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Editorial

Os bOns e (velhOs) ritOs de
passagem
Na cultura ocidental, o final de ano,
marcado pelo calendário gregoriano,
tem nos campos econômico, social e religioso a boa prática de ritos de passagem pelos quais, ao tempo em que se
analisa o passado recente, cria-se o compromisso com o futuro. Festas e comemorações caminham de mãos dadas
com momentos de reflexão. São também oportunidades para encontrar erros e com eles descobrir acertos. Em
tudo e por tudo.
Neste dezembro o CENP está completando 17 anos com uma história exemplar, e inédita no ambiente ético-comercial, de convivência de três setores com
interesses nem sempre comuns e divergências nem sempre antagônicas. Com
lealdade, respeito, harmonia e elegância
de forma e atos. É o exemplo que vem da
história da publicidade do final dos anos
quarenta do século passado, quando as
primeiras agências e as primeiras empresas anunciantes de um mercado em transição do rural para o urbano, firmaram o
acordo inicial com os veículos de então,
nascendo daí a prática que frutificaria na
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década seguinte com o primeiro acordo
de autorregulação, o ainda hoje atual Código de Ética dos Profissionais da Propaganda. É matéria de vida a ser refletida.
Os passados distante e próximo tiveram o seu dezembro marcado pelo rito
de passagem, o que não poderia ser diferente neste final de ano do país de
economia difícil, das notícias ruins, dos
medos referenciais e, por ser passagem,
da esperança que se baseia em indicativos vividos, por outros medos que provocaram desafios, nem sempre de lembrança confortável, mas tudo, pela reação positiva, superado no campo de atividade da publicidade e propaganda.
Há diferenças agora, muitas e sérias,
a começar pela constância de renovações propiciadas pelo ambiente tecnológico, que ensinou, pelo que se viveu nas
últimas décadas, que o novo está sempre ao alcance da vista. A publicidade,
que se nutre e renova com os fatos tecnológicos, é fruto e destino desta certeza do novo mesmo que os mais céticos
– que são o contrapeso indispensável –
alertem sempre para o contrário.

Falamos neste número de temas da
transição, como a festejar a passagem,
alimentando o rito: a matéria de capa nos
atualiza sobre os desafios da pesquisa de
mídia neste maravilhoso e novíssimo
mundo da comunicação. Falamos também da adesão formal de entidades que
representam profissionais de nosso mercado ao ambiente de autorregulação. A
iniciativa da APPBrasil, primeira entidade
a formalizar a adesão ao CENP, está gerando bons, aliás muito bons, frutos.
É bom lembrar: as Normas-Padrão
também completam 17 anos de vigência, o CENP está em operação e cada
vez mais reconhecido, e os agentes responsáveis pela autorregulação publicitária estão em busca de renovação e atualização do ambiente, num amplo e, espera-se, leal debate. É que todos os que
lidam com a comunicação sabem que o
amanhã começa sempre no daqui a
pouco. É do rito.
Esqueçamos o ruído da violência de
tempos difíceis e aproveitemos as festas.
É também do rito.
Boa leitura.
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o mundo como
nunca vimos

CENP

nOssas entidades FUndadOras

nOssas entidades assOCiadas

entidades aderentes

missÃO
O CENP, como entidade de ética
comercial, se dedica a fomentar a livre e leal concorrência auxiliando na
compreensão e incentivando a conformidade (compliance) às normas
legais e de autorregulação, pilares

do modelo brasileiro de negócios da
publicidade. Historicamente fundado nas melhores práticas, promove
ambiente ético, seguro, transparente, sustentável e de elevado padrão
de qualidade, por meio do convívio

visÃO
Ser reconhecido como um centro de informações e referência sobre as melhores práticas de relacionamento comercial e fórum permanente de governança e de solu-

respeitoso e participativo dos agentes econômicos em seus organismos, considerados fóruns permanentes para atualização das Normas-Padrão da Atividade Publicitária e solução de conflitos éticos.

valOres
ção de conflitos éticos para Anunciantes, Agências e Veículos com
base nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, sempre respeitando a lei.

• Ética
• Transparência
• Harmonia

de Comunicação, por meio de suas
entidades. Elas partilham a crença de
que a atividade publicitária é fundamental 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 Publicitária, 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.

histÓriCO
O CENP, Conselho Executivo das
Normas-Padrão, foi constituído em
16 de dezembro de 1998 por meio
de uma livre convenção entre as entidades representativas dos principais agentes econômicos do mercado publicitário brasileiro. Assinaram
e se comprometeram com princípios
defendidos pelo CENP Anunciantes,
Agências de Publicidade e Veículos
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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 pessoal compatível com o mercado no qual
atuam, inclusive quanto ao uso competente de pesquisa de mídia.
BUP - Banco Único de Listas de Preços
O CENP mantém depósito, para comprovação pública, das listas de preços dos Veículos de Comunicação, instrumento inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços de veiculação da publicidade.
Credenciamento de Serviços de
Fornecedores de Informações de Mídia
O CENP credencia os serviços de informações de mídia oferecidos por empresas
especializadas.
Credenciamento de Serviços de
Verificação de Circulação
O CENP credencia também institutos e
empresas deste segmento, proporcionando 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 publicitário, em proveito de Anunciantes, Agências e Veículos.
Veja mais informações sobre estes e
outros serviços oferecidos pelo CENP
no site www.cenp.com.br

CONSELHO EXECUTIVO
ABA – Eduardo Bernstein, Patrick Sebatier 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, Rafael Sampaio e Roberto Mesquita
(suplentes). ABERT – Carlos Rubens 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); Ernani Paciornik 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
– Angelo de Sá Junior (titular); Ubiratan Macedo (suplente). IAB BRASIL – Rafael Davini
(titular); Cristiane Camargo (suplente). FENAPEX – Teresinha Moraes Abreu (titular); João
Alves da Silva (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 Doné, Cesar Paim, Ênio Vergeiro.
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PlataForMaS

tOdas as plataFOrmas da Cenp em revista
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.
www.cenp.com.br
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É uma publicação trimestral, com
13.500 exemplares de tiragem auditada pelo IVC, que traz reportagens e
artigos assinados por líderes da atividade, destacando a importância das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária e do CENP.

NO TABLET OU SMARTPHONE
As edições completas da CENP
em Revista estão disponíveis para
download gratuito nos dois principais sistemas operacionais para aparelhos 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 operacional 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 acesso 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 publicitária, alguns deles em inglês e espanhol.
O site do CENP pode ser acessado de uma forma inovadora, 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

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
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marKeting para transFOrmar
Associação Brasileira de Anunciantes realiza ABA Summit
com foco no marketing que provoca e inspira
ficando as formas de fazer negócios em todo mundo ainda
estão longe de representar um modelo sustentável mas é
preciso que as empresas entendam a mudança para saber
como se adaptar com coragem, afirmou.
Fazendo mais perguntas do que afirmações no discurso
de boas-vindas e abertura do evento, o presidente da ABA
conclamou a plateia a refletir sobre cinco perguntas quando
desejarem criar uma cultura de inovação nas empresas:
• O que você mudou significativamente na sua empresa
nos últimos 12 meses?
• O quanto do que você realizou este ano, você já havia feito no ano passado
• Você realmente valoriza a criatividade? Se sim, quais são
os exemplos de que a criatividade mudou alguma coisa
na sua empresa?
• Você está construindo novas possibilidades rápido o suficiente?
• Você realmente quer construir barreiras para proteger o
seu negócio? Ou acredita na necessidade de ser o primeiro a romper/mudar seu negócio?
• Você é destemido/corajoso?

