voz do Brasil, restrição 
à publicidade e o confisco de tempo no rádio e na TV, entre ou-
tros. Palestrante: Eduardo Cunha
10h – Os desafios do panorama econômico brasileiro 
As ações para o restabelecimento da atividade econômica e prin-
cipais desafios do panorama econômico do Brasil. Palestrante: 
Joa quim Levy, ministro da Fazenda

11h30 – Os desafios para adaptar a radiodifusão à convergência 
digital e às novas tecnologias
O futuro do rádio e da TV frente à convergência entre tecnologias 
de informação, sistemas de comunicação e redes digitais. Pales-
trantes: Andrew Jeffries, iHeart Media, e Raymundo Barros, Globo
14h – O futuro da TV
Os desafios na migração da radiodifusão para a tecnologia digi-
tal. A experiência mundial e suas repercussões. A multiplicação 
das mídias no meio web. Palestrante: Michael Wolff – jornalista e 
especialista em mídias digitais.
15h – Desafios regulatórios e a migração do Rádio AM
As ações das autoridades na regulação do setor. Perspectivas re-
gulatórias e a radiografia da pluralidade do setor. Palestrantes: 
Rodrigo Zerbone, Anatel, e Luiz Antonio Azevedo, MiniCom.





aBMooH

“o ooH É Uma  
das mÍdias mais 
demoCRÁtiCas 
QUe eXistem”
Recém-empossada presidente da Associação Brasileira de 
Mídia Out of Home, ABMOOH, Monica Lamas, gerente 
geral da Clear Channel, fala à CENP em Revista sobre seus 
planos à frente da entidade e o momento do meio no Brasil

2014 foi um ano excelente para 
a mídia OOH no Brasil. O que, 
na sua opinião, diferenciou o 
meio e o credenciou a crescer 
mais do que a maioria dos 
outros? Até que ponto o novo 
cenário da mídia OOH em São 
Paulo, com a volta dos relógios e 
abrigos de ônibus com 
publicidade, foi relevante para 
este desempenho?

A criatividade das agências aliada 
aos novos recursos da mídia OOH 
contribuíram muito para esse cresci-
mento. O retorno do OOH para São 
Paulo foi fundamental para essa reto-
mada no mercado. Ainda temos uma 
cidade limpa, mas ainda mais moder-
na e globalizada. A lei acabou sendo 
um grande desafio para as empresas 
e agências e o resultado é que hoje 
temos campanhas cada vez mais cria-

tivas e recursos tecnológicos que tra-
zem um engajamento mais significati-
vo. São Paulo abre portas para outros 
estados, especialmente quando fala-
mos de grandes marcas que planejam 
campanhas nacionais. 

E como tem sido o ano de 
2015? Os investimentos no meio 
seguem crescendo?

2015 está sendo um ano estável. 
Acabamos de sair de um grande even-
to como a Copa do Mundo e estamos 
nos preparando para outro, as Olimpía-

das. Este ano é um intervalo entre gran-
des investimentos. Em 2016, o Brasil es-
tará em evidência com muitas oportu-
nidades para o mercado.  

Como vê a receptividade pela 
população à publicidade OOH? 
Ela encontra correspondência na 
posição das autoridades das 
maiores cidades brasileiras que, 
em muitos casos, têm adotado 
legislação restritiva para o meio?

A população percebeu que o OOH 
não é mais apenas um outdoor e que 
existe uma evolução do meio junto 
com a nova comunicação. A publicida-
de está cada vez mais inteligente e o 
modo de como fazê-la também. O 
OOH também é uma prestação de 
serviço. Hoje você consegue informa-
ções sobre tempo, hora e trânsito 
com dicas de vias em tempo real. As 
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Monica Lamas, recém-eleita presidente 
da ABMOOH - Associação Brasileira de Mídia 
Out of Home
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agências podem explorar integração 
de meios – mobile e redes sociais – 
para estender campanhas e oferecer 
conteúdos exclusivos.   

Na imensa variedade de 
oportunidades da mídia OOH, 
quais são, na sua opinião, 
aquelas que se encontram mais 
ameaçadas pelas autoridades ou, 
na via inversa, têm espaço para 
crescer mais?

A mídia OOH está cada vez mais 
moderna e oferece recursos que per-
mitem trabalhar campanhas de diver-
sas formas como, por exemplo, cam-
panhas globais em tempo real – um 
novo produto pode ser lançado em 
vários países simultaneamente –, inte-
ragir com o público, estender uma 
campanha de mídia exterior para 
smartphones e tablets por meio do 
NFC ou QR Code. Além disso, o meio 
também presta serviços de utilidade 
pública, é possível conferir não ape-
nas hora e temperatura como tam-
bém o tempo de tráfego, notícias e in-
formações em tempo real. 

Segundo o Projeto Inter-Meios, o 

OOH cresceu 21,1% em 2014. A opor-
tunidade está em todas as áreas, os 
meios estão se reinventando. A opor-
tunidade está na criatividade e em sa-
ber aproveitar as vantagens que cada 
meio oferece.  

Vale a mesma pergunta, mas 
levando em conta, agora, os 
interesses de anunciantes e 
agências.  
Há segmentos da mídia OOH 
mais visados por eles, inclusive 
em função de experiências 
internacionais? Os profissionais 
de criação demonstram interesse 
em criar para o meio?

O meio vem conquistando cada 
vez mais relevância no plano de mídia 
dos anunciantes e, por consequência, 
na mente dos criativos. As últimas pre-
miações de OOH em Cannes mos-
tram a força do meio com utilizações 
criativas em pontos tradicionais da mí-
dia exterior como os cases da Apple e 
Britsh Airways. Isso inspira e provoca 
anunciantes e criativos a desafiarem 
os limites. Não existe segmento de 
preferência. Por estar na rua, no coti-
diano das cidades, tudo pode virar um 
grande case e ganhar espaço em ou-
tras mídias, de forma espontânea. 

Entende que o meio hoje pode 
atrair anunciante de menor 
porte, de atuação regional?

O OOH no Brasil ainda é regional, 
está muito ligado às cidades de atua-
ção das empresas operadoras e é 
uma das mídias mais democráticas 
que existem, com opções e soluções 
que atraem diferentes tipos de anun-
ciante, seja para quem busca grande 
cobertura ou para ações localizadas. 
O fato de estar na rua, no dia a dia da 
população, também incentiva o uso 

da criatividade para criar mais engaja-
mento com o público.

Qual é, hoje, o grau de 
representatividade da ABMOOH, 
tanto em termos de segmentos  
de negócios quanto em 
abrangência regional? 
Quais são os seus principais 
objetivos à frente da entidade?

A ABMOOH é uma entidade que 
tem como objetivo incentivar as rela-
ções entre os associados e o mercado 
publicitário, além de ajudar a dissemi-
nar o conhecimento sobre o meio, 
posicionando-o como uma poderosa 
ferramenta na construção de marcas 
de produtos e serviços. Representar 
toda essa inovação do OOH é um 
grande desafio que terei nos próxi-
mos anos à frente da entidade.

Entre os objetivos, pretendo trazer 
novos afiliados para dar mais peso e 
relevância para que o meio OOH con-
quiste seu fair share e elaborar uma 
agenda comum entre os associados. 
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“A população

percebeu que

o OOH não é mais 

apenas um outdoor

e que existe

uma evolução

junto com a nova 

comunicação”

“O meio vem 

conquistando cada

vez mais relevância

no plano de mídia

dos anunciantes

e, por consequência,

na mente dos

criativos”



CENP

Um seLo de QUaLiFiCação PaRa 
as inFoRmaçÕes de mÍdia 
Já são 28 os estudos que receberam o Credenciamento  
de Serviços de Fornecedores de Informações de Mídia

Criado pelo CENP em 2013, o Cre-
denciamento de Serviços de Fornece-
dores de Informações de Mídia é parte 
dos esforços para promover e fomentar 
as melhores práticas na prestação de 
serviços de comunicação publicitária.

O Credenciamento é um dos produ-
tos do trabalho do Comitê Técnico de 
Mídia do CENP (CTM), formado, entre ti-
tulares e suplentes, por 24 profissionais 
da área de mídia de agências de publi-
cidade, veículos de comunicação e 
anunciantes, reconhecidos pela experi-

ência e competência na área. “Alguns 
de nós notavam já há algum tempo 
confusões frequentes na citação de 
pesquisas de mídia”, conta Antonio Ri-
cardo, da Globo e membro do CTM. As 
confusões eram mais comuns, segun-
do ele, em relação a três tópicos: a mis-
tura entre audiência e share de audiên-
cia, entre hábitos de audiência e consu-
mo efetivo do meio ou veículo e na dis-
tribuição amostral da pesquisa. “Além 
disso, notava-se com certa frequência a 
confusão entre a técnica de recall e fla-

grante, a ‘invenção’ de novos critérios 
censitários e a falta de registro das in-
formações da pesquisa”, diz Antonio. 

Trazida a questão para debate no 
CTM, surgiu a proposta do Credencia-
mento, em parceria com a Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa, 
Abep, que se responsabiliza pelos filtros 
técnicos e aprovação da metodologia 
das pesquisas. “Nosso Credenciamento 
não entra no mérito do universo, mode-
lo, da própria qualidade da pesquisa”, 
explica Antonio. “Ele visa basicamente 
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a Visão de QUem Foi CRedenCiado
Flavio Ferrari, managing director da Ipsos Connect, 

considera o credenciamento do CENP uma iniciativa in-
dispensável para a dinâmica de execução das Normas-Pa-
drão. “Como a certificação do CENP é um atestado de 
qualificação técnica, é importante garantir que a qualida-
de das informações utilizadas pelas agências seja compa-
tível com as melhores práticas reconhecidas pelo merca-
do”, diz. Segundo ele, mesmo contando com um comitê 
técnico multidisciplinar e o apoio da ABEP para avaliar o 
pedido de credenciamento dos fornecedores, não se tra-
ta de uma tarefa simples.

Para Flavio, a pontuação das pesquisas como reco-
mendado no Anexo A das Normas-Padrão deve obede-
cer a critérios que permitam representar as dimensões 
de atualidade, relevância, qualidade técnica e as práti-
cas do mercado, definidas pelos modelos de negócio e 

pela relevância da informação. Também as característi-
cas regionais e as opções de disponibilidade local de-
vem ser levadas em conta para avaliação. “As constan-
tes transformações do contexto da mídia exigem a per-
manente revisão dos critérios”, diz Flavio.

Juliana Sawaia, diretora de Learning & Insights do Ibo-
pe Media lembra que há mais de 70 anos as soluções em 
audiência, consumo dos meios, investimento publicitário 
e planejamento de campanhas do instituto são currency 
para o mercado latino-americano. “E, por isso, a fonte do 
dado é parte essencial para credenciamento da informa-
ção. O descritivo de todos os parâmetros de uma fonte 
permite a reprodução exata daquele mesmo conteúdo, 
reforçando, portanto, a credibilidade dos dados do Ibope 
e também de quem os repercute, desde um anúncio pu-
blicitário a uma publicação jornalística”, diz ela
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validar a aplicação da pesquisa, o seu 
uso e a sua contribuição para as boas 
práticas da publicidade, em linha com o 
espírito das Normas-Padrão”. O relacio-
namento com a Abep vai avançando dia 
a dia. “Estamos criando uma coisa nova, 
sempre tendo em mente a questão da 
pontuação que cada pesquisa pode re-
presentar no atendimento às Normas-
Padrão”, diz ele.

Para Bruno Flocke, da Johnson & 
John son e membro do CTM há um ano, 
o Credenciamento do CENP representa 
um selo de qualificação, um aval dife-
renciado para os serviços que os institu-
tos de pesquisa oferecem ao mercado. 
“Este selo de qualificação tende a ser 
mais importante para institutos de pes-
quisa recém-chegados e para aqueles 
que atuam em mercados menores. Na 
medida em que prestam bons serviços, 
eles podem fazer uma grande diferen-
ça qualitativa para os respectivos mer-
cados e clientes”, diz ele.

Patricia Garrido, da Microsoft e presi-
dente do comitê de métricas do IAB Bra-
sil, destaca o fato de os profissionais 

que, como ela, integram o CTM, terem 
distintos perfis, experiências profissio-
nais e expertise de mercado nos dife-
rentes meios e tipos de mídia e como 
isso enriquece o trabalho. “Discutimos 
em detalhe pareceres e critérios para 
garantirmos uma avaliação técnica e jus-
ta para os credenciamentos solicitados. 
Há situações em que faltam critérios bá-
sicos de qualidade de pesquisa, outras 
solicitações trazem uso equivocado de 
conceitos de mídia, por exemplo: au-
diên cia x share x preferência”, diz. 

Ela conta já ter recebido descrições 
de metodologias de pesquisas bastante 
interessantes mas que não atendiam 
aos critérios que o CTM tem como ba-
se: pesquisa de audiência, investimen-
to ou hábito, que sejam replicáveis ou 
sindicalizadas e não desenhadas exclu-
sivamente para um objetivo ad hoc. “As 
metodologias que avaliamos como re-
levantes mas que não atendam aos pi-
lares que definimos para o credencia-
mento têm seu mérito reconhecido em 
uma categoria chamada  Norteador de 
Mercado, estudos que têm sua eficiên-

cia reconhecida pelo CTM mas que não 
são indicados por nós como uma ferra-
menta básica para planejamento de mí-
dia e sim como uma evolução ou com-
plemento do trabalho realizado pela 
agência a partir das ferramentas dispo-
níveis”, conta Patricia.

“A aquisição de pesquisas com me-
todologias credenciadas por nós conta 
na pontuação das agências prevista nas 
Normas-Padrão e representa a respon-
sabilidade que este Comitê tem em 
suas recomendações. Temos também 
uma atuação chave para que o parecer 
final do CTM, validado pelo Conselho 
Executivo, traga justificativas claras, 
muitas vezes com recomendações dire-
tas. Entendemos como parte do nosso 
escopo contribuir para o real desenvol-
vimento do mercado”. Segundo Patri-
cia, mais do que simplesmente garantir 
o nível da régua de avaliação, o objeti-
vo do CTM é contribuir para a formação 
do mercado.
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Como oBteR o CRedenCiamento
O CENP credencia os serviços e dados de Fornecedores de Infor-

mações de Mídia, com o objetivo de promover e fomentar as melho-

res práticas na prestação de serviços de comunicação publicitária.

A equipe do CENP faz a primeira triagem dos dados recebidos 

e os encaminha para análise do CTM. A Abep é a responsável pela 

avaliação técnica da pesquisa. Aprovada, a solicitação é enviada ao 

Conselho Executivo do CENP, onde é homologada. 

O CTM pode recomendar o credenciamento em três categorias:

•  Credenciado pleno: serviço que assegura às agências de pu-

blicidade a atribuição de pontos para comprovação dos com-

promissos previstos no Anexo “A” das Normas-Padrão.