Foto: Renato Suzuki

A proposta de reunir líderes para pensarem o mercado,
suas empresas e a geração de valor que promova a excelência e as melhores práticas do marketing e da comunicação
foi o tema da edição 2015 do ABA Summit, evento realizado
pela Associação Brasileira de Anunciantes.
O presidente da Pepsico Alimentos e da ABA, abriu o
evento questionando o que se espera de um líder e citou
Steve Jobs mais de uma vez ao dizer que é a inovação que
distingue o líder do seguidor, que é preciso momentos de
reflexão para escolher o caminho a seguir e que depende
de cada um responder qual o papel da publicidade e do
marketing no “fragmentado, globalizado, diversificado e insaciável e sempre conectado mundo novo”.
A emoção e excelência do conteúdo mencionada por
Campos nortearia todas as apresentações ao longo do dia
do evento que foi dividido em três grande temas: Olimpíadas, Integração do Marketing e Digital Life, ora sendo citada
pela jogadora Hortência, ora sendo pano de fundo para
apresentação de estudos da Millward Brown.
As megatendências e mudanças sociais que estão modi-
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PAPEL DO MARKETING
Mario Simon, Global Chairman da Millward Brown Vermeer, foi responsável pelo primeiro painel do ABA Summit
apresentando os resultados de um estudo global intitulado
"Insights 2020, Conduzindo o Crescimento Focado no Consumidor". O estudo investiga qual será o papel do marketing
na condução das empresas ao futuro. A apresentação, disponível no site www.aba.com.br mostra como marcas valiosas como Whiskas e LinkedIn, por exemplo, estão fazendo
para conseguir cumprir e elevar o papel do marketing como
líder de mudanças culturais e de processos dentro das corporações, e também o quão distante as empresas sul-americanas estão de tais atributos.
Para Mario Simon, “O consumidor de hoje será muito di-

ferente daquele de 2020, totalmente conectado. Entendê-lo
será fundamental para a sobrevivência dos negócios”, disse.
Participaram deste painel Guilherme Loureiro, Presidente
do Walmart e Presidente do Grupo de Líderes da ABA e Eduardo Tomiya, Managing Director Brazil and South America
da Millward Brown Vermeer, moderados por Sergio Pompilio, Vice-Presidente Jurídico e de Relações Corporativas para
a América Latina da Johnson & Johnson e Vice-Presidente da
ABA que comentaram os resultados do estudo que ouviu
337 líderes de negócios, marketing, insights & analytics,
além de pesquisa quantitativa com mais de 10 mil respondentes de 60 países.
O momento mais descontraído do evento coube ao painel sobre Olimpíadas, palco para os atletas Tande e Hortência que agora são comentaristas de televisão mostrarem o
quanto o esporte faz parte da vida dos brasileiros. Com moderação de Poliana Sousa, Diretora de Marketing, Comunicação e Mídia da P&G e Graziela Godinho, Chefe do Departamento de Comunicação Estratégica dos Correios, o painel

contou ainda com apresentação de Renato Ribeiro, Repórter
Especial de Esportes da Rede Globo, que mostrou em primeira mão uma série de ações que a emissora fará durante
o maior evento esportivo do mundo.
“Somos todos Olímpicos é o tema do projeto olímpico da
Rede Globo e mais do que despertar o interesse dos telespectadores pelos jogos e estimular as torcidas, o que buscamos é emocionar a audiência”, afirmou.
Entre as ações da Globo durante os 17 dias das Olimpíadas está a retomada no programa Fantástico, do quadro
“Vira a Vida” além da emissora destinar 160 horas de programação para o evento – desse total, 110 horas serão ao vivo,
o que dá uma média de nove horas por dia.
Graziela Godinho, representante dos Correios, também
falou sobre a relevância dos patrocínios em eventos e mostrou as ações que a empresa está fazendo como patrocinador dos jogos e dos atletas que vem sendo acompanhados
desde a infância. Já Poliana Sousa, Diretora de Marketing,
Comunicação e Mídia da P&G, por sua vez, mencionou as
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MErCado
iniciativas programadas pela Procter & Gamble nas redes sociais e que vão ter início antes do começo dos Jogos.
A GRANDE TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO
Digital Life foi o tema do painel moderado por Beatriz
Galloni, Vice-Presidente de Marketing da Mastercard Brasil e
Cone Sul e Diretora da ABA, e que contou com 3 palestras
internacionais: Jon Bond, CEO da Tomorro, Jeffrey Merrihue,
CEO da Mofilm e Jill Cress, Head Global da MasterCard para
Consumer Marketing.
Contando que começou carreira em Nova Iorque na década de 80 e se encantar com o livro de David Ogilvy e decidir seguir em publicidade, Jon Bond explorou o tema “The
Holding Company Disruptors” e fez um passeio pelas transformações que o mercado em todo o mundo vem sofrendo.
“As agências daquele livro não existem mais”, afirmou,
atribuindo grande parte da responsabilidade da situação à
forma como as agências estão entregando os serviços.
Como exemplo, citou a história dos grãos de café: “Uma empresa descobriu que com 40 grãos se fazia um bom café.
Para economizar, um funcionário tirou um grão. O café continuou bom e ele foi promovido. Isso foi acontecendo sucessivamente até o café virar uma água marrom. Hoje, nas
agências, quem está na liderança são dirigentes que tiram
os grãos de café”, disse ele.
Ainda na linha ofensiva contra as agências de propaganda e afirmando que o futuro serão as empresas de tecnologia em marketing e comunicação que não possuam nenhuma agência, Jon afirmou que o modelo de holding está
comprometido. E disparou: “A maior empresa de táxis não
possui nenhum carro (Uber), a maior empresa de hospitality não possui nenhum quarto (Airbnb) e a maior empresa de
mídia não produz conteúdo (Facebook) ”.
O CEO da Mofilm, Jeffrey Merrihue, deu sequencia à
apresentação falando sobre “People Powered Marketing” e
como é possível fazer um filme através de crowdsourcing,
uma maneira inteligente de fidelizar uma marca. Como
exemplo citou o curta feito pela jornalista australiana Kylie
Flavel para o Airbnb que viajou com sua própria câmera e registrou suas experiências e dicas de viagem no Youtube.
“Como os jovens não assistem mais TV mas continuam
vendo programas em lugares diferentes, é possível gerar
conteúdo que seja compartilhado por este público mesmo
concorrendo com comerciais de grandes marcas”, afirmou.
Tendências em Consumer Marketing foi o tema seguinte, com Jill Cress, Head Global da MasterCard para Consumer
12
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Projeto olímpico visa despertar interesse pelos jogos e estimular as torcidas