•  Credenciado de valor agregado: serviços sem atribuição de 

pontos, mas que assegura às Agências dos Grupos 4 e 5 a com-

provação dos compromissos previstos no Anexo “A” das Nor-

mas-Padrão.

•  Credenciado norteador de mercado: serviço que está em li-

nha com as práticas mercadológicas sem assegurar valor pleno 

de instrumento técnico de mídia, não tendo, em razão disso, 

atribuição de pontos ou reconhecimento para qualquer dos 

Grupos de agências de publicidade. 

O fornecedor credenciado deve assinar o Termo de Creden-

ciamento para Serviços de Informações de Mídia (pesquisas) e 

softwares de mídia, assumindo o compromisso de cumprir o dis-

posto nas Normas-Padrão, em especial naquilo que trata da qua-

lidade dos serviços de mídia e parâmetros para deles dispor.

O serviço de credenciamento não representa custos ao forne-

cedor de pesquisa. A homologação tem caráter permanente mas 

pode ser revista, seja por solicitação do fornecedor seja por de-

manda do próprio CTM, dirigentes ou associados ao CENP ou 

mesmo um terceiro interessado, desde que com razões para tal.

O CENP mantém parceria com os fornecedores com serviços 

credenciados para possibilitar às agências de menor porte acesso 

gratuito às informações e elementos tidos como necessários para 

lhes assegurar condições qualitativas de desempenho e possibili-

dade de ascensão, disponibilizados por meio do Banco de Infor-

mações de Mídia.



MÍdia

Que a publicidade na internet passa 
pela adoção da chamada mídia progra-
mática é matéria que não se discute 
mais. “É o nosso futuro e é o melhor 
para todo mundo”, resume Enor Paia-
no, vice-presidente da IMS, Internet 
Media Services, e membro do conse-
lho do IAB Brasil.

No entanto, na medida em que se 
conhece mais e melhor os meandros 
da nova modalidade de compra de mí-
dia – uma disciplina excepcionalmen-
te complexa, seja pelas suas várias ca-
madas de atuação e funcionamento, 
seja pela forma como disponibiliza os 

seus serviços, reservando a máquinas 
decisões importantes que até então 
eram tomadas por gente de carne e 
osso -, vão se tornando mais claros os 
desafios. A curva de aprendizado do 
mercado vai cumprindo o seu papel 
inexorável, anunciantes e agências 
vão compreendendo e, na medida do 
possível, domando o dragão recém-
chegado. Uma síntese mais adequada 
aos interesses de Anunciantes, Agên-
cias e Veículos vai se constituindo em 
compliance com o modelo brasileiro 
de publicidade. 

É o próprio Enor, em vídeo divulga-

do em meados do ano, quando era di-
retor de publicidade do UOL, onde tra-
balhou por vinte anos e do qual se de-
ligou no começo de agosto, quem tra-
tou de apontar, com base em pesqui-
sas próprias ou colhidas no mercado, 
os principais problemas observados 
nas práticas presentes da mídia progra-
mática por Anunciantes, Agências e 
grandes Veículos de Comunicação do 
meio internet, principalmente os por-
tais e sites mais antigos. Os problemas 
apontados por Enor coincidem, em sua 
maioria, com os mencionados por lide-
ranças do mercado publicitário na re-
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Anunciantes, Agências e Veículos identificam com mais 
clareza os problemas da prática que agita o mercado
e começam a esboçar soluções para eles



portagem “Esquizofrenia digital tem re-
médio?”, publicada na edição 42 da 
CENP em Revista. 

“O problema número um da mídia 
programática é o chamado brand safe, 
de forma que o ambiente onde a mar-
ca será veiculada não renda prejuízos a 
ela”, informa Enor. Ele cita uma pesqui-
sa recente entre anunciantes america-
nos em que 40% deles apontaram este 
item como o principal problema da 
modalidade. 

Seguiram-se na pesquisa menções à 
qualidade do inventário oferecido pe-
las plataformas de mídia programática 
(citada por 15% dos pesquisados), frau-
des no tráfego (13%) e nos cliques 
(10%), a expectativa negativa do inter-
nauta em receber apelos de publicida-
de e a transparência geral do modelo 
de negócios da mídia programática.

IAB DOS ESTADOS UNIDOS 
Pesquisa divulgada no final de julho 

pelo IAB dos Estados Unidos reforça as 
advertências de Enor. O levantamento, 
com dados tabulados pela PwC, Pri-
cewaterhousecoopers, indica investi-
mentos da ordem de US$ 10,1 bilhões 
em mídia programática em 2014, apro-
ximadamente 20% de tudo o que se in-
vestiu em publicidade na internet no 
país ou metade do que se investiu na 
chamada mídia display.

Além de mostrar a dimensão da mí-
dia programática, a pesquisa foi além, 
demonstrando a insegurança dos 
anunciantes com a transparência da 
modalidade, até mesmo com a defini-
ção dos contornos exatos do que deve 
ou não ser definido como “mídia pro-
gramática”. No estudo, o termo “pro-
gramático” se refere a anúncios em mí-
dia displays e vídeos em plataformas 
desktop e mobile que foram compra-
dos e vendidos por canais automatiza-

dos. “Nós precisamos de mais consis-
tência e clareza sobre o valor da auto-
matização, targeting e eficiência. Não 
estou surpresa quanto ao desafio que 
foi esclarecer os números”, comentou 
a vice-presidente de pesquisa do IAB, 
Sherril Mane.

Um dado da pesquisa chamou a 
atenção desde logo: a concentração 
dos negócios em mídia programática 
nas mãos das empresas de tecnologia. 
Segundo o levantamento do IAB dos 
Estados Unidos, dez empresas concen-
tram 66% das receitas da modalidade. 
Quando se eleva este número para 
75%, chega-se a 25 empresas.

Mais assustador ainda: as chamadas 
ad-tech companies ficaram com cerca 
de 55% das receitas da mídia progra-
mática no ano passado, deixando so-
mente 45% para os veículos de comu-
nicação. As ad-tech companies in-
cluem todos os players que compram e 
vendem inventários mas que não são 
editores de conteúdo. A remuneração 
destas empresas, que dominam os 
processos de tecnologia da mídia pro-
gramática, pode representar um acrés-
cimo entre 15% e 50% sobre os preços 
de veiculação. 

Cris Camargo, diretora executiva do 
IAB Brasil, pede cuidado na análise da 
pesquisa. "O primeiro ponto que deve 
ser considerado é o cenário retratado 
na pesquisa. A base contempla os Esta-
dos Unidos e não o Brasil. Obviamen-
te, o IAB tem grupos globais de discus-
são para evitar que os mesmos erros 
sejam proliferados pelo mundo. Outra 
reflexão que sempre gosto de fazer é 
observar, de fora, o momento. Quan-
do um setor está criando uma nova so-
lução, que de alguma forma rompe 
com o status quo do mercado, muitos 
erros podem ser observados até que 
regras sejam estabelecidas e relações 
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comerciais estejam estáveis. Automó-
veis evoluíram, telefones evoluíram, 
alimentos evoluíram”.

Para Cris, estamos no meio de um 
processo no qual surgem muitas tec-
nologias, muitos modelos comerciais, 
muitas empresas novas em desenvolvi-
mento. “A complexidade de gestão au-
mentou. Infelizmente não tivemos e 
não teremos tempo para aprender, te-
orizar, assentar as ideias sem que isso 
implique em riscos. Estamos tratando 
de negócios em um tempo de instabi-
lidade. Isso requer gestão rígida e mui-
to comprometimento. Percebo um ho-
rizonte muito promissor para aqueles 
que arregaçam as mangas e assumem 
seus riscos, estabelecem parcerias sóli-
das e entendem que não há uma trilha 
pronta”. Ela informa que o IAB tem ofe-
recido uma série de iniciativas para 
aqueles que buscam aprender e domi-
nar as novas técnicas. “Temos mais de 
20 mil profissionais trocando informa-
ções de mercado conosco mensal-
mente. Temos reuniões de comitês 
para que nossos associados tirem suas 
dúvidas e exponham seus desafios, te-
mos cursos e eventos, entre outras ati-
vidades. Nós acreditamos na organiza-
ção do setor e trabalhamos diariamen-
te para isso", diz Cris.

Segundo Páris Piedade Neto, diretor 
de plataformas tecnológicas da Globo, 
iniciativas deste tipo são bem-vindas, 
pois o cenário atual da mídia progra-
mática não é aceitável. “Sob a ótica ju-
rídica e da autorregulação, há muitas 
perguntas ainda sem respostas”, diz 
ele. “O que falta em transparência so-
bra em assimetria das informações”.

Ele lembra que há empresas ope-
rando tanto na compra quanto na ven-
da de inventários, obtendo margens 
de 50% ou mais na intermediação de 
negócios. “Se compararmos com uma 

agência, como definido pela legislação 
e pelas Normas-Padrão, que investe 
em pesquisa, planejamento, criação, 
produção, compra e análise de mídia, 
vemos que as margens para viabilizar o 
negócio são infinitamente menores”, 
diz Páris. Ele também aponta como al-
tamente problemático o fato de muitas 
empresas de mídia programática ainda 
efetuarem transações financeiras fora 
do Brasil, o que leva a riscos cambiais, 
fiscais e tributários, além de tornar 
mais difícil a auditoria sobre os dados. 
“O risco de fraudes é maior”.

Para o executivo da Globo, não se 
pode permitir que a mídia programáti-
ca leve a um enfraquecimento das re-
lações comerciais, prejudicando os 
principais atores da cadeia de valor –
anunciantes em primeiro plano e pro-
dutores de conteúdo em segundo. Sua 
advertência ganha relevo na medida 
em que mui tos preveem que a compra 
programáti ca pode se estender para 
outras mídias. “Estamos discutindo a 
própria continuidade do mercado pu-
blicitário como o conhecemos e, indo 
além, das próprias bases da indústria 
da co municação, inclusive com suas 
impli cações na liberdade de imprensa 
e ex pressão, uma vez que não se pode 
imaginar os veículos sobrevivendo 
com tamanha perda de receita. O 
ecossistema do mercado publicitário 
precisa ser preservado, as agências e 
os veículos sendo legitimamente re-
munerados pelos seus custos e agre-
gação de valor às iniciativas publicitá-
rias dos anunciantes”, diz Páris.

FRAUDES
Em relação às fraudes de tráfego e 

cliques, vários anunciantes de expres-
são internacional - Kellogs, Kraft Foods 
e Unilever, por exemplo -, já anuncia-
ram a sua disposição de não mais 
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anunciar em portais e sites que não 
permitem que outras empresas moni-
torem a veracidade das taxas de viewa-
bility. Google, incluindo o Youtube, e 
Facebook foram especificamente men-
cionados, segundo notícia publicada 
em junho pelo PropMark.

Segundo a mesma matéria, o tema 
ganhou grande exposição quando o 
próprio Google, no fim de 2014, divul-
gou estudo mostrando que impressio-
nantes 56% dos banners exibidos na in-
ternet nunca haviam sido vistos por se-
res humanos, só por robôs e mecanis-
mos de duplicação de impressões.

As más notícias não pararam por aí. 
Neste ano, a Oxford BioChronometrics, 
uma empresa de tecnologia fundada 
dentro da Universidade de Oxford pelo 
especialista em criptologia Adrian Neal, 
divulgou estudo que mostra que até 
98% dos anúncios digitais em platafor-
mas como Google, Yahoo, Facebook e 
LinkedIn contêm fraudes nos números 
de interação – cliques, curtidas, co-
mentários e compartilhamentos e ou-
tras formas de engajamento. O pior 
desempenho ficou com o Google, que 
mostrou 98% de fraudes na repercus-
são dos anúncios. Já no Yahoo e no Fa-
cebook, a análise detectou 94% em 
ambos enquanto que, no Linkedin, re-
gistrou-se 88% de viewability engano-
so. A pesquisa da Oxford BioChrono-
metrics foi mencionada brevemente 
na edição 42 da CENP em Revista.

Em meados de junho, em entrevis-
ta ao PropMark, Neal disse que, na 
opinião dele, não há uma reação 
maior a tamanho grau de imprecisão 
(para usar um termo caridoso...) por-
que os players do mercado publicitário 
convivem com o velho ditado: ‘meta-
de do dinheiro que eu gasto em pro-
paganda é desperdiçado. O problema 
é não saber qual metade’. “Em geral, 

anunciantes e publicitários estão pou-
co preocupados em engajar, muito 
por influência de um passado, quando 
era complicado conhecer precisamen-
te a maneira como as pessoas intera-
giam com publicidade. Então, quando 
chega a publicidade digital, eles não 
observam esse desperdício como nós 
que, trabalhamos com tecnologia, fa-
zemos. Talvez eles não dediquem o 
tempo ideal para examinar mais a 
situa ção e preferem justificar o quanto 
puderem a parte do retorno alcança-
do”, disse o inglês. Segundo ele, os 
anunciantes até ficam irritados com o 
desperdício de dinheiro mas se sen-
tem como se não pudessem fazer 
nada para remediá-lo. “Eles querem 
ajuda e não sabem onde encontrar. O 
problema é que publishers ganham di-
nheiro com as fraudes, assim como as 
ad exchanges. Os anunciantes não en-
xergam o problema porque têm gente 
bloqueando a capacidade de percebe-
rem isso. A esperança é que a perda 
com fraudes é um problema que eles 
não precisam enfrentar sozinhos. To-
dos os anunciantes estão no mesmo 
barco”, disse Neal.

Ele e sua equipe identificaram uma 
grande quantidade de robôs interagin-
do com os anúncios pesquisados, ge-
rando falsas impressões e falsos cli-
ques. “Estas são as duas principais for-
mas de fraudes geradas por robôs e as 
plataformas de mídia estão prevenidas 
com ferramentas próprias. O problema 
é que as ferramentas usadas por ad ex-
changes e trading desks são insuficien-
tes para detectar o envolvimento de ro-
bôs que estão pela rede”, disse ele.

Para Neal, sem mecanismos de pro-
teção não se pode acreditar na efici-
ência da internet como veículo de co-
municação publicitária. “Os anuncian-
tes precisam se proteger contra frau-
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des digitais usando ferramentas avan-
çadas que os ajudem a minimizar os 
riscos e separar os maus (robôs) dos 
bons (usuários reais)”, disse o pesqui-
sador. “Muitos anunciantes pensam 
que não podem fazer nada para ven-
cer essas fraudes ou que já estão fa-
zendo o bastante. O fato é que, usan-
do apenas as ferramentas que usam 
atualmente, bilhões estão sendo per-
didos a cada ano. Bilhões! Isso é des-
perdício desnecessário. Com melho-
res ferramentas de detecção e preven-
ção, estes bilhões podem chegar 
onde têm que chegar e não serem 
prejudicados pela atuação de ladrões 
e personagens fraudulentos da inter-
net. Campanhas digitais têm a capaci-
dade de ser extremamente eficientes, 
mas anunciantes, publishers e ad ex-
changes precisam usar ferramentas 
adequadas para dificultar as fraudes”, 
disse Neal ao PropMark.

SOLUÇÕES COMEÇAM A SURGIR
Do discurso à prática: tanto o UOL 

quanto a Globo.com apresentaram re-
centemente ao mercado propostas 
que combinam as vantagens da mídia 
programática às melhores práticas do 
modelo brasileiro de publicidade. 

No UOL, a novidade é denominada 
Mídia Programática Premium e passa 
por uma pré-seleção de portais e sites 
de qualidade comprovada, basicamen-
te a partir de quatro fatores: design, 
conteúdo, formato editorial e disponi-
bilidade de formatos publicitários com 
espaço para o desenvolvimento de na-
tive advertising. Desta forma, a ques-
tão do ambiente para as marcas é re-
solvida de forma radical: o anunciante 
e a agência usam a mídia programática 
sabendo desde o início que a marca 
anunciada não vai aparecer num site 
obscuro, sem clara e conhecida defini-

ção editorial e de publicidade. Da mes-
ma forma, portais e sites assim estão 
resguardados da possibilidade de frau-
des pelas suas próprias instâncias de 
segurança e pesquisas independentes, 
entre outras iniciativas. 

O UOL informa que portais e sites 
deste tipo já têm plena capacidade de 
oferecer aos anunciantes e agências 
todas as ferramentas e dados que fa-
zem a riqueza da mídia programática. 
No caso específico do UOL, há uma co-
bertura que chega a 95% dos internau-
tas brasileiros, estando à disposição 
dos profissionais de anunciantes e 
agências tanto informações comporta-
mentais quanto demográficas dessa 
massa de consumidores com brand 
safe garantido.

Na Globo.com, a novidade foi de-
nominada ProG e também abrange 
uma oferta diferenciada de mídia pro-
gramática, dando aos anunciantes a 
garantia de veicular as suas campa-
nhas em meio a um conteúdo e audi-
ência qualificadas. Foram dois anos de 
pesquisa, como informa Páris. “Lança-
mos o ProG depois de termos a certe-
za de que estamos oferecendo ao 
mercado um produto que tem como 
diferenciais a segurança da nossa pla-
taforma, a transparência que oferece-
mos aos anunciantes e a manutenção 
das diretrizes que regem o Manual de 
Práticas Comerciais da Globo, que 
abrange o cumprimento das Normas-
Padrão”, diz ele.

Inicialmente disponível para os trin-
ta principais anunciantes da Globo.
com, o ProG será aberto gradativa-
mente para que outras agências e 
anunciantes também possam traba-
lhar suas campanhas por meio da pla-
taforma. Ainda que trabalhe com em-
presas parceiras de tecnologia, todo 
inventário e toda a comercialização 

será feita pela Globo.com, “Agências e 
anunciantes seguirão tratando direta-
mente com a nossa equipe comercial, 
mantendo a relação com o cliente se-
gura, transparente e direta”, diz Páris. 
“O modelo de publicidade e negocia-
ção praticado pela Globo com agên-
cias e anunciantes preza pela boa go-
vernança, sendo reconhecido pelo 
mercado por assegurar um relaciona-
mento correto, ético e legal nas rela-
ções comerciais. Com a mídia progra-
mática não poderia ser diferente e, 
por isso, seguimos o mesmo modelo. 
Além da lista de valores dos lances ini-
ciais, que é pública, o anunciante po-
derá ter acesso ao preço final do lei-
lão, que é pós-fixado. Nosso compro-
misso é manter essa relação de con-
fiança com o mercado, independente-
mente da plataforma e modelo de co-
mercialização. Onde há transparência, 
as vantagens são de longo prazo”.

A apresentação de Enor Paiano: 

O estudo do IAB Estados Unidos:

A matéria do PropMark com a entrevis-
ta de Adrian Neal:

Todas as edições da CENP em Revista, 
inclusive a de número 42, estão dispo-
níveis em:

http://uol.com/bgfZ2H @

http://bit.ly/1CSh0yE @

http://bit.ly/1KQaDtq @

www.cenp.com.br @
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Fazia um certo tempo que o setor não tinha de lutar contra 
crise mas bastou ela surgir e a publicidade se mobilizou para 
tentar neutralizar o baixo astral geral que toma conta do país

Escaldada por décadas de idas e vin-
das da economia, da política e do hu-
mor da sociedade, publicitários de to-
das as regiões encaram as dificuldades 
– ninguém as nega, diga-se logo – 
com um discurso que destaca o óbvio: 
a crise vai passar e as empresas que 
preservaram seus investimentos em 
publicidade e tudo o que isso significa 

no relacionamento com os consumido-
res vão sair da crise mais rápido e me-
lhor do que entraram. “Por doloridas 
que sejam, crises são bons momentos 
para construir diferenciais competitivos 
e a publicidade é uma das melhores 
maneiras de divulgar e solidificar estes 
diferenciais”, diz Rodrigo Rodrigues, di-
retor-presidente da OpusMúltipla e do 

capítulo paranaense da Abap, além de 
diretor-secretário do Sinapro Paraná.

Além dele, a CENP em Revista con-
versou com outras dez lideranças de 
agências e veículos, reunindo um elen-
co considerável de iniciativas e argu-
mentos que podem ser usados pelo 
setor de forma a encurtar a crise. Con-
fira a seguir.

aRGUmentos e iniCiatiVas dos PUBLiCitÁRios entReVistados 
(E que você pode reproduzir na sua entidade ou empresa)

Nas agências 
• Ainda mais parceria, transparência e 
compromisso com os resultados dos 
anunciantes
• Valorizar a mensagem. Só depois pen-
sar nos meios 
Nas entidades de agências 
• Palestras para empresários e executi-
vos do interior dos estados, sobre as vir-
tudes da publicidade na construção de 
marcas e para gerar mais rentabilidade 
• Parceria com o Ibope, para a conces-
são de descontos na compra de pesqui-
sas do instituto. O mesmo em relação a 
prestadores de serviços e fornecedores
• Campanha publicitária e ações para 
defender e divulgar os serviços das 
agências e também para estimular as 
empresas a anunciarem mais 

• Palestras regulares para agências so-
bre temas como gestão, tributação e fi-
nanças, inclusive por meio de parceria 
com o Sebrae 
• Fortalecimento da tabela de custos in-
ternos das agências
• Planejamento estratégico visando o 
desenvolvimento do mercado 
• Ações junto a entidades representati-
vas do agronegócio, da indústria e do 
comércio, visando estabelecer uma pau-
ta positiva e atrair mais empresas anun-
ciantes
• Análise de todos editais de licitação 
pública divulgados, garantindo que este-
jam enquadrados na legislação e nas 
Normas-Padrão 
• Produção de um guia de concorrên-
cias privadas 

Nos veículos
• Propostas mais assertivas e que façam 
sentido para as estratégias de comunica-
ção do anunciante 
• Formação de rede de sites de jornais 
para veiculação simultânea de um mes-
mo anúncio 
• Criação de um site para facilitar o tra-
balho dos profissionais de mídias das 
agências no planejamento do meio jor-
nal 
• Unificação das métricas de audiência 
dos jornais no impresso e no digital
• Intenso treinamento das equipes co-
merciais dos veículos
• Campanha publicitária de defesa e 
promoção do meio jornal
• Ações de motivação das equipes inter-
nas
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FUndando a 
4ª aGênCia 
em meio À CRise

Zezito Marques da Costa,
Z515 Propaganda 

Aos 63 anos, Zezito Marques da 
Costa, acaba de fundar a sua quarta 
agência, a Z515 Propaganda. “É claro 
que sou otimista e minha agência re-
flete isso. Passei por várias crises e te-
nho certeza que o Brasil é maior do 
que elas. Estamos passando por um 
momento importante de mudança. A 
ética e a moral sairão fortalecidas”, diz.

Depois de 42 anos na atividade – 
ele fundou sua primeira agência, a 
MCP, em 1973 –, reconhece a dimen-
são da crise atual como inédita mas 
não perde em momento algum a fé na 
força da publicidade. “A Z515 nasce da 
crença que a parceria, a transparência 
na relação e o compromisso com os 
resultados dos anunciantes são funda-
mentais”, diz. “A função da publicida-
de é ajudar o cliente a crescer”.

Zezito acredita que um dos argu-
mentos que a atividade deve usar nes-
te momento, para se manter antenada 

com as necessidades dos anunciantes, 
é reafirmar a importância da mensa-
gem. “É ela quem faz a diferença, é ela 
quem tem de ser forte. Talvez nos últi-
mos tempos estejamos nos preocu-
pando demais com o meio e menos 
com a mensagem. Back to basics: a 
mensagem primeiro, o meio depois. A 
mensagem é o coração da publicidade. 
Não pode ser de outra maneira, não 
podemos complicar o que é simples. 
Martin Sorrell não disse, semanas atrás, 
que mídia impressa ainda é a melhor 
para conquistar consumidores?”

Na Z515 – o número foi escolhido 
por ser a idade do Brasil –, Zezito só 
não abre mão de um padrão de remu-
neração pelos seus serviços alinhado 
com as recomendações das Normas-
Padrão. “Com as finanças em ordem, 
posso contratar os melhores profissio-
nais e oferecer aos anunciantes os ser-
viços de qualidade. É preciso uma re-
muneração justa. Sem ela, não há mila-
gres”. A Z515 já conta vinte funcioná-
rios e vai continuar crescendo, garante 
Zezito, com ou sem crise.

editoRa ComPRoU 17 
tÍtULos de ReVista
Arnaldo Rosa, 
Editora Caras

Nos últimos 12 meses, a Editora Ca-
ras comprou nada menos do que 17 tí-
tulos da Editora Abril, o que deu a ela a 
condição de segunda maior editora do 
país, com um portfólio variado de mar-
cas destinadas a públicos que vão das 
classes A a D.

Tamanha ousadia não foi fruto de 
uma decisão impensada, pelo contrá-
rio, como garante o diretor de publici-
dade da Editora, Arnaldo Rosa. “Num 
ano cheio de incertezas como este, 
nossa primeira decisão foi optar pela 
austeridade. Somos austeros no con-
trole de cada detalhe em nossa opera-
ção, começando pelos desperdícios 
materiais e financeiros até do que te-
mos de mais valioso: nosso tempo”, diz 
ele. “Mudamos toda a nossa dinâmica 
de trabalho, não inchamos a estrutura, 
não ampliamos nossos espaços. Esta-
mos sendo criativos em nossa forma 
de trabalhar, otimizando cada espaço e 
cada minuto. Os momentos difíceis fa-
zem-nos pensar e descobrir caminhos 
que a zona de conforto não nos exige. 

www.z515.com.br @
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E foi o que fizemos”, conta Arnaldo.
Ele informa que, em relação à tira-

gem das revistas, foi feito um minucio-
so estudo em busca de uma estratégia 
de distribuição capaz de melhorar as 
vendas. “Buscamos ao mesmo tempo 
melhoria no nosso relacionamento 
com o canal banca enquanto buscamos 
incessantemente novos canais de ven-
da. Em assinaturas ajustamos descon-
tos, caso a caso, título a título”, explica.

“Em relação à busca de receita publi-
citária em um ano tão adverso, estamos 
procurando entender cada vez mais a 
necessidade de nossos clientes e apre-
sentando a eles propostas mais asserti-
vas e que façam sentido para suas es-
tratégias de comunicação”, continua Ar-
naldo. “Não somos apenas uma editora 
de revistas mas uma empresa que se 
especializou em soluções de comunica-
ção. Somos provedores de conteúdo, 
distribuídos em diversas plataformas 
como digital, impresso, eventos, ações 
de relacionamento e promoções etc. 
Fazemos há anos branded content, pu-
blicidade nativa e product placement. 
Esta pró-atividade e a vasta opção de 
soluções que apresentamos aos nossos 
clientes é o que nos faz diferentes e 
que estão nos ajudando a enfrentar o 
mal humor e o pessimismo do merca-
do. E estamos preparados para quando 
o Brasil voltar a crescer”, diz Arnaldo.

enCURtando os 
CaminHos QUe LeVam 
aos JoRnais

Carlos Fernando Lindenberg Neto, 
Grupo Gazeta e ANJ

A Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), entidade fundadora do CENP, 
anunciou em agosto do ano passado, 
no 10º Congresso Brasileiro de Jornais, 
seu projeto “Jornais em Movimento”, 
um processo de disrupção com o obje-
tivo de melhor posicionar os jornais 
diante do mercado anunciante. Como 
informa o presidente da entidade, Car-
los Fernando Lindenberg Neto, tam-
bém presidente do Grupo Gazeta, são 
quatro iniciativas que já estão produ-
zindo seus primeiros resultados: Digital 
Premium, Marketplace Jornais, Métrica 
Unificada e Treinamento das Equipes 
Comerciais.

O Digital Premium é uma rede de si-
tes de jornais que veiculam simultanea-
mente uma mesma peça publicitária. 
São, no momento, 65 sites dos mais im-
portantes jornais do país, que cobrem 
70% do PIB nacional, e atingem um 
mercado consumidor altamente qualifi-

cado. “A partir de uma negociação úni-
ca, agências e anunciantes podem ago-
ra chegar a esse mercado premium, for-
mado pelos leitores dos sites jornalísti-
cos”, explica Carlos Fernando. “Inicial-
mente, o Digital Premium está comer-
cializando apenas uma diária a cada se-
mana, sempre nas home-pages dos jor-
nais. No começo de agosto, BRF e Qua-
licorp já haviam experimentado o servi-
ço com grande satisfação. Brevemente, 
o Digital Premium oferecerá novos for-
matos de veiculação ao mercado”.

Quanto ao Marketplace, é uma fer-
ramenta que visa a facilitar o trabalho 
dos profissionais de mídias das agên-
cias de publicidade. Trata-se de um site 
que contém as principais informações 
mercadológicas dos jornais brasileiros, 
onde é feita a simulação de planos de 
mídia para os jornais impressos e ini-
ciada a negociação com os jornais es-
colhidos. Em lugar de buscar contato 
separadamente com dezenas de jor-
nais no país, os profissionais de mídia 
têm agora uma ferramenta que centra-
liza e facilita todo esse trabalho.

Já a Métrica Unificada soma as métri-
cas de audiência dos jornais no impres-
so e no digital, mostrando o tamanho 
real dos consumidores que regularmen-
te buscam informações qualificadas e 
de credibilidade. “O projeto está sendo 
concluído em trabalho conjunto da Ip-
sos e da comScore”, informa Carlos Fer-
nando. “Isso permitirá unificar sem su-
perposições as audiências de quem lê 
jornal no impresso e nas suas diversas 
plataformas digitais: dekstops, tablets e 
celulares. Com isso, os jornais brasileiros 
oferecerão ao mercado um parâmetro 
real de sua audiência, e não mais ape-
nas a circulação do impresso. Trata-se 
de um avanço histórico, mesmo em 
comparação com os países mais desen-
volvidos, que também vêm trabalhando 

caras.uol.com.br/home @

Estamos 

preparados para 

quando o Brasil 

voltar a crescer”



29CENP EM REVISTA - Setembro / 2015

na mesma direção.  Possibilitará aos jor-
nais se posicionarem muito melhor 
diante de outras mídias concorrentes”.