Marketing em Nova Iorque. A campanha “Não tem preço”,
iniciada há 18 anos e ainda de forte impacto nos consumidores foi o destaque de sua apresentação, lembrando que
apesar de ter sido remodelada, o conceito de que “as coisas
mais importantes na vida são aquelas que não se compra
com dinheiro” permanece.
Parte da revitalização da campanha foi feita através da
criação de uma nova série de filmes chamada Priceless Surprise e que mostra personalidades surpreendendo os fãs.
Um dos comerciais apresentados no evento tem apelo brasileiro e mostra o capitão da seleção brasileira de futebol, o
Dunga, se encontrando com Sidnei Nunes, um técnico de
várzea que comanda o time Beira Linha FC, no Rio de Janeiro. Divulgado em mídias digitais, o objetivo de engajamento com os consumidores, segundo Jill, foi completamente
cumprido. O apelo emotivo do comercial foi o gancho para
o discurso de Sergio Pompílio, Vice Presidente Jurídico e de
Relações Corporativas para a América Latina da Johnson &
Johnson e Vice-Presidente da ABA encerrar o evento.
Afirmando que a entidade vem ao longo do ano realizando eventos onde a palavra “emoção” foi uma das que mais
apareceram em outros eventos promovidos pela entidade,
Pompilio afirmou que não há dúvidas de que as marcas estão buscando inovação, contudo, não podem se afastar do
consumidor, ao contrário, precisam cada vez buscar mais
conexões e engajamento.
“A internet mostrou que entender o consumidor é fundamental e para alcançá-lo é preciso emocionar” e conclamou
a plateia de anunciantes a cumprir a missão de romper,
transformar e inovar. Com emoção.

www.aba.com.br

@

SErViÇo

pUbliCidade brasileira e
a aUtOrregUlaÇÃO
CENP produz vídeo didático sobre funcionamento do mercado
publicitário para disseminar conhecimento e informações sobre
modelo de negócios baseado nas normas vigentes
A história da propaganda brasileira é
marcada por momentos importantes
que a colocam entre as mais diferenciadas e criativas do mundo não só
porque se destaca na divulgação de
produtos, serviços e marcas mas também porque educa e ensina, sendo
fonte de entretenimento, cultura e informação para a sociedade.
Esta narrativa que definiu como referência de inovação e criatividade e
criou um padrão de qualidade reconhecido mundialmente é notório também
por possuir um modelo de negócios
que se consolidou como um dos mais
sustentáveis do planeta, estimulando
um círculo virtuoso que se retroalimenta a cada novo ciclo de negócios entre
Agências, Anunciantes e Veículos.
Este é o argumento inicial do vídeo
institucional que o CENP está veiculando em seu portal e que já foi distribuído para agências certificadas, os veículos e entidades aderentes, fundadoras,
governamentais e associadas, à faculdades e interessados em compreender
o mercado publicitário brasileiro.
“O mercado precisa compreender o
que é o CENP, como ele vem atuando
na prestação de serviços cada vez mais
técnicos e mais dedicados aos pilares

que regem nossa atividade”, afirma
Paulo Zoéga, da Zoégas, agência responsável pela criação da peça produzida pela Easy Filmes.
Nos sete minutos do vídeo até
quem não sabe nada sobre o mercado
publicitário consegue entender como
funciona a relação entre seus três principais agentes, a agência, o veículo e
as empresas que anunciam, qual a relação comercial existente entre eles,
quais os percentuais envolvidos, quais
condutas são determinadas por lei e
quais são de foro exclusivo e privativo
dos envolvidos.
Para Oscar Mattos, gestor de Relações Institucionais do CENP, a peça
construída em stop motion é leve e alcança qualquer tipo de pessoa em
qualquer mercado, facilitando o entendimento e a importância da autorregulação para democracia e a manutenção
da qualidade dos serviços prestados.
“Este vídeo faz parte de um conjunto
de ações que visam disseminar a busca
do CENP pela qualificação técnica dos
prestadores de serviços e da ética entre
as relações comerciais”, aponta.
Entre as informações apresentadas
em stop motion, com recursos gráficos
coloridos e lúdicos, está o funciona-

mento de uma agência de propaganda
e de onde vem suas receitas: quando
um anunciante contrata uma agência
ele paga pelos seus serviços de criação, planejamento, atividades promocionais, estrutura e atividades intrínsecas, paga também honorários pela
contratação de terceiros e estes valores são referenciados pelas Normas-Padrão. Quando a campanha é colocada
no ar o veículo também participa da remuneração da agência pois conforme
a lei federal 4.680/65, reafirmada pela
12.232/10, uma parte do que será pago
ao veículo será destinado como parte
de remuneração da agência, sendo
este valor, recomendado pelo CENP,
afixado em um mínimo de 20% para
agências certificadas e que estejam
em compliance com as Normas-Padrão.
É com esta transparência que o
CENP vem há 17 anos contribuindo
com a promoção da ética comercial e
a transparência entre as relações entre
Agências, Anunciantes e Veículos. E,
consequentemente, entre todos seus
stakeholders.
www.cenp.com.br
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O mUndO COmO nUnCa vimOs
No aparente mar revolto das transformações no
comportamento das pessoas a atuação do Comitê
Técnico de Mídia dá ainda mais segurança e relevância
à pesquisa de mídia.
Nunca foi tão difícil como agora entender o mundo, e o mento técnico referente ao cumprimento do Anexo A (uso
quê e como as pessoas estão fazendo as coisas e prever al- dos serviços de pesquisa de mídia).
gum futuro, em pleno século XXI. Mesmo o futuro breve,
Integrado à estrutura orgânica do CENP é formado por 24
aquela da próxima semana torna-se uma incógnita onde as membros, profissionais da área de mídia de reconhecida
previsões mais alarmantes podem se transformar em banali- competência que exercem a atividade em Agência de Publidades ao longo do tempo e movimentos óbvios criarem um cidade, Veículos de Comunicação e Anunciantes.
grande caos.
É o CTM que recomenda ao ConseÉ como se estivéssemos em cima
lho Executivo do CENP a aceitação ou
de uma ponte onde já não mais avistaO mundo digital
não das solicitações de credenciamenmos o ponto de onde partimos e nem
to de pesquisas de mídia.
é
auto-mensurado,
conseguimos enxergar ainda aonde
Além de total apoio do Grupo de Mídeveremos chegar.
dia São Paulo que junto com o CENP
tudo que acontece nele vem contribuindo para a melhoria dos
Neste contexto, a pesquisa de mídia, aquela que identifica o comportadeixa rastro e isso pode serviços de mídia no Brasil, agora o
mento das pessoas em relação ao conCTM também contará com a contribuisumo dos meios e veículos é fundação da ABEP – Associação Brasileira de
ser consolidado em
mental para a publicidade, justamente
Empresas de Pesquisa, que desde o
forma de medida.
porque aumenta as chances de êxito
mês de novembro de 2015 firmou conde uma campanha. Mais do que criavênio de colaboração com o CENP.
Mas só ganha status
ção, a campanha precisa ser vista, de
(leia mais na pág. 44)
preferência pelo público almejado.
A ABEP tem compromisso de parcede métrica quando
No ambiente da autorregulação, haria para a análise técnica preliminar de
bitat das melhores práticas, um orgatodos os pedidos de credenciamento
estiver atrelado a
nismo de mercado que oferece segude estudos de pesquisa de mídia encaum objetivo
rança aos estudos funcionando como
minhados ao CENP, atuando como orum farol que mostra o caminho no
ganismo técnico de consultas por deaparente mar revolto, é o Comitê Técmanda do Comitê Técnico de Mídia.
nico de Mídia do Conselho Executivo das Normas-Padrão.
Dessa forma, o CENP dá mais um passo na consolidação
O CTM, como é mais conhecido, é responsável pela aná- de sua missão credenciar os serviços da área de pesquisa
lise das solicitações de credenciamento de estudos de infor- para adoção como ferramentas de mídia indispensáveis às
mações de mídia, essenciais à melhor prática das atividades recomendações de uso técnico dos veículos de comunicade planejamento, negociação e execução de mídia, atuan- ção na veiculação das mensagens publicitárias.
do, também, como organismo de consultoria e aconselhaPara Duílio Novaes, presidente da ABEP, que mesmo an14
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tes da assinatura do convênio já avaliou 5 empresas, o acordo é de suma importância para o mercado pois contribui ainda mais com o ambiente ético e baseado em princípios de
qualificação e excelência técnica.
“As duas entidades, ABEP e CENP, vão fazer o que sabem
fazer melhor e isso refletirá num mercado de coleta e métricas de mídia ainda mais apurado, crível e certificado”, afirma
o presidente da ABEP.
A TEORIA DE TUDO
A teoria científica que procura explicar e conectar em uma
só estrutura teórica todos os fenômenos físicos, juntando a
mecânica quântica e a relatividade, talvez seja o melhor parâmetro para explicar como o mundo ficou complexo e, a
partir dele, o entendimento das tendências, das preferências
e dos hábitos das pessoas. A chegada ao Brasil da GFK oferecendo medição crossmedia e análises com fusão de dados
de outras pesquisas, além da medição de audiência em tempo real de televisão, uma soma do conhecimento e excelência tecnológica mundial da Kantar Media integrando-se com
os mais de 70 anos de experiência e tradição do IBOPE Media e tantos outros estudos disponíveis e oferecidos ao mercado por gabaritados institutos significam que todos estão
em busca de respostas e não faltam fornecedores qualificados, especializados e entusiasmados em mostrar como a audiência está se comportando hoje e em proc. (leia mais sobre Kantar e GFK ao longo desta matéria)
Para Flávio Ferrari, diretor do Ipsos e presidente do comitê de Métricas e Pesquisa de Mídia da ABEP – estamos no
momento de compreender o comportamento humano no
contexto da mídia. “A atividade de mídia será cada vez mais
a de pesquisar e comparar as diversas plataformas que o
consumidor acessa, buscar os territórios de afinidade, os momentos de interação e os pontos de contato. Para isso deverá existir outros tipos de métricas que ainda serão inventadas. No momento, podemos apenas tentar combinar o que
já existe”, afirma.
Recém-chegado da Inglaterra onde participou como um
dos painelistas do Print & Research Forum Digital (PDRF), cujo
tema foi “O público, não as plataformas”, Ferrari é um entusiasta da investigação sobre a interação das pessoas com as
mídias, entrando no território de suas afinidades.
Sua apresentação a partir de um pensamento quântico,
que tem como ponto de partida a Teoria de Tudo, de Stephen Hawkings, combinada com as leis de Vlatko Vedral, professor de Oxford, autor de Decoding Reality, de 2010, impac-