Em agosto começou a campanha 
institucional da ANJ, criada por Nizan 
Guanaes, demonstrando a força dos 
jornais junto aos cidadãos e ao merca-
do; destacando as mudanças de hábi-
tos dos consumidores, que nunca le-
ram tanto jornal com as mídias digitais; 
e apontando a relevância dos jornais 
junto aos formadores de opinião.

Um diFeRenCiaL QUe 
Pode GeRaR LUCRos 
maioRes
Rodrigo Rodrigues,
Opus Multipla, Abap e Sinapro Paraná 

Nos últimos dezoito meses, Rodrigo 
Rodrigues, diretor-presidente da Opus-
Múltipla e da Abap Paraná e diretor-se-
cretário do Sinapro Paraná, tem percor-
rido o interior do Paraná para, em asso-
ciações comerciais e industriais, falar a 
empresários e executivos sobre as vir-
tudes da publicidade para construir 

marcas e gerar mais rentabilidade para 
as empresas deles. Quando conversou 
com a CENP em Revista, havia acabado 
de voltar de Maringá, onde proferiu 
mais uma palestra – a sua nona –, fru-
to de uma parceria entre o Sinapro e a 
RPC. “A intenção é mostrar a quem não 
anuncia ou anuncia pouco como a pu-
blicidade pode criar um diferencial para 
a empresa, um diferencial que pode 
gerar lucros maiores, além de blindar a 
empresa em momentos de crise”, ex-
plica Rodrigo. “O fato de atravessarmos 
uma fase de forte crise não é motivo 
para inibir o investimento em publicida-
de, pelo contrário. Em momentos 
como este pode ser até mais fácil con-
quistar diferenciais, principalmente se 
a concorrência estiver retraída”. No 
próximo ano, já se pensa em novo 
tema para palestras, voltando aos mes-
mos mercados já visitados, até para ge-
rar a frequência recomendada pelas 
melhores práticas da publicidade. “É 
um processo de catequese. Pode não 
surtir efeito na primeira vez mas pode 
produzir na repetição”, diz Rodrigo.

Em paralelo ao programa de pales-
tras, o Sinapro do Paraná tem investido 
em uma série de cursos para agências, 
de forma a melhor capacitá-las em te-
mas como gestão, administração de 

pessoal, negociação, finanças, contra-
tos etc. Outra iniciativa interessante é a 
parceria com o Ibope, pela qual a enti-
dade viabilizou para agências associa-
das com receita de até R$ 5 milhões 
por ano descontos de até 90% na com-
pra de pesquisas do instituto. O Sina-
pro finaliza uma campanha publicitária 
para divulgar os serviços das agências, 
com base no que foi feito na Bahia 
pelo capítulo local da Abap. 

No que toca às licitações públicas 
para serviços de publicidade, o Sinapro 
firmou contrato com um escritório de 
advocacia que se dedica à análise de to-
dos editais de licitação pública divulga-
dos no estado. “Desta forma, consegui-
mos influenciar as prefeituras antes da 
decisão das licitações, garantindo que 
elas estejam perfeitamente enquadra-
das na legislação e nas Normas-Padrão”, 
explica Rodrigo. “A importância disso 
para as agências como um todo é evi-
dente. A verba pública é muito relevan-
te e a agência que é contratada e devi-
damente remunerada pelo contratante 
público pode inclusive alavancar a quali-
dade do seu atendimento ao anuncian-
te privado. É um círculo virtuoso”.

www.anj.org.br @
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PReseRVaR o VaLoR 
dos seRViços
oFeReCidos PeLas 
aGênCias
Delmar Antônio Gentil Jr., 
Dez Comunicação e Sinapro Rio 
Grande do Sul

O Sinapro gaúcho não esperou pela 
crise para levantar a bandeira de valori-
zação do mercado publicitário e das 
agências locais; começou a fazê-lo, por 
meio de várias iniciativas há 2 anos e 
meio. São iniciativas em várias frentes, 
desde apoio e seminários até ações de 
preservação das melhores práticas do 
mercado em licitações públicas. “Mas, 
acima de tudo, estão ações de preser-
vação do valor dos serviços oferecidos 
pelas agências”, diz Delmar Antônio 
Gentil Jr., vice-presidente da Dez Co-
municação e presidente do Sinapro do 
Rio Grande do Sul. “Nossa intenção é a 
de somar esforços com as outras enti-
dades do mercado, inclusive o CENP, 
entendendo e respeitando os espaços 
de cada uma delas, buscamos uma 
agenda comum”, explica. “Queremos 
demonstrar que uma agência forte é 
uma parceira estratégica, que agrega 
valor à empresa anunciante”.

Convivendo com a crise, Delmar 
nota um movimento de modernização 
que exige uma necessidade de adap-
tação por parte das agências. “Conver-
sar mais, trocar mais informações aju-
da nesse processo”. O Sinapro tem 
promovido palestras regulares em 
todo o estado sobre temas como ges-
tão, tributação e finanças para agên-
cias. Junto às prefeituras e órgãos pú-
blicos, há monitoramento permanente 
dos editais de licitação pública de ser-
viços de publicidade. Nos últimos dois 

anos e meio, 83 licitações foram acom-
panhadas, das quais 77 demandaram 
alteração dos editais, para que se en-
quadrassem nas exigências da Lei 12 
232, a partir de diálogo, sem necessi-
dade de ação na Justiça. Nos demais 
casos, o Sinapro recorreu à Justiça para 
fazer valer os direitos das agências. Em 
todos os casos, foi bem-sucedido. 
“Hoje, as prefeituras nos procuram an-
tes do lançamento do edital, para te-
rem a certeza de que eles estão de 
acordo com a legislação”, diz Delmar. 
O Sinapro disponibilizou ampla docu-
mentação sobre o tema e também 
promoveu palestras junto aos interes-
sados para elucidar os aspectos da lei.

Outra frente de trabalho do Sinapro 
gaúcho foi o fortalecimento da tabela 
de custos internos, contemplando 320 
itens e mostrando ao mercado como 
ela é importante. Outra conquista im-
portante foi a negociação do dissídio 
coletivo com o sindicato dos emprega-
dos, negociando uma percentagem de 
reajuste de salário compatível com o 
momento. “Foi uma demonstração 
prática de como o mercado está uni-
do”, comemora Delmar. “Defendemos 
a relevância do CENP e das Normas-Pa-
drão. Enxergo uma virada: as agências 
entendem a importância da preserva-

ção das bases do mercado. Vejo que a 
crise será superada com o fortaleci-
mento das agências. A bandeira do 
CENP é a nossa bandeira”, diz ele, lem-
brando que o CENP já participou de ao 
menos cinco palestras no Rio Grande 
Sul nos últimos anos.

“não Podemos 
esPeRaR PeLa 
Fada madRinHa”
Rodrigo Neves,  
Band Campinas

“Nossa receita para combater a cri-
se é focar no local, tirando proveito 
do fato de haver uma certa migração 
de São Paulo em direção a Campi-
nas”, explica Rodrigo Neves, diretor 
da Band na cidade e ex presidente da 
AESP, cargo que deixou no começo 
de julho. Ele entende que, como de-
corrência das crises política e econô-
mica, há uma forte crise de humor, 
com o pessimismo inibindo iniciativas 

www.sinaprors.com.br @
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PUBLiCitÁRios QUe FaZem BaRULHo – e diFeRença
As manifestações públicas de publicitários destacando 

a relevância da atividade em momentos de crise contam-
se às dezenas. Nizan Guanaes é um bom exemplo. Ele 
encara mais uma crise em sua carreira com numerosas 
palestras, entrevistas e artigos na imprensa. “Os desafios 
econômicos são enormes. A confiança no Brasil é uma 
das mais baixas dos últimos tempos. Porém, a criatividade 
e a inspiração devem se sobressair”, disse o cofundador 
do Grupo ABC em entrevista recente ao jornalista João 
Dória Jr. “Não será a primeira e nem a última crise, os em-
presários brasileiros foram treinados por crises sucessivas 
e é o melhor momento para tomar decisões postergadas, 
buscar produtividade e, principalmente, oportunidades”. 

Uma dica importante de Nizan: as empresas não po-
dem descuidar da comunicação interna. “O público in-
terno não pode ser pautado pela crise. O papel do líder 
é comunicar, discutir e ser transparente. Se isso não 
acontece, as pessoas vão para o escritório vencidas e de-
sanimadas. Elas precisam se sentir com foco e com a 
gana”. Reforçar a atuação institucional também é um 
ponto importante para o publicitário. Para ele, é momen-
to de ir além das paredes do escritório discutir os assun-
tos do país como educação, cultura e produtividade.

Outro batalhador incansável, o jornalista Armando 
Ferrentini, tem pregado o otimismo com os pés no chão 
em sua coluna no jornal PropMark: “quem lida com co-
municação sabe que os fenômenos econômicos são 
muito influenciados pela opinião pública. Se a maioria 
prosseguir maldizendo a escuridão sem se atrever a 
acender velas, o cenário vivido até aqui tenderá a se pro-
longar. Se, ao contrário e principalmente através das 
suas lideranças, a opinião pública entender que a luz no 
fim do túnel está cada vez mais próxima, o poder de 
multiplicação dessa esperança aumentará, atingindo 
muito provavelmente um grau de confiança extrema-
mente necessário para a reversão se acelerar”, escreveu 
ele recentemente.

Outro veterano publicitário, Humberto Mendes, vice-
presidente executivo da Fenapro, sobrevivente de incon-
táveis crises, não se deixa abater e lembra de uma histó-
ria antiga: “eu trabalhava na Editora Abril nos anos ses-

senta e, um dia, estávamos uns quatro contatos no café, 
falando e nos lamentando antecipadamente das conse-
quências de uma crise brava que nem havia começado. 
Nisso chega Victor Civita, o ‘seu Victor’, como todos o 
chamávamos, e entra na conversa. Ouviu um pouco, 
acho que percebeu o exagero das nossas preocupações 
e pediu um exemplar da revista Transporte Moderno para 
dar uma olhada. Tirou da revista um fascículo que era pu-
blicado mensalmente em Máquinas & Metais, Transporte 
Moderno e Química & Derivados. Falou um pouco sobre 
a importância daquela pequena publicação estar sempre 
analisando todos os setores de nossa economia, leu al-
guma coisa e nos disse o seguinte: ‘meninos, crise a gen-
te enfrenta trabalhando muito, investindo em comunica-
ção mercadológica, criando produtos de qualidade, crian-
do, principalmente novos anunciantes, pagando pra ver 
e confiando no país onde nascemos ou então naquele 
que nos acolhe, como é o caso do Brasil de vocês, que 
amo tanto e que agora é meu também. Esperem mais 
um pouco, vocês vão ver. Estou com pressa porque tem 
gente me esperando para uma reunião’. Fez questão de 
pagar o café e foi embora. Pouco tempo depois o Brasil 
ganhava uma nova revista a partir daquele pequeno fas-
cículo, Exame, a mais importante publicação voltada para 
o mundo dos negócios. Acho que aprendemos aquela li-
ção, tanto que em minhas palestras e textos que escrevo 
em alguns jornais de todo o país, vivo repetindo aquela 
conversa que tive com ‘seu Victor’ pois entendi, meus 
amigos, que crise é véspera de solução”. 

•  A entrevista de Nizan Guanaes a João Dória Jr.
 

•  O editorial de Armando Ferrentini 

•  O artigo de Humberto Mendes

http://bit.ly/1FC5pBI @
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e investimentos mesmo de empresas 
que não tenham sido tão atingidas. 
Por isso, ele desenvolve dentro da 
Band ações de motivação da equipe. 
“Não podemos esperar pela fada ma-
drinha; temos de correr atrás”, diz ele. 
Entre as iniciativas há o que ele cha-
ma de repescagem de clientes, em-
presas que já investiram nas emisso-
ras da Band e, por qualquer motivo, 
deixaram de fazê-lo. “Buscamos uma 
postura mais ativa junto aos anun-
ciantes e suas agências”. Nesse senti-
do, o sucesso de Master Chef é uma 
grande ajuda, inclusive porque o pro-
grama tem na Grande Campinas a 
mais alta audiência entre as emisso-
ras da rede. “Graças ao Master Chef, 
estamos conseguindo atrair atenção 
dos anunciantes e alavancar vendas. 
É um ponto de inflexão para nós, tor-
nando possível muitas conversas e 
negócios”, comemora Rodrigo.

Para o mercado, ele aposta em 
eventos e formatos comerciais menos 
convencionais e também na iniciativa 
do mercado de Campinas (ver pág. 
36), do qual é entusiasta de primeira 
hora.“Precisamos de um otimismo re-

alista, que não nos imobilize na busca 
de novos anunciantes”, diz Rodrigo.

“enXeRGaR neste 
momento a 
oPoRtUnidade É 
seR CRiatiVo”

Rosa Senra Estrella,
Grupo Fórmula e Sinapro Santa 
Catarina

"Quem sobreviver à crise, vai crescer. 
Enxergar neste momento a oportunida-
de é ser criativo", garante Rosa Senra Es-
trella, presidente do Grupo Fórmula e 
do Sinapro Santa Catarina. 

A entidade acumula várias iniciativas 
em oposição ao baixo astral do mercado. 
"Nosso negócio mudou e o Sinapro inves-

te em todas as frentes para dar às agên-
cias as condições de competitividade no 
novo cenário". Parte importante deste tra-
balho se dá a partir de encontros, seminá-
rios, workshops e reuniões setoriais em 
todas as regiões catarinenses. Também 
lançou um Guia de Concorrências Priva-
das para orientação dos anunciantes re-
gionais em processos de contratação das 
agências e, no ano passado, promoveu 
uma campanha de valorização das agên-
cias, com o mote "Todo mundo entende 
um pouco de propaganda. Procure quem 
entende muito". Neste ano, o Fórum da 
Industria Catarinense de Comunicação 
(FICC) investiu na campanha estadual "De 
que lado você está?", contra a crise eco-
nômica, com apoio do Sinapro. “Nossa as-
sociada, a agência 9mm, foi destacada 
para criar a ação que ganhou espaço na 
mídia catarinense sem custos para incen-
tivar os diferentes setores da economia a 
anunciarem”, explica Rosa. O FICC existe 
há 10 anos e sempre realizou campanhas 

institucionais. Desta vez, juntou-se às 
agências e veículos para enfrentar a crise.

Entre as parcerias, o Sinapro contabi-
liza uma, com o ABRADi SC, em projeto 
pioneiro de inclusão dos serviços digi-

www.band.uol.com.br/tv/campinas @
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tais, outra com a Getty Images, para pa-
cotes com descontos especiais para 
agências associadas, e também com 
empresas de softwares de gestão e su-
porte de TI.

A entidade também investe na reali-
zação do Mídia SC 2015 e do ENAA, En-
contro Nacional de Agências e Anun-
ciantes, eventos que atualizam o conhe-
cimento e promovem a aproximação 
entre agentes do mercado regional.

“a CRise Vai aCaBaR 
antes do QUe mUitos 
imaGinam”

Flavio Steiner, 
RBS

A RBS investe na campanha “Decida 
Vencer” para combater os efeitos da 
crise. “Queremos estimular as em pre-
sas para que busquem oportunidades 
neste ano de crise, que encontrem 
suas fortalezas”, disse recentemente 
Duda Sirotsky Melzer, presidente 

executivo da empresa. Ele lidera a 
iniciativa e tem viajado pelo Brasil para 
apresentar o projeto ao mercado. 

O “Decida Vencer”, como explica o 

diretor geral de mercado da RBS, Flavio 
Steiner, se desdobra em iniciativas na-
cionais e regionais, com a produção 
de livros e vídeos com depoimentos 
de anunciantes das várias praças aten-
didas pelos veículos da RBS, que acre-
ditam na força da publicidade, comba-
tendo o medo de investir, rompendo 
com o círculo vicioso. “A crise vai aca-
bar antes do que muitos imaginam”, 
diz Flavio, economista de formação. 

Ele cobra mais paixão dos publicitá-
rios na defesa da atividade como mo-
tor da economia e insumo indispensá-
vel para combater os efeitos da crise. 
“Precisamos sacudir esta bandeira”, 
defende ele. Em Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, a RBS apoia de forma 
decidida iniciativas dos Sinapros esta-
duais. “Na nossa ação cotidiana junto 
às agências e anunciantes, valoriza-
mos nossas soluções 360º”, diz Flavio. 
A RBS está apoiando também uma ini-
ciativa do Meio&Mensagem, com ca-
ses em profundidade de anunciantes 

como os grupos Ipiranga e Itaú, que 
construíram marcas fortes com uso de-
cidido e competente da publicidade. 
“A ferramenta está disponível para to-
das as empresas, independente do 
seu porte”, diz Flavio. 

oLHando a CRise – 
e os ConCoRRentes – 
PeLo RetRoVisoR

Moacyr Maciel,  
Ideia 3 e Abap Bahia 

Moacyr Maciel lembra de uma piada 
antiga para definir o diferencial de 
empresas que seguem investindo em 
publicidade em épocas de crise: dois 
caçadores se viram sem munição 
diante de um leão faminto. Um dos 
caçadores começou a calçar um par de 
tênis, diante da surpresa do colega: 
“você acha que vai conseguir correr 
mais do que o leão?”. “Não”, respondeu 
o primeiro, “mas vou correr mais rápido 
do que você”. Moral da história, 
segundo Moacyr: “concorrente com 
pé no freio é mais fácil de ultrapassar”.

http://decidavencer2015.com.br @
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Sócio diretor da Ideia 3 e recém 
empossado na presidência do capítulo 
baiano da Abap, Moacyr tratou de 
definir um planejamento estratégico 
para a sua gestão à frente da entidade, 
partindo de uma premissa, várias vezes 
comprovada em pesquisas e bem 
resumida na piada: empresas que 
anunciam superam crises mais 
rapidamente e saem delas fortalecidas. 
“Estamos divulgando esta noção a 
partir de artigos na impressa e uma 
campanha publicitária, que entrou no 
ar no começo de setembro”, informa 
Moacyr. “Queremos convencer os 
anunciantes de quão importante é o 
investimento contínuo em pu-
blicidade”, diz. “A campanha é uma 
peça importante nesta estratégia: é 
mais fácil convencer alguém a anunciar 
quando você próprio está anunciando 
seus serviços”. A campanha será 
veiculada em todos os meios de 
comunicação, será assinada pela Abap 
e não é específica para o mercado 
baiano, podendo ser veiculada em 
qualquer estado do país, informa 
Moacyr. 

A iniciativa é reforçada por estímulo 
ao aproveitamento de oportunidades 
como as datas comemorativas. “Pense 
no consumo como uma grande escada 
em que, a cada degrau a mais, temos 
um preço mais alto”, explica ele. 
“Dessa forma, muitas vezes, o seu 

concorrente pode não ser o de sempre. 
Em datas comemorativas e aniversários, 
por exemplo, na hora de comprar um 
presente, o consumidor pode substituir 
um smartphone por um relógio que, 
por sua vez, pode ser substituído por 
uma camisa. A necessidade de o 
consumidor gastar menos pode fazer 
muitas empresas vender mais”, diz 
Moacyr. “Mas uma coisa é líquida e 
certa: se você quer que o seu cliente 
apareça, dê um bom exemplo e não 
suma. Quando você perceber, pode 
ser que esteja finalmente olhando 
para trás e vendo a crise pelo retrovisor 
– e os seus concorrentes também”.

Usando o PRóPRio 
RemÉdio PaRa 
ComBateR a CRise
André Lacerda, 
LF/Mercado e Sinapro Minas Gerais

No Sinapro de Minas, um planeja-
mento estratégico desenvolvido há um 
ano e meio deu origem a uma série de 
iniciativas de fomento e fortalecimento 
do mercado local. Uma primeira ação 
conta com a parceria do Sebrae, para 
promover o desenvolvimento das agên-

cias do estado. O curso pioneiro reuniu 
um grupo de 25 agências.

Em paralelo, o sindicato desenvolve 
ações junto a entidades representati-
vas do agronegócio, da indústria e do 
comércio, visando estabelecer uma 
pauta positiva e atrair mais empresas 
anunciantes. “Queremos entender 
melhor porque um número comparati-
vamente pequeno de empresas inves-
te em publicidade”, informa André La-
cerda, diretor da LF/Mercado e presi-
dente do Sinapro Minas Gerais. “Os ca-
nais se multiplicaram”, diz ele. “As 
agências precisam se reposicionar e se 
capacitar para discutir as necessidades 
de marketing e publicidade das empre-
sas. Qualquer uma, não importa seu 
setor de atuação e porte, precisa de 
comunicação, mesmo que a empresa 
não chegue ao consumidor final – o 
que é o caso, por exemplo, de muitas 
indústrias de Minas. “Precisamos de 
proximidade com estas empresas. Vejo 
que a maioria delas não têm conheci-
mento sólido sobre os fundamentos 
da propaganda profissional”, diz ele. 

Nesta direção, o Sinapro mineiro for-
jou parceria com a ESPM, por exemplo, 
e desenvolveu campanha publicitária, 
intitulada “A propaganda ainda é a alma 
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do negócio”. “Chegamos à conclusão 
de que usamos pouco o nosso próprio 
remédio”, informa André. “A campanha 
é uma tentativa de reverter este qua-
dro”. Ponto importante: a campanha do 
Sinapro passou por um detalhado pla-
nejamento de mídia, fato pouco co-
mum em campanhas voluntárias. Para 
ele, é um caminho natural, a partir da 
compreensão de todos os elos do mer-
cado de que é preciso união. “A crise, 
muito forte, fez com que todos discutis-
sem problemas e soluções”, diz André.

Em paralelo à campanha institucional, 
o Sinapro investe também numa abor-
dagem vertical com entidades represen-
tativas dos diferentes setores, para dis-
cutir como se pode chegar aos seus as-
sociados. A abordagem varia conforme 
o grau de maturidade do segmento.

Os resultados até o momento são 
positivos: “temos visto a união de um 
grupo cada vez maior de agências em 
torno da percepção de que precisa-
mos manter um grupo homogêneo 
cuja ação coletiva deve suplantar as 
iniciativas individuais. As agências en-
tenderam que é hora de trabalhar jun-
tas, de vender inteligência e agregar 
valor às ações do anunciante”. 

Uma ação em 
ConJUnto PaRa 
aUmentaR o BoLo

Frank Alcântara,  
EPTV Campinas

Recém-chegado a Campinas, para as-
sumir a área de mercado da EPTV, de-
pois de seis anos trabalhando em outro 
segmento, Frank Alcântara queria co-
nhecer melhor o mercado local. Por 
isso, tomou a iniciativa de reunir um 
grupo de agências da cidade para um 
bom bate-papo. Começava assim uma 
série de reuniões, hoje já chegando a 
doze num espaço de dezoito meses, 
que resultou num grupo que tem de-
senvolvido ações de fomento do merca-
do local, incluindo uma campanha pu-
blicitária, o desenvolvimento de compe-
tências e planejamento estratégico.

“A ideia era simples”, resume Frank. 
“Ao invés de tentar tirar – cada veículo 
ou cada agência - um pedaço da fatia 
de um concorrente, melhor seria tor-
nar o bolo maior. Assim ninguém pre-
cisaria perder e todos poderiam ver o 
tamanho da própria fatia aumentar”. 
O grupo cresceu, hoje envolve mais 
agências, outros veículos de comuni-
cação, os capítulos locais da Abap e a 
APP de Campinas e continua aberto a 
adesões. Melhor ainda, a ideia do gru-
po está em desenvolvimento em ou-
tros mercados da região envolvendo 
inicialmente 14 agências em Ribeirão 
Preto, 19 em Araraquara e outros veí-
culos e entidades locais. No Sul de Mi-
nas, o modelo está sendo estabeleci-
do a partir de uma parceria com o Se-
brae. “Buscamos cabeças antes de 
empresas”, explica Frank. Não há líde-
res, as decisões são sempre tomadas 
por consenso, subgrupos são forma-

dos para dar conta das várias tarefas. 
As despesas, como a contratação da 
empresa que realizou o planejamento 
estratégico, são divididas. As agências 
pensam em criar um fórum só delas, 
onde os veículos não participam, para 
a discussão de problemas específicos.

O grupo definiu três áreas de atua-
ção: a capacitação técnica dos profis-
sionais por meio de cursos e seminá-
rios, uma campanha de publicidade, 
difundindo otimismo, a valorização do 
mercado e da atividade publicitária, 
que deve entrar no ar em outubro, 
além da produção de um evento para 
envolvimento do mercado anunciante, 
programado para 2016. Como plano 
futuro, está a ideia da criação da Casa 
da Propaganda, capaz de reunir no 
mesmo espaço as diversas entidades 
que representam o mercado e que 
possa fornecer infraestrutura para 
eventos e reuniões. 

www.appcampinas.com.br @
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A publicidade brasileira zela pelos próprios passos desde o 
começo da sua trajetória. Artigo de João Luiz Faria Netto

PUBliCidadE

O relacionamento comercial entre 
Anunciantes, Agências e Veículos de 
Comunicação é simples e deriva de 
uma prática cultivada pelo mercado pu-
blicitário que teve origem em normas 
de procedimento criadas há meio sécu-
lo e que serviram de base para a legis-
lação federal que rege até hoje a ativi-
dade. Antes houve o acordo, que se 
transformou em prática, para virar a lei 
que hoje trata da matéria.

Tudo começou, por certo, segundo 
quem estudou o assunto, com os tem-
pos da substituição de importações e o 
nascimento do Brasil urbano das rádios 
de potência nacional, os jornais moder-
nizados e as revistas começando a po-
voar as bancas de jornais. Claro que se 
consolidou com o tempo da TV, talvez, 
em termos de comunicação, o mais im-
portante instrumento de consolidação 
de um mercado nacional de consumo. 
E está sendo testado na era da internet.

O modelo é importado e veio na ba-
gagem das primeiras agências de publi-
cidade que chegaram ao Brasil depois 
de encerrada a II Guerra Mundial. Junto 
veio mais: o primeiro jornal falado – o 

Repórter Esso – e as primeiras novelas 
radiofônicas, com as peças publicitárias 
ensinando o uso dos produtos de higie-
ne pessoal. Via agências, o país da ora-
lidade – era pequeno o índice de leitu-
ra e grande o de analfabetos – come-
çou a entender o que ocorria no mun-
do e a aprender as primeiras noções 
básicas de higiene pessoal. 

A agência de publicidade já nasceu 

como produtora de conteúdo, o que 
em parte explica a remuneração que 
recebe por parte dos veículos de co-
municação de um desconto sobre o 
valor da intermediação que faz e dos 
conteúdos que entrega para serem exi-
bidos, publicados ou irradiados. E foi 
pioneira nos estudos de marketing, 
descobrindo as particularidades de 
mercado e assessorando os seus clien-
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o ReLaCionamento ComeRCiaL na PUBLiCidade:

1) o veículo estabelece os seus 
preços para inserções publicitá-
rias, adotando por base os seus 
custos de produção e o seu alcan-
ce em número de leitores/ouvin-
tes/espectadores e divulga em lis-
ta que deve ser única e pública; 
2) fixa, o que foi a origem da re-
muneração, um percentual sobre 
o valor da veiculação destinado a 
ser parte da remuneração da 
agência de publicidade que fez a 
negociação/intermediação da pu-

blicidade e criou ou detém os di-
reitos de autoria sobre as peças 
veiculadas;
3) em contrato firmado entre a 
agência e o anunciante, é estabe-
lecido o valor de honorários sobre 
os chamados serviços internos 
(envolvem planejamento, criação 
e serviços afins) e sobre o acom-
panhamento/gerenciamento da 
produção externa, como de filmes 
e demais peças audiovisuais ou 
impressas.

as Bases JURÍdiCas
e de aUtoRReGULação
da atiVidade 



tes-anunciantes nas decisões de anun-
ciar onde e como para chegar ao seu 
público-alvo. Antes, como depois da 
lei, o desconto remunerador era e é ex-
clusividade da agência e não podia 
como não pode ser concedido ao 
anunciante direto, isto é, aquele que 
compra diretamente o espaço/tempo 
e que fornece o conteúdo para a divul-
gação, ou a qualquer outro tipo de or-
ganização que não seja uma agência 
de publicidade ou agenciador de publi-
cidade legalmente reconhecido.

Foi o mercado publicitário, quase 
uma década antes do legislador, quem 
optou por este caminho. Esta realidade 
valeu não só para o mercado brasileiro 
como também para o norte-americano, 
inspirador de grande parte das práticas 
aqui adotadas. Nos Estados Unidos, 
desde os primeiros anos do século XX, 
Anunciantes, Agências e Veículos de 
Comunicação investiram em normas 
próprias para estabelecer as bases de 
relacionamento empresarial, profissio-
nal e ético. No Brasil, esta realidade co-
meçou a amadurecer a partir dos anos 
40, em especial depois do final da II 
Guerra, quando o mercado consumidor 
passou a ganhar expressão, tornando a 
publicidade indispensável. A vinda para 
o Brasil de empresas norte-americanas 
de bens e serviços trouxe junto agên-
cias de publicidade de renome que es-
tão por aqui até hoje, como JWT, Stan-
dard (hoje Ogilvy) e McCann, ao mes-
mo tempo em que os veículos de co-
municação se profissionalizavam e alar-
gavam as suas audiências. As agências 
que vieram de fora imperaram por um 
longo período gerando, como uma es-
cola, talentos nacionais o que possibili-
tou a criação da primeira geração de 
agências nacionais de qualidade que li-
deraram o mercado nos anos 70 e 80 
do século passado. O mercado cresceu, 

a publicidade brasileira teve reconheci-
mento internacional e as grandes agên-
cias do mundo chegaram, novamente. 