Novaes: acordo contribui com o ambiente ético e de excelência técnica

tou a plateia, não por conta do seu ineditismo, outrossim,
pela visão holística que talvez explique os novos caminhos
da pesquisa de mídia. Caminhos que busquem entender
melhor a arquitetura da mídia e o comportamento quântico
dos elementos que compõem o universo da comunicação.
“A perspectiva quântica do mundo, embora ainda muito
nova para os físicos, tem as suas raízes antigas sobre o conceito budista de impermanência e da idéia da existência inter-relacionada. Se olharmos de perto, esta única teoria também se aplica a Big Data e a própria rede de internet. Não
faz mais sentido analisar apenas uma peça de informação ou
um comportamento aleatório pois sua interrelação é a essência da abordagem de pesquisa para o nosso novo mundo da mídia”, define.
A conferência que reuniu durante 4 dias em Londres profissionais de pesquisa, de marketing e de estratégias oriundos de agências de publicidade, institutos, e veículos de 24
países, provocou inquietações e levantou pontos de reflexão
sobre os próximos capítulos da pesquisa de mídia e sobre
como deveriam estar sendo buscados dados sobre as pessoas e não sobre as plataformas.
Kate Sirkin, da Starcom Mediavest em Chicago, por exemplo, afirmou que a pesquisa de mídia deve estudar o indivíduo e não perspectivas da plataforma justamente porque
hoje o homem é multimídia. Da mesma opinião é Lynne Robinson, do Practitioners in Advertising (IPA) que afirmou que
muitas vezes os compradores de mídia querem mostrar-se
modernos oferecendo impressões digitais como solução de
comunicação mas se esquecem, como mostrado em vários
documentos da conferência, que deve ser levado em conta a
qualidade do público alvo e a sinergia de comunicação entre
as diferentes plataformas pois uma audiência digital pode já
ter sido impactada ou movida da versão impressa ou clássica
de mídia antes de chegar ao clique.
O PASSADO QUE NOS TROUXE ATÉ AQUI
Ao longo de 30 anos o mercado da comunicação veio definindo a mídia a partir de suas características, atribuindo às
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clássicas e conhecidas, o rádio, a TV, o jornal e as revistas,
uma qualidade específica para cada um.
Contudo, ainda estão para serem definidas as características das novas mídias pois nem mesmo os consumidores sabem qual território cada uma delas ocupa no momento em
que interagem. Este argumento de Ferrari inclui também a
questão da compra programática de mídia que já era feita
desde o tempo do teletexto, claro que com as restrições que
a tecnologia permitia.
“Entendo que a mídia hoje se define no momento do encontro com o consumidor e isso se parece com a física quântica, uma vez que tudo é probabilidade e quando há o encontro do observador com o fenômeno é que se transforma
em alguma coisa. Usar um device para atingir um conteúdo
em determinada plataforma não limita a marca de mídia pois
ela já não existe mais”.
Apesar de aparentemente visionária, a definição das probabilidades e da função da mídia encontra sentido quando
imaginamos que os jovens sabem que existe uma televisão,
contudo, tem acesso a ela em outras plataformas, outras telas que não o aparelho ligado na sala. O mesmo vale para o
jornal ou outros impressos que engajam independente do
device escolhido para a interação.
Questionados objetivamente sobre o cenário de mídia no
Brasil hoje, vários profissionais de mídia arriscaram um palpite mas preferiram se esconder atrás do anonimato até para
se preservarem de uma possível confusão quanto ao que o
mercado espera que se diga.
Enquanto alguns defendem que não haverá vida inteligente fora da internet em cinco anos, outros arriscam dizer
que as novas mídias mais bagunçaram o coreto dos veículos
do que ajudaram a criar novas formas de ganhar dinheiro
dando visibilidade às marcas.
Há ainda os que apostam confortavelmente num movimento mais híbrido onde as plataformas se mimetizarão de
forma a não se saber mais onde acaba uma e começa outra.
Entretanto, cabe uma análise mais apurada sobre como
chegamos até aqui, não só em uma linha do tempo como
também em sintonia com a evolução do próprio negócio da
comunicação.
Há três décadas o mercado investiu muito nos veículos e
nos instrumentos para alcançar métricas para estas mídias.
Anunciantes, entidades e profissionais construíram todo um
ecossistema de negócios e instrumentos de medição e análise de invejável sucesso. Há pesquisas riquíssimas e assertivas sobre quase tudo que se faz em rádio, televisão, cinema,
16
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Ferrari: interrelação é a essência da abordagem do mundo da mídia