Operam no Brasil, hoje, o grupo bri-
tânico WPP (Y&R, Ogilvy, JWT, David, 
Grey, FBiz e  Wunderman), o francês 
Publicis (DPZ&T, Talent, LeoBurnett, Pu-
blicis, F/Nazca S&S e NeoGama), o nor-
te-americano Interpublic (WMcCann, 
FCB e Munllen Lowe), outro francês, o 
Havas (Havas e Z+). O que começou 
com a J. Walter Thompson, a primeira a 
chegar, nos primórdios, para atender a 
GM e tem, hoje, na chuva de letrinhas 
de suas marcas, o indicativo de DNA da 
miscigenação – os meninos de talento 
criaram agências nacionais (seguindo o 
exemplo de Cícero Leuenroth com a 
sua Standard de 1933 e Armando 
d’Almeida, em 38 com a Inter-America-
na) tiveram sucesso e despertaram o in-
teresse internacional iniciando-se o 
processo que começa com a associa-
ção, passa pela fusão e depois pela 
venda. Quando se pensa que a ativida-
de está internacionalizada, começa o 
novo ciclo, com as novas formas da fa-
lar em publicidade pelos meios digitais, 
com talentos nativos em atividade.

Na origem, na desordem de relacio-
namento comercial entre os elos do 
mercado publicitário causando prejuí-
zos evidentes a todos, principalmente 
quem prezava o profissionalismo, 
como registrou, já em 1941, Armando 
d´Almeida, da Inter-Americana e da As-
sociação Brasileira de Propaganda. 
Tudo era tentativa e experimento e as 
citações à publicidade na legislação 
brasileira eram escassas. Registre-se, 
apenas, menção em lei de 1931, bus-
cando coibir inverdades e exageros na 
publicidade de medicamentos e tera-
pias. No começo dos anos 40, registra-
se a primeira tentativa de se estabele-
cer uma legislação balizando o relacio-

namento comercial do mercado publi-
citário, definindo 20% como desconto 
concedido pelos veículos às agências, 
percentual derivado da experiência dos 
americanos. O projeto de lei, porém, 
não prosperou. O mesmo aconteceu 
com iniciativa encabeçada pelo publici-
tário Almério Ramos.

Sem a lei, o mercado publicitário re-
solveu se autorregular: em 23 de feve-
reiro de 1949  foi assinado um convê-
nio definindo as principais bases de re-
lacionamento comercial, inspirado na 
prática norte-americana e fixando em 
17,65% sobre o valor líquido o descon-
to devido pelos veículos às agências de 
publicidade.  Era os 20% deduzidos os 
tributos, percentual que havia sido tes-
tado no país de origem e julgado como 
de remuneração justa para o que as 
agências ofereciam aos veículos. Os 
honorários eram, como se conserva-
ram,  de valor fixado em livre negocia-
ção, sempre atendendo ao que era de-
mandado em serviços e a qualidade do 
que era oferecido ao anunciante.

O acordo restrito é objeto das dis-
cussões do I Congresso Brasileiro de 
Propaganda, realizado pela ABAP na 
sede da Associação Brasileira de Im-
prensa, no Rio, entre 29 e 31 de outu-
bro de 1957 no qual foi aprovado o Có-
digo de Ética do Profissional da Propa-
ganda que passou a vigorar em 1º de 
janeiro de 1959, um documento que se 
revelaria central para a atividade, até os 
dias de hoje.

“O I Congresso marca o fim da fase 
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pioneira das tentativas isoladas, dos 
convênios parciais, dos entendimentos 
limitados, e cria as condições para a 
abertura da segunda fase, quando a 
ação do estado se faz sentir mais inten-
samente e o esforço dos publicitários 
se orienta num sentido mais construti-
vo”, escreveu Armando d'Almeida no 
documento “A Legislação Brasileira de 
Propaganda”, de novembro de 1968. 

Outra importante iniciativa derivada 
do I Congresso foi a adoção pela Abap, 
na virada dos anos cinquenta (a norma 
foi aprovada no conclave e baixada 
posteriormente pela entidade das 
agências) do documento “Normas-Pa-
drão para Prestação de Serviços pelas 
Agências de Propaganda”. Assumindo 
em boa parte os preceitos comerciais 
do Convênio de 1949, o documento tra-
tava de definir os contornos dos servi-
ços prestados pelas agências, reafirma-
va a remuneração mínima por meio de 
desconto de 17,65% sobre o custo líqui-
do, lembrando que o I Congresso havia 
proposto o arredondamento da alíquo-
ta para 20% a partir de 1961. O docu-
mento recomendava, também, 15% so-
bre os custos de produção das peças 
publicitárias e honorários a combinar 
sobre trabalhos de outra natureza.

Até por representar uma continuida-
de do que já se praticava no mercado 
brasileiro, as Normas-Padrão foram na-
turalmente aceitas e praticadas, o que 
significou novo impulso para a ativida-
de no Brasil.

Em 21 de julho de 1961, o deputado 
e ex-Ministro do Trabalho Almino Afon-
so apresentou projeto de lei  dispondo 
sobre o exercício da publicidade e ten-
do como propósito explicito proteger a 
intermediação de corretores e agên-
cias. O projeto de lei tratava inclusive 
da remuneração. Inicia-se, então, um 
longo processo de discussão e aperfei-

çoamento da proposta legislativa, com 
participação das entidades do mercado 
publicitário, que formaram grupos de 
trabalho para discutir a matéria. Deste 
esforço resultou um substitutivo, ini-
cialmente subscrito pelo deputado 
Adalto Lucio Cardoso, depois Presiden-
te da Câmara e do Supremo Tribunal 
Federal e mais tarde, pelo deputado 
Aguinaldo Costa.

A partir de 63, o substitutivo passa 
pelas várias comissões do Congresso e 
vai a votação no plenário da Câmara 
dos Deputados em 21 de novembro de 
64. Em 30 de dezembro do mesmo 
ano, o projeto é votado e aprovado 
também pelo Senado federal.

Houve ainda emendas e vetos presi-
denciais que não desvirtuaram o proje-
to que se transformou na Lei 4 680, san-
cionada em 18 de junho de 1965. Em 
sua essência, os princípios resumidos 
no Convênio de 1949 eram consagra-
dos com a lei que incorporou, inclusive, 
o Código de Ética de 1957 – um Con-
gresso privado, de fato, normatizou 
matéria de interesse público, mostran-
do, no tempo em que a expressão não 
era usada, como a autorregulação é 
boa como caminho para a convivência 
em mercados que defendem a sua or-
ganicidade e a liberdade de atuação 
concorrencial.

Um decreto de 1º de fevereiro de 
1966 (nº 57.690) aprovou a regulamen-
tação da lei e vigora até hoje com mo-
dificações, sendo, para muitos o res-
ponsável pelo que passou a ser conhe-
cido como o modelo brasileiro de publi-
cidade. A regulamentação respeitava 
os usos e costumes de mercado, com 
equilíbrio entre as partes e remunera-
ção que assegurou a modernização 
dos agentes do setor. A publicidade, 
novamente, contribuía, na sua vigên-
cia, para a modernização de costumes.

Em 1997 e 2002 a regulamentação 
sofreu, via decretos, duas alterações -  a 
primeira retirando o valor do percentu-
al do desconto remunerador e a segun-
da reconhecendo na autorregulação o 
papel de ser a referência na sua fixa-
ção. O primeiro decreto, pelo impacto 
que teve desorganizando um modelo 
que havia demostrado virtudes, provo-
cou no mercado a reação de busca de 
novos caminhos, o que resultou na 
atua li zação das Normas-Padrão e na 
criação do CENP. O segundo reconhe-
ce as novas normas autorreguladoras, 
o que pode ser considerado como pon-
to de partida para a iniciativa do Con-
gresso Nacional em estudar e propor 
uma legislação especial para regular as 
licitações e contratações de serviços de 
publicidade pelo poder público com re-
conhecimento da lei 4.680/65 como 
norma privada a ser usada para os con-
tratos públicos.

A lei 12.232/10 tem outra inovação 
que reconhece os méritos da autorre-
gulação – na defesa da qualificação de 
serviços a serem prestados aos entes 
públicos, delega ao CENP o papel de or-
ganismo certificador/fiscalizador técni-
co das agências de publicidade o que 
parece indicar que os participantes do 
longínquo congresso do final dos anos 
cinquenta do século passado tinham 

“...verifica-se que o 
legislador brasileiro 

instituiu normas 
claras no sentido 

de assegurar a 
agência privilégio 

no desconto
sobre os preços da 

veiculação”
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razão ao escolher o caminho da autor-
regulação para o setor publicitário.

O marco normativo aplicável ao mer-
cado publicitário brasileiro é complexo 
mas harmônico, conciliando leis fede-
rais, decretos regulamentadores e nor-
mas de autorregulação que são resulta-
do de anos de evolução e aprimora-
mentos, com normas de autorregula-
ção fruto de negociações das entida-
des representativas do tripé Agências 
de Propaganda, Anunciantes e Veículos 
de Comunicação incluindo os novos e 
mais modernos. Este modelo tem elo-
gios até no exterior.

No início houve dúvida sobre o alcan-
ce da legislação – alguns questionaram 
se ela não se aplicaria apenas à organi-
zação funcional e trabalhista do setor – 
o que foi contestado pelo jurista Vicente 
Ráo, o primeiro a tratar da matéria. Se-
gundo ele, ao incorporar o Código de 
Ética de 1957, a lei estendia-se à media-
ção comercial e empresarial da publici-
dade, inclusive de proteção às agências.

Em 1976,  Saulo Ramos, que substi-

tuíra o professor Vicente Ráo no co-
mando do escritório, em parecer  ofe-
recido à Abap, voltava  ao tema:

 “Ao ordenar este setor de impor-
tância no desenvolvimento nacional e 
na formação da opinião pública, o Go-
verno Brasileiro fez uma opção filosófi-
ca que orientou o direito positivo so-
bre a matéria: as agências brasileiras 
de propaganda deveriam ter absoluta 
autonomia e independência econômi-
ca, quer face aos veículos, quer face 
aos anunciantes. Todo o elenco de 
normas editadas demonstra a preocu-
pação de criar condições para que a 
categoria profissional da publicidade 
não venha a sofrer pressões econômi-
cas que possam desvirtuar, ou impe-
dir, ou retardar o desenvolvimento 
desse trabalho intelectual, de inegável 
interesse público”.

Acentua:
“De todos esses textos legais, verifi-

ca-se que o legislador brasileiro insti-
tuiu normas claras no sentido de asse-

gurar a agência privilégio no desconto 
sobre os preços da veiculação; e a obri-
gação de tais preços serem fixados, em 
tabela, para evitarem-se fraudes, não 
apenas no interesse dos agenciadores, 
mas dos próprios veículos, que têm na 
lei o meio válido de se defender das 
pressões econômicas de anunciantes 
menos atentos aos interesses públicos 
que incidem sobre a atividade de que 
participam. O rigor imposto pela lei vai 
aos detalhes do próprio processamen-
to de cobrança, obrigando os veículos a 
faturarem o preço do anúncio em 
nome do anunciante, mas determinan-
do que a fatura seja enviada à Agência 
responsável pela propaganda”.

E mais: 
“Através desses textos, verifica-se 

que o legislador não quis que os 
anunciantes tivessem suas próprias 
agências e, ao mesmo tempo, estabe-
leceu normas no sentido de assegurar 
às agências autônomas o privilégio do 
desconto sobre a tabela, a que o 



PUBliCidadE
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anunciante não tem acesso. 
“Por esta regulamentação o anun-

ciante, sem qualquer vantagem de con-
tratar diretamente com o veículo, é for-
çado a recorrer à agência, não para se 
beneficiar do abatimento do preço, mas 
para utilizar-se de melhores serviços 
técnicos e intelectuais, o que, como 
membro da coletividade, consulta aos 
seus próprios interesses ao ter seus pro-
dutos e suas campanhas tratadas pelos 
melhores técnicos em comunicação. 

Ainda:
“Verifica-se, pois, que a lei procura 

orientar os anunciantes a se utilizarem 
de serviços de alta categoria nas suas 
mensagens publicitárias, servindo-se de 
métodos melhores e mais diversificados 
que um simples departamento próprio 
poderia lhes dar. Não se trata de uma in-
terferência do Estado na ordem privada 
e, sim, de prevalência do interesse pú-
blico sobre o privado. A mensagem pu-
blicitária pode educar ou deseducar, for-
mar opinião ou agredi-la, ser moral ou 
imoral, sugerir condutas de ordem ou 
desordem social, influir na procura, nos 
preços, nos mercados, podendo ser um 
fator benéfico ou maléfico para a eco-
nomia nacional, ou para a estabilidade 
social. Logo, o Estado tem o direito e o 
dever de regular seu exercício na forma 
que melhor consulte aos interesses co-
letivos, não se devendo esquecer que 
os veículos de maior penetração, atra-
vés dos quais se realiza a publicidade, 
são a TV e o rádio, serviços concedidos 
pelo Estado, logo, serviços públicos, so-
bre os quais o poder concedente exerça 
– e tem o dever de exercer – permanen-
te vigilância aos padrões de qualidade, 
inclusive da propaganda”.

A legislação e as normas foram obje-
to, também, de análise de Ives Gandra 

da Silva Martins, mostrando a importân-
cia de equilíbrio entre as partes envolvi-
das no negócio da publicidade:  

“É que os veículos de divulgação 
também dependem da publicidade, 
sendo que quanto maior for a qualida-
de da mesma, melhor o resultado para 
o anunciante, e quanto melhor o resul-
tado para o anunciante, maior a manu-
tenção de espaços publicitários nos 
veícul os, com o que o nível de seus 
programas, informações e notícias tam-
bém se eleva, por força de recursos 
maiores carreados. Há, portanto, uma 
interação entre a publicidade produzi-
da pela agência, o nível desta, a divul-
gação e o impacto que termina retor-
nando para o anunciante, deflagrador 
de um processo em que todos são be-
neficiados. Justifica-se, portanto, a lei e 
a exigência de qualificação. Esta é a ra-
zão, também, da colocação, no Código 
de Ética Publicitário, de princípio assim 
estabelecido: ‘Os veículos de propa-
ganda reconhecem a necessidade de 
manter os corretores e as agências 
como fontes de negócios e progresso 
dos seus empreendimentos e, por isso, 
a eles reservam o pagamento da comis-
são com exclusão de quaisquer outros 
indivíduos ou entidades’, posto que do 
comportamento uniforme e sem fissu-
ras de todos os que agem no setor, re-
sulta o nível de publicidade e a evolu-
ção da qualidade e de resultados que 
beneficiam diretamente os que atuam 
no mercado e, indiretamente, toda a 
sociedade, a partir, inclusive, da criação 
de novos mercados, de sua expansão, 
gerando, por consequência, maior de-
senvolvimento econômico, maior em-
prego e redução de tensões sociais”.