outdoor, jornal e revista. Todas essas mídias estão balanceadas e dimensionadas a um custo relevante para o negócio
da informação, adequando-se às necessidades do mercado
e funcionando perfeitamente como engrenagens azeitadas.
Tudo muito lindo até o início deste novo século, quando
a tecnologia proporcionou novas formas de distribuição da
informação e as mídias clássicas começaram a se reconfigurar. Ou seja, a estrutura vertical que as mídias possuíam passou a ficar fluída chegando ao ponto em que temos cada
uma das clássicas produzindo conteúdo para múltiplas plataformas e acessos. E então, deixou de ser caracterizada pelo
veículo que a representava, como o aparelho de televisão, o
aparelho de rádio, a tabuleta na rua, o cinema, as placas de
rua, e os jornais e revistas na banca.
Podemos erroneamente atribuir à internet toda esta revolução, entretanto, trata-se de um conjunto de coisas facilitadas pela tecnologia que inclui a rede de computadores e
também a de telefonia celular, o cabeamento de fibra ótica,
a estrutura de distribuição de conteúdo mais ampla e versátil e também o conjunto de dispositivos de informação como
os smartphones, tablets, totens, out-of-home, mobiliário urbano, diversidade de dispositivos de acesso e a quantidade
de plataformas também.
Neste cenário de transição, alternamos situações de edições sólidas e de estado da arte para o modelo clássico de
distribuição de conteúdo enquanto outras nuvens de coisas
operam como distribuidores da mensagem. Outrossim, para
o bem de todos e felicidade geral da nação, é preciso que sejam medidas em sua efetividade no ponto de contato e de
engajamento das pessoas. Sem esquecer dos cuidados para
evitar a fraude (leia mais na pág. 36).
“Está tudo fragmentado, os elementos e a mídia continu-

CaPa
am tendo espinha dorsal clássica mas há uma nuvem de outras coisas operando como distribuidores. Acho que não é
medir a internet a solução pois ela não é o agente da mídia”,
afirma o diretor de mídia de uma grande agência.
Da mesma opinião é Flávio Ferrari. Para o diretor do Ipsos,
há que se entender que a internet não precisa ser medida
pois o “novo mundo digital é auto-mensurado, tudo que
acontece nele deixa rastro e isso pode ser consolidado em
forma de medida. Vai ganhar status de métrica quando estiver atrelada a um objetivo”, explica.
O raciocínio parte da premissa de que métrica e medida
são diferentes: métrica é um padrão de medida desenvolvido para fins específicos que permite comparação de resultados entre eventos ao longo do tempo, enquanto medida é

o que se consegue isoladamente sem comparação de performance. Então quando estamos falando de métricas de mídia estamos falando de medição comparativa entre performance de mídia.
“Estamos vivendo em um mercado com um volume absurdo de métricas e onde cada reino tem sua própria medida e os grandes institutos continuarão a oferecer estudos
que precisam de grandes investimentos para serem realizados. Só que agora também tem uma gama de pequenos
agentes específicos para elementos novos que estão aparecendo no mercado”.
A combinação destes estudos é que gerará a riqueza dos
resultados e talvez, a base para uma medida que ainda será
inventada sobre como o consumidor interage com as mídias.

a UniÃO FaZ a FOrÇa de Kantar e ibOpe media
Desde o mês de outubro o mercado da comunicação passou a contar com a mais abrangente e precisa reunião do
que há de mais moderno em inteligência sobre consumo,
desempenho e investimento de mídia.
Trata-se da Kantar Ibope Media, denominação que associa
a presença global da Kantar Media, presente em 60 países,
ao mercado brasileiro através do IBOPE Media, uma instituição com mais de 70 anos de tradição na América Latina.
Apesar do controle do grupo Ibope Media ter sido adquirido em dezembro de 2014 pela Kantar, braço do conglomerado britânico de comunicação WPP, a nova marca só foi
assumida agora e já garante ao Kantar Ibope Media a liderança em medição de audiência de televisão em 48 países.
Entre as novidades que a empresa pretende apresentar nos
próximos meses estão um reforço de investimento em novas soluções e estudos, acesso a tecnologias já consolidadas em mercados internacionais, foco na qualidade das entregas e escalabilidade.
“Nosso objetivo é trazer os pontos fortes das duas empresas e, assim, oferecer aos nossos clientes o que há de mais
inovador e de excelência em soluções em pesquisa de mídia. Consideramos que a entrega de qualidade e estar sempre à frente das necessidades do mercado são as grandes
fortalezas da Kantar IBOPE Media”, afirma Orlando Lopes,
CEO do Ibope Media.
Para mostrar ao mercado a nova nomenclatura e aproveitar
a diversidade de estudos disponíveis e o nível das informa-
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ções que podem ser acessadas pelo mercado, aconteceu
no MUBE - Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo, o
evento Kantar Talks – Shaping the Future, reunindo mais de
uma centena de profissionais de comunicação.
Mais do que mostrar as marcas da operação brasileira da
Kantar, como TNS, Millward Brown, Kantar Worldpanel, Kantar IBOPE Media e Kantar Retail, o evento tinha como objetivo apresentar tendências de mercado ligadas ao consumidor, além de esclarecer que mesmo que o cenário atual
seja complicado, algumas empresas continuam crescendo.
Com o foco no aprendizado de quem prosperou apesar da
delicadeza do momento, foram apresentados alguns cases, entre eles o de Vigor Grego, produto que mais cresceu
em volume e penetração no mercado nacional nos últimos
12 meses. A relevância do case o colocou como exemplo
em várias apresentações.
Os especialistas da Kantar, ao longo da programação, se revezaram em destacar estudos sobre: “Como proteger o valor da sua marca em momentos de instabilidade” (Millward
Brown), “A importância do investimento publicitário em diversas mídias – TV e online – e melhores práticas em cada
uma delas” (Kantar IBOPE Media + Millward Brown) e
“Quais as preocupações do “comprador”” atual (TNS), além
de “Benefícios de estratégias “omni-channel” – estar em
vários canais de forma que seu consumidor não possa distinguir os locais de compra, tendo uma experiência e alinhada em todos os pontos de venda (Kantar Retail)”.

Um exemplo desta integração é a Métrica Única apresentada recentemente ao mercado e que visa mostrar o cenário
de consolidação das informações produzidas por institutos
diferentes. (veja matéria nesta edição)
O INESPERADO TRIUNFO DA TV NA ERA DIGITAL
Autor de vários best-sellers globais sobre meios de comunicação, o jornalista americano Michael Wolff, que participou
do EBAP (veja matéria na página 40) tem um contundente
exemplo sobre como a estrutura vertical da mídia clássica
continua se adaptando aos novos tempos justamente porque foi a primeira a olhar o consumidor e não a plataforma.
“O inesperado triunfo da televisão na era digital”, tema de
seu mais recente livro, conta sobre como a TV nos EUA vem

NOVIDADES NOS PAINEIS
Entre as novidades já implementadas nos últimos meses
pela Kantar Ibope Media, podemos destacar o aumento no
número de municípios representados na medição regular
de TV que passou de 174 para 280, um crescimento de 61%.
A amostra da medição cresceu 36%, na comparação com
os últimos três anos e chegou a 6.060 domicílios. Isso significa mais de 11.000 meters instalados no país, medindo o
consumo de todas as pessoas e televisores de seu painel e
representando um universo de aproximadamente 67 milhões de indivíduos. Essas novidades viabilizaram outras,
como a abertura de 15 novas faixas etárias para análises de
audiência de TV e abertura de GSP e GRJ para PayTV.
A análise de audiência comportamental também ganhou
uma nova ótica com a entrega dos Clusters Predefinidos no
TGR (Target Group Ratings). Eles facilitam esse tipo de estudo sobre os telespectadores ao entregar sete segmentos
de consumo, como Finanças e Mídias Sociais, expandidos
em 39 subcategorias.
Falando em comportamento, já é sabido que os telespectadores têm um horizonte cada vez maior para consumir conteúdos televisivos, e a Kantar Ibope Media tem avançado
na medição desse cenário complexo. Por exemplo, a audiência de conteúdos televisivos gravados e assistidos após
sua exibição linear – TSV (Time Shifted Viewing) – já é realidade nos 15 mercados regulares, desde o início deste ano.
A audiência de programas televisivos assistidos via celular

mostrando sua força, contrariando o conceito que parece espalhado por todos os países de que trata-se de uma indústria
fracassada. Claro que do ponto de vista do digital.
Wolff decidiu escrever o livro a partir de quatro palavras
que observou que eram comuns nos diálogos entre as pessoas em qualquer lugar da cidade: O Que você está vendo?
Em sua opinião, trata-se de uma síntese impressionante
das atividades fundamentais das pessoas: o que ela está vendo, o que está assistindo na tv, no telefone, no computador,
no tablet? Então, enquanto uns preconizam a morte da TV,
Wollf afirma que o mercado vem sofrendo de uma cegueira
em relação ao novo, “houve uma espécie de loucura que já
dura 20 anos em dizer que digital é futuro e que a mídia clássica é passado”, afirma o palestrante.

ou tablet com recepção de sinal digital terrestre, é contabilizada com o TDT Mobile, solução existente somente no
Brasil e no Japão (país de origem da empresa Video Research, com a qual a Kantar Ibope Media firmou parceria exclusiva para o desenvolvimento dessa tecnologia).
Desde agosto deste ano, a Kantar Ibope Media disponibilizou também ao mercado o MW ITTR, que entrega métricas
das interações do Twitter relacionadas aos conteúdos televisivos, no próprio software de audiência, permitindo aos
clientes um maior entendimento sobre esse novo fenômeno midiático.
De olho no futuro, Fabia Juliasz, diretora de Video Audience Measurement da Kantar Ibope Media anuncia para breve a medição de audiência de TV através de computadores,
o Streamming TV.
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E vaticina: “Vemos na televisão um modelo de negócios
bem sucedido e que vem fazendo programação cada vez
melhor, estão ganhando mais dinheiro e com conteúdo
cada vez mais segmentado, apesar do contrasenso de ser a
grande mídia de massa”.
Wolff aponta ainda que nas últimas duas décadas temos
apenas dois exemplos de sucesso no mundo digital, o Google e o Facebook que, contudo, vendem publicidade em alto
volume mas com baixo custo, ou seja, fazem essa economia

funcionar porque não produzem conteúdo. “Dai fica fácil fazer revolução com audiência sem investir em produção de
conteúdo”.
Se o Youtube segue sendo um imenso acervo de “porcaria”, afirmou Wolff, com vídeos produzidos pelo consumidor,
ele entende que o canal não poderia ser chamado de mídia
e sim de serviço e não deveria engajar anunciantes.
A ironia, contudo, é que enquanto o digital segue crescendo em modelo 100% sustentado na publicidade como

mediÇÃO integrada dOs diFerentes estÁgiOs de COmUniCaÇÃO
atÉ O pOntO de venda
Começou a operar oficialmente no Brasil no mês de outubro o instituto de pesquisa alemão GFK, oferecendo além
da medição de audiência em tempo real dos programas
da TV brasileira, também um painel online que medirá o
acesso dos consumidores à internet por meio de computadores, tablets e smartphones. E ainda o serviço de medição crossmedia (integração entre os painéis de TV e online na mesma plataforma) e análises com fusão de dados
de outras pesquisas.
Com uma história escrita por 13 mil especialistas em pesquisa de mercado e experiência em ciência de dados, a
GFK oferece insights globais em mais de 100 países e
desde o mês de outubro disponibiliza acesso aos dados
de medição, assim como a robustos softwares de análise
que permitirão traçar um aprofundado e preciso retrato
da audiência de TV no Brasil e planejar investimentos
com mais eficácia.
Segundo Ricardo Monteiro, atual consultor da GfK no Brasil, a empresa que vai concorrer diretamente com Ibope
no quesito pesquisa de audiência, demorou dois anos em
desenvolvimento de infraestrutura, ajustes e negociações
para se instalar definitivamente e agora aposta em uma
abordagem diferenciada de medição integrada dos diferentes estágios de comunicação até o ponto de venda.
Os primeiros relatórios da GfK que mapeiam a audiência
nas 15 regiões metropolitanas nas quais a empresa irá
operar no Brasil e são aferidos por meio de aparelhos instalados em mais de 6 mil domicílios brasileiros de famílias
de diferentes classes sociais, incluindo, pela primeira vez,
medição em comunidades. Isso garante a representatividade de todas as faixas de público e um alto nível de eficiência e balanço da amostra. Os relatórios foram entre-
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gues somente ao SBT, Record e Rede TV, emissoras parceiras do instituto e que já conseguem receber os dados
em tempo real.
O monitoramento de audiência que vem sendo realizado
pela GFK e enviado ao mercado está sendo feito com o
acompanhamento de auditorias internas e externas da Ernest & Young .
Segundo Flávio Ferrari, diretor do Ipsos e presidente do comitê da ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, é curiosa para o mercado a chegada da GFK uma
vez que em todo o mundo é comum que cada mídia clássica tenha apenas um medidor. “O mercado vai ter de optar por um ou por outro instituto, não dá para comprar dados de dois”, afirma. No caso dos estudos de consumo digital a concorrência pode ser interessante pois muitas pesquisa se complementam e a exemplo do que foi realizado
por ComScore, IVC e Ipsos no desenvolvimento da métrica
única de aferição de audiência para jornais, é possível que
haja integração de objetivos em oferecer melhores dados
para a pesquisa de mídia no Brasil, afirmou Ferrari.
Stefan Raum, Head Global de Medição de Audiência e Insights da GfK afirma que “A entrega do painel de medição
de audiência no Brasil é um marco global para a GfK. Estamos muito orgulhosos de ter implementado nosso serviço
em tão pouco tempo e com o mais alto padrão de qualidade, em um país grande e complexo como o Brasil”,
Ricardo Monteiro também destaca que o objetivo da GfK é
levar o país a outro patamar em termos de medição de audiência. “Nossa chegada já mudou o mercado brasileiro
para melhor antes mesmo de entrarmos efetivamente em
operação. Agora vamos atender as demandas latentes por
um serviço mais moderno, robusto e transparente”, afirma.