O mercado publicitário, desde o 
Convênio de 1949, tem a exata consci-

ência da importância de  equilíbrio en-
tre as partes que nele atuam.  Esta cren-
ça de raiz foi mantida praticamente in-
cólume, resistindo a todas as inovações 
que o marketing e a comunicação vi-
venciaram no período, até chegar às 
Normas-Padrão da Atividade Publicitária 
e ao CENP.

Protegido, o sistema de legislação-
autorregulação é a chave para manu-
tenção das muitas virtudes da publici-
dade brasileira dentre elas, por certo e 
com maior destaque, a que assegura 
a mais ampla liberdade de concorrên-
cia. O que é conseguido pela perma-
nente defesa  de melhores práticas 
nas relações entre quem deseja anun-
ciar, quem cria e indica caminhos e 
aqueles que divulgam as mensagens 
publicitárias.

João Luiz Faria Netto, 
assessor jurídico do CENP

http://bit.ly/1IJBeqx @
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artigo

Quando um empreendedor se lança 
no mar do mercado, muitos desafios 
surgirão, principalmente aqueles que es-
tarão ligados à construção de uma vida 
sólida e duradoura.

O aprendizado e o desenvolvimento 
de competências devem ser ecléticos. 
Muitas destas competências criarão re-
sistências e dificuldades inerentes ao 
perfil empreendedor. No caso de um 
perfil de humanas, provavelmente have-
rá dificuldades nas questões exatas do 
negócio e vice-versa. Atividades como 
gestão financeira, RH, TI, compras, admi-
nistração operacional, entre outras, sem-
pre estarão na lista de tarefas, não im-
porta o segmento escolhido.

Além destas questões, existe algo 
que acredito ser ainda mais importante, 
quem sabe, até, vital para os objetivos 
de vida: a estratégia de construção de 
uma escadaria que possa proporcionar 
um futuro firme e resistente às tempes-
tades. Esta construção dos degraus pode 
ser constituída por dois caminhos, onde 
os esforços e os materiais empregados 
podem ser os mesmos, mas o tempo e 
os resultados colhidos são totalmente di-
ferentes.

Vamos chamá-los de construção frágil 
e construção resistente. O conceito é se-
melhante à historinha dos três porqui-
nhos. Em torno deste simples conceito 
existem muitos pensamentos lógicos e 
verdadeiros.

Na construção frágil, os objetivos, 
muitas vezes, estão vinculados aos inte-
resses pessoais, voltados ao afago do 
ego, aos enfeites da vaidade e às neces-

sidades da aparência. Tais buscas aca-
bam por cegar, quase que por comple-
to, os objetivos da construção resistente, 
que tem como busca a estruturação da 
solidez, o foco na visão de longo prazo 
e a consolidação da sustentabilidade do 
negócio.

As diferenças entre tempo e resulta-
do estão diretamente ligadas à monta-
gem dos degraus. Sabemos que os pri-
meiros construídos serão os mais difí-
ceis, pois demandarão muito tempo até 
que se escolha os melhores materiais, 
custo, aplicabilidade, construção da se-
gurança, encontro dos colaboradores, 
formatação do melhor modelo, consis-
tência, qualidade das ações e outras va-
riáveis. Até aí “nada diferencia o frágil do 
resistente” (entre aspas mesmo), pois, 
neste momento, as escolhas podem ter 
influência direta na composição, tempo 
de cura, qualidade dos insumos defini-
dos e assim vai.

Perceba que, desde o início, o con-
ceito já começa a ser aplicado, mas esta-
mos falando somente deste primeiro 
degrau. Assim como na historinha dos 
porquinhos, eles começam juntos, mas 
têm as suas ideias e cada um escolhe o 
seu caminho e materiais que interferem 
diretamente no tempo e, futuramente, 
nos resultados.

No conceito da escadaria, a estraté-
gia começa a ser percebida na posição 
do segundo degrau, que pode ser colo-
cado acima do primeiro na construção 
frágil, ou ao lado do primeiro, na cons-
trução resistente, iniciando o alicerce e 
estrutura para receber o próximo degrau 

que, na construção frágil, seria o tercei-
ro degrau em altura.

Consequentemente, o quarto e o 
quinto degraus seriam posicionados ao 
lado do segundo e terceiro, dando su-
porte e solidez ao que seria o sexto de-
grau da construção frágil. Desta maneira, 
aos olhos nus, a empresa de construção 
frágil já estaria visivelmente com o dobro 
do tamanho da construção resistente.

Ao lado, e sem expressão, a empresa 
de construção resistente, segue a sua 
vida, sem colher inicialmente os frutos 
dos olhares comparativos.

Os anos passam e o mercado vira de 
ponta-cabeça. A escadaria de constru-
ção frágil começa a sofrer as consequên-
cias! Nem preciso descrever.

Durante os anos de construção, exis-
tiu para as duas estratégias a dádiva do 
livre arbítrio, a liberdade de se fazer as 
escolhas, a decisão pelos caminhos to-
mados, a avaliação dos riscos eminen-
tes, o desenho cristalino das consequên-
cias e assim por diante.

A vida pessoal, profissional e empre-
sarial são semelhantes em suas constru-
ções e seus resultados. Somos livres em 
nossas escolhas, que imediatamente re-
negam os lados não escolhidos.

Sendo assim, caso estas simplórias 
colocações façam sentido, reflita sobre 
os seus primeiros atos neste palco cha-
mado vida!

Marcelo Ponzoni, 
Homem de vendas desde a infância, é fundador 
da agência Rae,MP, de São Paulo
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Entidades Fundadoras: Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

O site www.cenp.com.br passa a disponibilizar conteúdos essenciais também em inglês e espanhol.
A expectativa do CENP é atender os interesses por informação das empresas multinacionais que operam no Brasil, 
facilitando o conhecimento do funcionamento do modelo de negócios da publicidade brasileira, baseado em leis 
federais e autorregulação. Há muito tempo já eram oferecidas no site versões para os dois idiomas das 
Normas-Padrão da Atividade Publicitária e do livro “Compliance na Publicidade”, em sua íntegra. Agora, a entidade 
oferece também, entre outros documentos, seus estatutos sociais, resoluções e informações sobre a constituição do 
CENP; sua Missão, Visão e Valores; linha do tempo etc.

O SITE DO CENP, AGORA NAS VERSÕES INGLÊS E ESPANHOL

O MODELO 
DA PUBLICIDADE
BRASILEIRA FALADO 
EM MAIS LÍNGUAS

Se não tem respeito, não tem negócio

AF_CENP_20.5X26.5_O_MODELO.indd   1 9/8/15   14:58



A Lei Anticorrupção apresenta uma 
oportunidade de fortalecimento da cultura 
organizacional baseada nas boas práticas 
da Governança Corporativa

CoMPliaNCE

A Lei nº 12.846/2013 e sua recente re-
gulamentação podem não ser comple-
tas e abrangentes o suficiente, mas é va-
loroso ressaltar o mérito do texto legal 
em atribuir relevância à presença e ao 
funcionamento de instrumentos de con-
formidade (compliance) nas empresas 
brasileiras. A existência de um conjunto 
estruturado de processos e procedimen-
tos que assegurem à organização o 
cumprimento de normas internas e ex-
ternas, já reconhecida como atenuante 
na chamada Lei Anticorrupção, foi regu-
lamentada pelo Decreto nº 8.420/15. 

O conceito de conformidade, em-
bora não expresso literalmente, está 
presente na definição dada pelo referi-
do decreto aos “programas de integri-
dade” (artigo 41): “(...) conjunto de 
mecanismos e procedimentos inter-
nos de integridade, auditoria e incenti-
vo à denúncia de irregularidades e na 
aplicação efetiva de códigos de ética e 
de conduta, políticas e diretrizes com 
objetivo de detectar e sanar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos 
praticados contra a administração pú-
blica, nacional ou estrangeira.” 

De acordo com o decreto, a com-
provação de aplicação de programas 
de integridade é um dos fatores que 
poderão reduzir as multas impostas às 
pessoas jurídicas infratoras – que po-
dem chegar a 20% do faturamento 
bruto. Também segundo a regulamen-
tação, os acordos de leniência celebra-
dos com vistas a isenção ou atenuação 
de sanções terão cláusulas sobre a 
adoção, a aplicação ou o aperfeiçoa-
mento de tais ferramentas.

Merecem destaque alguns indicado-
res da efetividade dos programas de 
compliance, elencados pelo Decreto 
8.420, em seu artigo 42: a) comprome-
timento da alta direção com o assunto, 
incluindo o conselho de administração, 
b) ampla divulgação do Código de Con-
duta, políticas e procedimentos; c) dis-
ponibilização de canais de denúncia de 
irregularidades; e d) aplicação de meca-
nismos de monitoramento e de audito-
ria; dentre outros.

A Controladoria Geral da União 
(CGU), órgão responsável por expedir 
orientações, normas e procedimentos 
complementares referentes ao progra-

ma de integridade, publicou recente-
mente a Portaria 909, que dispõe so-
bre a avaliação do programa apresen-
tado pela pessoa jurídica. No normati-
vo, a CGU alerta que “o programa de 
integridade meramente formal e que 
se mostre absolutamente ineficaz ... 
não será considerado para fins de apli-
cação do percentual de redução de 
que trata o caput”.

Nesse contexto, está claro que a Lei 
Anticorrupção apresenta uma oportuni-
dade de fortalecimento da cultura orga-
nizacional baseada nas boas práticas 
da Governança Corporativa. Vale lem-
brar que, dentre as atribuições do Con-
selho de Administração, de acordo com 
o Código de Melhores Práticas do IBGC 
(2009), está o papel de discutir, aprovar 
e monitorar decisões envolvendo o 
apetite e tolerância a risco, ou sistemas 
de controles internos e código de con-
duta da empresa em que atua. Não há 
como negar que recai sobre os conse-
lheiros de administração a responsabili-
dade de – para dizer o menos – incen-
tivar o debate interno sobre os concei-
tos jurídicos introduzidos pela nova lei. 
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Os programas de compliance se tor-
nam, a cada dia que passa, ferramen-
tas de responsabilidade corporativa 
ainda mais importantes para prevenir, 
detectar e reagir – de forma proativa e 
contundente – diante de situações que 
podem colocar em risco a viabilidade e 
longevidade das organizações. O resul-
tado desse esforço são organizações 
mais fortes e resilientes no cumpri-
mento de seu papel econômico-social, 
permitindo que as gerações futuras te-
nham condições de seguir em frente. 

Mercedes Stinco é coordenadora da 
Comissão de Riscos do IBGC
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sete em Cada deZ emPResas
JÁ têm ÁRea de ComPLianCe

A oitava edição do anuário Aná-
lise Executivos Jurídicos e Financei-
ros, lançada recentemente, mostra 
forte crescimento das áreas de 
compliance dentro das empresas 
privadas: sete em cada dez empre-
sas já instituíram formalmente uma 
área para cuidar dos procedimen-
tos de compliance. 

Nas empresas onde o complian-
ce já é uma realidade, em 29% de-
las há uma estrutura própria para a 
área. Em 57% das empresas, a atri-
buição pela área é do departamen-
to jurídico, enquanto o departa-
mento financeiro responde pela 

área de compliance em 8% das em-
presas pesquisadas e que já organi-
zaram formalmente a atribuição. 

A informação, apurada a partir 
de pesquisa do anuário junto a 
mais de mil empresas públicas e 
privadas, mostra a rápida resposta 
à Lei Anticorrupção Empresarial, 
em vigor desde 2013, que tornou 
as empresas passíveis de respon-
sabilização pela prática de atos 
contra a administração pública, 
no Brasil ou exterior. Na atividade 
publicitária, a adoção do conceito 
de compliance data do final de 
2013.



Década de 80, TV Globo, eu gerente de vendas.
Tinha um cliente, escola de inglês que até hoje conti-
nua na fita, bom anunciante. E lá vinha ele, o diretor de 
marketing, o Nabil, fazer as suas comprinhas. Ele era 
egípcio, gente boa, simpático, brincalhão - mas duro de 
negócio! O que o cara chorava de desconto, o que ele 
era liso e fazia de teatro não era mole. Incansavelmen-
te negociador.
Certo dia chega o cidadão, cumprimenta todo mundo, 
blá blá blá daqui, blá blá blá dali, cafezinho, até que 
chega a hora H e diz: 
- Podemos conversar. Vamos negociar? 
Escolado por negociações anteriores, eu sabia que esta-
va começando uma luta e seria melhor eu reservar mi-
nhas forças pra entrar na guerra no segundo tempo. 
Por isso, chamei o contato que atendia a conta e disse: 
- Atende o homem, você já sabe o nosso objetivo e o 
que queremos.
Acompanhei os dois até a sala de reunião, pedi licença, 
já volto, coisa e tal. E a pancadaria começou, eu de lon-
ge vendo o pau comer. Passou um tempo, o contato 
veio a mim e disse: 
- Hoje o homem tá brabo, tá duro de fazer negócio. Dá 
uma força aí, por favor.
E lá fui eu para o segundo tempo. Entro na sala de reu-
nião dizendo: 
- E aí Nabil, tudo certo? Tudo resolvido?
O homem descascou o verbo, porque assim não dá, as-
sim não tem condições, aquela choradeira. Respondi:
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VoCe É Um FiLHo da P...! 
mas tÁ FeCHado o neGóCio!
Nabil era negociador difícil, duro, obstinado, mas naquele 
dia foi derrubado por um pequeno detalhe...
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- O negócio é o seguinte, Nabil: eu te ajudo e você me 
ajuda, ok? 
E mandei-lhe uma proposta superinteressante, com um 
belo desconto, mas tinha que comprar uns eventos 
etc., etc., que era bom para os dois lados.
Ele gostou, fez aquela cara de tonto, rabiscou umas 
contas para fazer tipo e sem perder o vício de tentar ar-
rancar alguma coisa a mais, disse que precisaria consul-
tar o presidente da escola de idiomas. Eu disse: 
- Fique à vontade - achando que o Nabil iria embora 
para voltar no dia seguinte.
Nada disso; rápido como um raio, ele pegou o telefone 
da sala de reunião, discou e começou a falar em inglês 

com o presidente, contando toda a negociação. E falou, 
falou, falou. Saí da sala, ficou ele e o contato, que não es-
tava entendendo nada e também me achando maluco. E 
o Nabil falou por mais uns 20 minutos com o presidente.
Voltei para a sala, ele colocou o fone no gancho, en-
cheu o peito e disse: 
- Zelão, falei com o presidente, argumentei, defendi a 
sua proposta, foi difícil mas consegui. Mas com uma 
condição: você precisa me dar mais isso e mais aquilo, 
o presidente exigiu.
Olhei na cara dele e disse: 
- Nabil! Para com esse teatro, esse aparelho de telefone 
é ramal interno, não dá linha para fora.
O cara ficou verde, vermelho, começou a espumar, 
achei que ele ia explodir. Completamente nocauteado 
e sem condição de qualquer reação me disse:
- Você é um filho da p...! Mas tá fechado o negócio! 
Rimos muito, aquela gozação! O cara ficou 30 minutos 
no telefone falando sozinho - e com aquele bip bip bip 
no ouvido.
Mais água e café para acalmar e tudo bem. Demos mais 
uma pequena bonificação para ele ficar feliz, e pronto! 
O resultado da veiculação foi um sucesso, gerou matrí-
culas, a marca obteve uma excelente visibilidade com 
os eventos. E o melhor de tudo: a escola de idiomas se 
tornou um comprador regular de eventos, numa época 
em que isso era pouco comum.
Daquele dia em diante, nos tornamos, eu e Nabil, gran-
des amigos e nunca mais precisamos negociar. Um 
papo rápido e tudo estava resolvido. 
E sempre que estávamos juntos com alguma pessoa, 
ele falava: 
- Zelão, conta aí aquela história do telefone que você 
me f...! E ria, ria, ria...
Abdel Kader Mohamed Abdulah Salem, ou Nabil para 
todos. 
Hoje tá no céu, e certamente continua rindo desse dia.
As - Salaamu Aleikum

José Luiz Capezzuti, o Zelão, é publicitário, tendo trabalhado no 
atendimento comercial da Rede Globo por mais de 20 anos e também 
em diversas empresas da área de comunicação, eventos, marketing es-
portivo e consultoria. 
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site É disPoniBiLiZado tamBÉm 
em inGLês e esPanHoL
Novidade atende a empresas internacionais, que querem 
conhecer mais e melhor os fundamentos da autorregulação 
comercial e legislação para mercado publicitário

Para atender a uma demanda crescente por informações 
sobre a autorregulação comercial da publicidade brasileira 
pelos escritórios centrais de anunciantes e agências multina-
cionais, o site do CENP - www.cenp.com.br - está disponibili-
zando conteúdos essenciais nos idiomas inglês e espanhol. 