CaPa
era TV na década de 70, a TV vem se transformando em novas possibilidades de receita, com licenciamentos, com venda de formato e personagem e também com a TV paga.
Está ocorrendo mudança fundamental na TV pois ela está

deixando de ser um canal de distribuição para surgir como
modelo de negócios. E dentro dele as possibilidades de extensão e expansão de receita crescem a cada dia. Na verdade, nos EUA essa revolução já ocorreu e a TV é baseada hoje

nUnCa se leU tantO JOrnal
Uma cooperação entre três concorrentes – Ipsos, ComScore e IVC, utilizando uma combinação de ferramentas já
existentes, é a novidade do mercado para medir audiência
dos jornais brasileiros.
Batizada de “Métrica Única de Audiência”, a nova metodologia que é coordenada pela Ipsos, combina dados do Estudo Geral de Meios, pesquisa realizada regularmente para
aferir o número de leitores de jornais nas principais regiões
metropolitanas do país com os dados de audiência da Media Metrix, método de pesquisa elaborado pela comScore
e mais utilizado no país para a avaliação de marcas na internet, juntamente, como não poderia de ser, com os números do banco de dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), que audita a circulação de jornais e, mais
recentemente, o número de acessos às edições digitais.
Flávio Ferrari, managing director da unidade de media CT
da Ipsos, utilizou os números de um veículo não identificado para mostrar a dimensão que o estudo impõe aos números de leitores do jornal:“O veículo em questão tem circulação média diária de 198,4 mil exemplares, segundo o
IVC. Pelo sistema da comScore, em 30 dias, cerca de 8,8
milhões de leitores acessam o seu conteúdo digital, enquanto 1,23 milhão lêem o jornal nesse período, de acordo com a metodologia EGM, da Ipsos. Pela “Métrica Única”, descontando as superposições, em 30 dias seu alcance chega a 14,3 milhões de pessoas.”
Ou seja, o alcance potencial da marca de mídia utilizada
como exemplo e que se mostrará similar também para
outros veículos que utilizarem a Métrica Única será sempre significativamente superior aos números de cada métrica isolada.
A nova metodologia nasce como uma das iniciativas do
comitê técnico da ANJ – Associação Nacional de Jornais
que no mês de agosto já tinha colocado no ar campanha
enaltecendo a relevância dos jornais impressos através do
slogan “Nunca se leu tanto jornal”. A campanha desenvolvida pela Africa mostra como a credibilidade dos jornais e
a leitura dos diários em novas plataformas passou a atrair
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grande parte dos leitores.
Um dos anúncios, por exemplo, mostra uma pilha de jornais e os números indicativos de que 92% dos usuários de
smartphones lêem jornal no Ipad, 800 milhões de adultos
lêem jornal em formato digital, 58% dos brasileiros confiam mais em jornais do que em outras mídias e 79% dos
brasileiros que lêem notícias dos jornais lêem em jornais
impressos.
O idealizador da campanha para a ANJ foi o publicitário Nizan Guanaes, que também participou do painel que apresentou a Métrica Única no Maximídia como proposta de
uma ferramenta que permite aos veículos impressos uma
visão mais precisa de sua audiência.
A apresentação sobre as características e importância de
que cada veículo de mídia tem para a comunicação foi especialmente focada nos veículos impressos. Inspirando a
plateia com frases de efeito como “Antes as pessoas liam
jornal todo dia, agora elas leem jornal o dia todo” e “Já ficou claro que o custo por mil deve ser substituído pelo
custo “por quem”, o sócio do grupoABC falou sobre a necessidade de clareza sobre o papel das mídias clássicas
como a TV, o rádio, os jornais e revistas.
“Títulos impressos como a revista “The Economist” e os jornais “The Washington Post” e “Financial Times” movimentaram cifras milionárias em recentes transações de compra
e venda de participação acionária”, afirmou, garantindo
que ainda há muito que aprender sobre engajamento entre os consumidores e as mídias.
Já para Pedro Silva, presidente do IVC, a métrica única vai
dar a dimensão da relevância que o jornal ganhou na plataforma digital. “Embora ainda não haja perfeição no modelo de aferição, a Métrica Única é uma realidade que primeiro demonstra integração de concorrentes para um benefício comum”.
Já Ferrari acredita que o mundo da mídia hoje exige que
os veículos se preocupem com o relacionamento com leitores e anunciantes em todas as plataformas. Ou seja, o
meio virou a mensagem.

50% em publicidade e 50% em outras O que os números dizem
“Essa mídia tão mensurável não
fontes de receita. Isso teve efeito immede nada real”, alegou.
pressionante e faz com que a TV teDeterminar o futuro a partir de um
sobre a mídia digital é
nha programação de ótima qualidapresente que ainda não conseguiu
que os números são
de. Isso por si só já é uma revolução
ser entendido é um dos grandes deimpressionante pois ela já foi vista
safios dos profissionais de comunicaexageradamente
como a mídia mais rasteira ou até
ção e também de outros mercados
pior, mais rasteira e no fundo do
que foram atropelados pelas facilidasuspeitos e já é sabido
poço dos interesses humanos. E de
des atribuídas á internet e tantas ouuma hora para outra surgiu com forque 30% dessa audiência tras tecnologias e aplicativos.
matos notáveis oferecendo algo tão
Contudo, é premente que a indúsdivulgada é falsa,
bom que as pessoas têm de pagar
tria da comunicação entenda este
por isso. “A TV se tranformou na prinmomento como um desafio a ser
os cliques são
cipal moeda cultural que define um
cumprido, principalmente no quesito
epicentro regional.”
de investimentos em pesquisa de mífraudulentos,
comprados
dia para novos formatos e cenários,
Vocês sabem o que é realmente
mídia social, perguntou Wolff em dee os anunciantes pagam ainda que o digital não seja capaz de
gerar o volume que a mídia clássica
terminado momento da palestra. E
segue gerando.
depois de breve silêncio respondeu:
mas eles não existem
“é um monte de gente falando no diQuem é de pesquisa sabe que pregital sobre programação da TV.”
cisa de estudos mas alguém precisa
O salto quântico que aparentepagar esta conta. Em tempos difíceis
mente o digital ofereceu aos anunciantes é uma “vitória de como o que temos enfrentado quem faz a gestão do negóPirro” pois uma audiência 100 vezes maior que a TV jamais cio costuma dar mais atenção para onde há mais probabilisonhou não é audiência, é tráfego.
dade de receita no curto prazo. “A consciência de que é preQuais são os números de verdade, questionou Michael ciso medir está disseminada, a vontade é que não está disWolff, pedindo uma reflexão sobre o tema. Há quem se ufa- tribuída igualmente”, alfineta um diretor de veículo.
ne de ter 200 milhões de visitantes únicos por mês no espaComo será o mercado daqui a 5 anos? Impossível dizer.
ço virtual com faturamento de 100 milhões de dólares e es- Mas certamente será um bocado diferente do que temos
quecem que um SuperBowl tem média de 100 milhões de hoje e qualquer certeza além dessa vai se desmanchar no ar.
pessoas num determinado dia e hora, gerando um faturaAs mudanças estruturais, que dizem respeito aos hábitos
mento de 1 bilhão de dólares. “Isso sim é TV pra valer e com e comportamento das pessoas, refletindo na utilização das
interação e audiência”.
plataformas digitais e no próprio consumo das mídias off-line, seguirão seu curso intensificando a fragmentação da
MUDANÇA: QUEM NÃO MUDA, DANÇA
atenção do consumidor.
Citando o exemplo de mídia impressa, Wolff falou sobre a
Neste cenário de incertezas, o que parece comum aos
edição do New York Times que tinha 60 milhões de leitores entrevistados é que as transformações são inevitáveis e que
diários e um faturamento de 14 milhões em publicidade.
a palavra de ordem é mudança. Ou seja, quem não muda,
Então, conclui o jornalista, o que os números dizem sobre dança.
a mídia digital é que os números são exageradamente suspeitos e já é sabido que 30% dessa audiência divulgada por
www.abep.org
eles é falsa, os “cliques são fraudulentos, comprados e os
www.ipsos.com.br
anunciantes pagam por eles mas eles não existem”, explicou
www.abap.com.br
www.kantaribopemedia.com
alegando que 20% dos anúncios pelos quais as marcas pawww.gfk.com.br
gam não foram carregados na página no momento em que
www.anj.org.br
a pessoa viu o site.
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FenaprO prOmOve
design thinKing para
repensar a prOpaganda
Iniciativa visa promover reflexão compartilhada e colaborativa
que aponte caminhos para um futuro sustentável
Utilizando o método de desconstrução de modelos e buscando reconstruir ou vislumbrar novos padrões de
negócios, a Fenapro deu início no segundo semestre de 2015 a uma série
de encontros baseados na dinâmica e
nos princípios do Design Thinking, um
modelo mental que acelera a inovação
e soluciona problemas através de um
olhar colaborativo.
Batizado de Design Thinking Propaganda e conduzido por Gabriel Coelho, da consultoria Empodere-se, os
encontros são uma iniciativa de Alexis
Pagliarini, superintendente da Fenapro
- Federação Nacional das Agências de
Propaganda, visando levantar discussões positivas sobre a forma de atuação das agências de publicidade.
“Procuraremos implementar uma atitude de desconstrução do modelo atual para enxergar formatos que garantam a sustentabilidade dos negócios
das agências hoje e no futuro”, atesta.
Para Glaucio Binder, presidente da
Fenapro e dono da agência carioca
Binder, é preciso levar temas importan-
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tes para um debate mais intenso, valorizando o que temos de mais importante na atividade publicitária que são
as ideias transformadoras.
Começando pelo Rio de Janeiro,
onde contou com a participação de 30
diretores e donos de agência, o Design Thinking Propaganda surpreendeu os participantes. A metodologia
que estimula a empatia, a colaboração
e a experimentação em oficinas onde
devem ser suprimidas as críticas e censuras, mobilizou os presentes a criarem um mapa de investigação com vistas a entender o ecossistema em que
a propaganda está inserida.
O segundo mercado a receber o
evento Design Thinking Propaganda
foi o paulista, encabeçado pelo presidente do Sinapro-SP, Geraldo de Brito
que também acredita ser uma ação
imprescindível para os publicitários
pois incentiva as agências a refletirem
sobre seu atual modelo de atuação e
enxergar futuros desejáveis.
“Reunimos profissionais de 25
agências para discutir o modelo do