Há muito tempo já eram oferecidas no site do CENP versões 
para os dois idiomas das Normas-Padrão da Atividade Publicitá-
ria e do livro “Compliance na Publicidade”, em sua íntegra. Ago-
ra, a entidade oferece também, entre outros documentos, seus 
estatutos sociais, resoluções e informações sobre a constitui-
ção do CENP, sua Missão, Visão e Valores, linha do tempo etc.

www.cenp.com.br @



51CENP EM REVISTA - Setembro / 2015

Na	MÍdia

Nesta página, alguns artigos de interesse publicados nas últimas semanas, com os 
respectivos links para quem quiser lê-los na íntegra 

http://gm.org.br/midia-dados/2015 @

http://bit.ly/1PW0BLS @

“Um amigo recentemente me mandou um vídeo chama-
do “Denali” sobre um surfista e seu cachorro à beira da mor-
te. O cachorrinho narrava sua dor no filme, que, no fim das 
contas, foi feito pela Patagonia.

“Não há nenhum branding da marca, apenas uma men-
ção nos créditos que provavelmente passaria batida pelos 
que não trabalham com propaganda.

“Mas para aqueles que notaram – e que não ficaram (aler-
ta de spoiler) completamente traumatizados com a morte do 
cachorro – ele provavelmente criou uma pitada de emoção 
nos corações das pessoas para a Patagonia.

“Eu acho que é isso que nós chamaríamos de propagan-
da que puxa. Ela me encontrou onde eu estava (checando o 
Facebook em um quarto de hotel no Canadá).

“Mas se a Patagonia realmente quer me vender alguma 
coisa, é melhor ela interromper o meu dia com um e-mail 
contendo um cupom.

http://bit.ly/1En7x3D @

“  a CaiXa PReta do inteR-meios”

mÍdia dados 2015 e mdi

http://bit.ly/1En9fC1 @

“Todo o mundo já ouviu falar que a “propaganda é a alma 
do negócio”. Pegando uma carona no comentário do meu 
amigo e sócio Marcello Magalhães, acho que a citação me-
rece uma releitura por conta do momento que a nossa eco-
nomia, como um todo, atravessa. Para mim, a frase da hora 
é: ‘O negócio é a alma da propaganda’.

“É um pensar no negócio do cliente, mais do que nunca. 
É um arregaçar de mangas e transpirar de esforços, intelec-
tual e físico, para fazer aquilo que tem que ser feito – impul-
sionar as vendas, as marcas, as ativações e avançar o quanto 
der em market share, em share of mind e outros conceitos e 
medições de evolução de negócios.

“ o neGóCio É a aLma da 
PRoPaGanda”

Trechos do artigo de Paulo Giovanni, publicado no 
site do PropMark em 24/8/15

“ PRoPaGanda: inteRRomPeR 
não É PeCado”

Trechos do artigo de Ken Wheaton, editor do 
Advertising Age, publicado no site do 
Meio&Mensagem em julho
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5Nova edição da publicação 
referência na área de mídia che-
ga com novo projeto gráfico, 
novas ferramentas online e o 
MDi, que traz histórico de 25 
anos de informações de mídia.

Trechos do artigo de Antonio Athayde na edição 
do Meio&Mensagem de 24/8

“É com tristeza que recebi a informação de que o Projeto 
Inter-Meios foi descontinuado. O mercado publicitário brasi-
leiro fica sem sua principal fonte de informação.

“O fato curioso é que o que parece ser a causa do proble-
ma é a recusa do Google e do Facebook, hoje grandes 
“players” do mercado, em participar do Inter-Meios. Digo curio-
so, pois tais empresas são das maiores do mundo, com opera-
ções baseadas em altíssima tecnologia que resulta em profun-
do conhecimento de seu cliente e que oferecem aos anun-
ciantes metodologia de utilização desse conhecimento. Pare-
ce-me uma contradição que se recusem a participar do proje-
to no país onde chegaram, em tese, para trazer modernidade.

“Trouxeram atraso.
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CUrtaS

R �meRCado PUBLiCitÁRio Lamenta Fim do inteR-meios
Uma péssima notícia atingiu o mercado publicitário no 
começo de agosto: atendendo a um pedido formulado pela 
Abert, ABMOOH, Aner, ANJ (todas entidade fundadora do 
Cenp) e ABL, o Grupo Meio & Mensagem interrompeu o 
Projeto Inter-Meios. 
Ainda que reconheçam a iniciativa como “uma das mais 
bem sucedidas do mercado, com um longo histórico de 
relevantes serviços prestados à transparência e 
profissionalismo na relação dos veículos com agências e 
anunciantes”, as entidades consideram que a iniciativa foi 
prejudicada pela negativa de participação de “empresas 
globais de tecnologia, como Google e Facebook” que, 

mesmo tendo atraído verbas publicitárias expressivas, não 
informam seu faturamento ao projeto. Como explica a carta 
assinada pelas entidades, essa postura quebrou a 
“reciprocidade entre os meios” e tornou o modelo atual do 
Inter-Meios “insatisfatório”. As entidades informam ainda 
que estudam experiências de outros países a fim de buscar 
uma “solução adequada a todos os meios de comunicação 
e que atenda ao mercado”.

R �ConFiRa edição 2015 do FaCtBooK 
A Aner, entidade fundadora do Cenp, acaba de lançar a 
edição 2015 do Factbook, o documento que reúne as 
informações mais importantes sobre revistas, meio que 
atinge 67 milhões de pessoas, com perfil especialmente 
qualificado: leitores do meio têm renda média 45% acima da 
população.
Segundo explica o presidente da Aner, Frederic Kachar, a 
publicação traz atualizações, tendências e cases. “O objetivo 

é auxiliar os anunciantes a usar o que há de melhor nas 
revistas. Nesta edição, incluímos dados sobre o consumo de 
revistas em diversas plataformas, análise de razões de leitura 
e grupos de comportamento (clusters)”, diz ele na carta de 
abertura do Factbook.

http://bit.ly/1K7N3gB @

R ��Fest’UP aConteCe 
em setemBRo

O Fest’UP, Festival Universitário de 
Propaganda, iniciativa da APP Brasil, 
entidade aderente ao CENP, voltada ao 
público universitário, acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro, 
na FAAP, em São Paulo. A previsão é que o evento atraia 1.200 
estudantes e professores, que poderão assistir a apresentações 
de alguns dos mais importantes profissionais de agências, 
veículos e produtoras cinema, TV e som, em meio a várias 
outras atividades, como o Speed’Up, onde em 20 minutos 
profissionais das diversas vertentes da comunicação online e 
off-line fazem seu stand up, e concursos para a escolha da 
ilustração e jingle para o Fest’Up 2016.

http://bit.ly/1J2TEps @

R ��PRoJeto moBiLiZe-se GanHa 
noVas FaCiLidades

Para facilitar ainda mais o contato das emissoras de rádio e 
seus ouvintes, o aplicativo Mobilize-se, maior projeto de 
inclusão mobile digital de rádios brasileiras, disponibilizou 
novidades no final de agosto. Entre as inovações, no painel 
de gerenciamento da rádio que já possui o aplicativo 
exclusivo há um botão para Whatsapp e, na tela SMS, o 
número cadastrado pela rádio.
O Projeto Mobilize-se foi lançado pela Abert, entidade 
fundadora do Cenp, em parceria com as associações 
estaduais de radiodifusão. Nele, a emissora inscrita ganha 
gratuitamente um aplicativo customizado para interagir com 
sua audiência em dispositivos móveis.

http://www.mobilize-se.net.br/ @

http://bit.ly/1K2bwCS @
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•   Site do CENP passa  ter tradução para as línguas inglesa e 
espanhola (mais informações na página 50 desta edição)

•   CENP tem um novo folder institucional, com histórico da 
entidade, Missão, Visão e Valores, além das atribuições 
dos Conselho Executivo e Conselho de Ética.

•   Presidente, CEOs, Reitores, Vice Reitores, Coordenadores 
de Curso, Bibliotecários de Faculdades e Universidades 
do Estado de São Paulo receberam edições da CENP em 
Revista com documentos importantes sobre legislação do 
setor e as Normas-Padrão.

•   Novas campanhas publicitárias estão sendo criadas para 
divulgar site com tradução para inglês e espanhol e para 
fomentar a livre e leal concorrência, auxiliando na 
compreensão e incentivando a conformidade 
(compliance) à normas legais e de autorregulação, pilares 
do modelo brasileiro de negócios da publicidade.

açÕes e atiVidades da ÁRea de ReLaçÕes institUCionais do CenP em aGosto 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

2014

1991

2015
31/08/2015

1812

2255

2013

208
ProCEdiMENtoS	
iNStaUradoS	
2014/2015

13
ProCEdiMENtoS	
qUE	EStão		
Na	PaUta		
dE	arBitragEM

132
ProCEdiMENtoS	
qUE	já	
PaSSaraM		
PEla	
CoNCiliação

45
ProCEdiMENtoS	
qUE	já	
PaSSaraM		
PElo	Colégio		
dE	PrESidENtES

55
ProCEdiMENtoS	
qUE	EStão		
Na	PaUta		
dE	CoNCiliação

17
ProCEdiMENtoS	
qUE	EStão		
Na	PaUta		
do	Colégio		
dE	PrESidENtES

23
ProCEdiMENtoS	
agUardaNdo	
Prazo

27
ProCEdiMENtoS	
EM	qUE	HoUvE	
aCordo	dE	
adEqUação	àS	
NorMaS-Padrão

62
ProCEdiMENtoS	
qUE	já	
PaSSaraM		
PEla	
arBitragEM

24
ProCEdiMENtoS	
EM	qUE		
HoUvE	PErda		
dE	oBjEto

atualizado	até	31/08/2015

BaLanço dos PRoCedimentos do ConseLHo de ÉtiCa 2014 / 2015

atUalização	até	31/08/2015
*	CoNSidEraNdo	iNForMaçõES	CoNSolidadaS	Por	grUPoS	dE	CliENtES

diLiGênCia tÉCniCa de VeRiFiCação – dtV

1.185 ProCESSoS	
avaliadoS

12.611 agêNCiaS	
CadaStradaS

até	31/08/2015 atUalização	até	31/08/2015

CeRtiFiCação

2.209 HiStóriCo	dE	
diligêNCiaS	téCNiCaS	
rEalizadaS,	dESdE
2002

(*)2.024 rElaçõES	
CoMErCiaiS	
dEClaradaS

107 diligêNCiaS	EM	
aNdaMENto

32 diligêNCiaS	EM	FaSE
dE	CoNClUSão

41 diligêNCiaS	
CoNClUÍdaS

MÍNiMo	dE	180	agêNCiaS	
PrEviStaS	Na	agENda	2015	
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CartaS

 Caros senhores

Com a interrupção do Projeto Inter-Meios, perde-se uma 
fração do DNA de autorregulação do mercado publicitário. 

Tudo isso se dá por uma atitude muito bem identificada 
e tratada aqui mesmo, nas páginas da CENP em Revista: a 
esquizofrenia do digital. Seremos capazes de neutralizar 
os efeitos maléficos deste fenômeno, tão bem exposto 
aqui e em outras publicações que tratam da publicidade? 

Sem dúvida, a solução proposta por Caio Barsotti (diá-
logo, diálogo, diálogo) é salutar mas junto outra, que 
nunca faltou à atividade publlicitária: união, união, união.

Antonio Eduardo, Rio de Janeiro

 Amigos do Cenp

Muito triste a interrupção – esperamos todos que par-
cial – do Inter-Meios. 

Ele era uma demonstração inequívoca da nossa capa-
cidade, como publicitários, de fazer coisas importantes 
sem que fôssemos obrigados a isso.

Espero que as empresas responsáveis pelos fatos que 
levaram à interrupção do projeto revejam suas formas
de agir e se dobrem à tradição dos mercados em que
atuam, tornando possível a volta do Inter-Meios.

Luiz Leonardo, Goiânia

 Sobre o site do CENP disponibilizado também em in-
glês e espanhol, transmito ao Caio Barsotti e demais dire-
tores do CENP nossos parabéns por mais esta atitude pro-
ativa.

Atenciosamente,

Wilson Nogueira, diretor executivoda FENAPEX, São Paulo 

 Caros amigos do CENP

Sobre a disponibilização do site deste entidade tam-
bém em inglês e espanhol, só tenho a cumprimentá-los 
por mais este objetivo alcançado.

Cordialmente

Antonio Calil, São Paulo

 Parabéns.

Com o volume de agências ligadas a grupos interna-
cionais, essa versão em espanhol também auxiliará mui-
to o entendimento do que seja e o que faz o CENP.

Obrigado

Paulo Gomes de Oliveira Filho, São Paulo

escreva para a CenP em Revista: cenp@cenp.com.br



RECORD.

ABERTA PARA 

O NOVO.

Novas parcerias, novas mídias, 

novas produções e novas tecnologias 

levam a RECORD em direção ao futuro.

Credibilidade e qualidade são marcas registradas da RECORD. Esse é o resultado do  

trabalho com os melhores profissionais e a melhor estrutura para estar sempre atualizada. 