nosso negócio. Este momento de crise
potencializa as dificuldades. Em comum, essas agências têm a dificuldade de se mostrar relevante para se tornar melhor remunerada. Este é o momento de achar soluções”, afirmou
Geraldo de Brito, presidente do Sinapro-SP.
De acordo com Brito, o grupo reunido foi bem variado, com representantes de agências de todos os tamanhos,
da capital e do interior do estado, além
de alguns convidados de outras capitais que estiveram conhecendo a metodologia para recomendar em seus
estados de origem.
Entre os participantes da atividade
em São Paulo estava Rosa Estrella, presidente do Sinapro-SC que afirma que
a iniciativa demorou para acontecer
afinal com a velocidade com que as
coisas estão acontecendo, identificar
oportunidades e questionar velhos
conceitos faz muito bem para os negócios hoje e no futuro. “Creio que o
que estamos fazendo hoje não é mais
questão de vontade de discutirmos a

relação. Trata-se de uma necessidade
de entender a realidade dos mercados regionais onde o menos relevante é a remuneração pela mídia no dia
a dia”, afirma a presidente. E acrescenta: o mercado tem sido forçado a ampliar a oferta de serviços, sofisticar a
gama de ferramentas e ter expertise
ainda mais abrangente, justamente
porque se antes os clientes eram levados a inovar por suas agências, hoje
eles estão na mesma sintonia e muitas vezes até estão em vantagem e
lançam tendências.
Na opinião de Estrella, as diferentes
formas de mídia disponíveis trouxeram
a tona uma imensa gama de anunciantes que antes não podiam anunciar
em mídia de massa e que atualmente
ganharam o mercado e precisam ser
atendidos com a qualidade de uma
agência. Nesse contexto, o CENP, valorizando e avalizando as relações comerciais, torna-se imprescindível ao
mercado e também precisa estar consonante com a realidade que estamos
enfrentando.
Olhando na mesma direção, embora esteja na região central do Brasil, Ricardo Silva, da FCB em Brasília, acredita que a discussão sobre a sustentabilidade do negócio publicitário passa

Alexis Pagliarini superintendente da FENAPRO e Geraldo de Brito presidente do SINAPRO São Paulo

por novas ideias e soluções compartilhadas. “A pressão está cada vez maior
no mercado de agências, principalmente para quem tem contas internacionais globais”, afirma.
Subindo um pouco mais, um publicitário recifense que não quis se identificar, afirma que se antes os publicitários e, consequentemente, as agências eram os donos das boas ideias,
das sacadas, da solução para problemas de comunicação, hoje a globalização tornou qualquer profissional muito gabaritado a resolver essas questões e a ter ideias mirabolantes para
aumentar vendas, destacar marcas e
conquistar mercados.
E propõe que não só as agências se
renovem através da metodologia do
design thinking como também os outros participantes do tripé, os anunciantes e os veículos também.
João Fernando Vassão é da mesma
opinião. “Os clientes nunca estiveram
tão focados em custos como agora

então não há melhor momento do
que este para avaliar o escopo dos trabalhos oferecidos e estabelecer com
maturidade o que é preço e o que é
valor”.
Recife foi a terceira cidade a receber o encontro e até o final do ano estão previstos também eventos em
Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis. Ao final haverá uma consolidação de tudo o que foi gerado nas
discussões regionais, dando origem a
um relatório único a ser compartilhado com o mercado. “O Design
Thinking Propaganda quer auxiliar as
agências na criação de um modelo
que vá além das ações realizadas nas
mídias tradicionais, e que assegure a
sustentabilidade da atividade publicitária”, finaliza Glaucio Binder, presidente da FENAPRO.

www.fenapro.org.br
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diÁlOgO, sempre diÁlOgO
Secretário Executivo José Otaviano Pereira visita sede do CENP,
em São Paulo, e participa de reunião do Conselho Executivo
A reunião do mês de outubro do Conselho Executivo do
CENP contou com uma visita importante e inédita. Pela primeira vez em todo período de existência do Conselho Executivo das Normas-Padrão a entidade recebeu a visita e
presença em reunião de uma autoridade governamental.
José Otaviano Pereira, Secretário Executivo da Secretaria
de Comunicação da Presidência da República - SECOM/PR,
na qualidade de anunciante público, aproveitando sua passagem por São Paulo, esteve visitando a sede do CENP na
Avenida Paulista e participando durante algum tempo de
uma reunião do seu Conselho Executivo, o principal organismo de direção do CENP.
Diante da oportunidade do encontro, o secretário aproveitou para expor suas impressões a respeito do debate ora
em questão, de revisão das Normas-Padrão e outros que se
seguem no mercado e podem ser conferidos no texto que
consta da ata da reunião reproduzido abaixo.
Com a palavra, Otaviano Pereira comentou que, em razão da sua importância, vem acompanhando de perto o assunto junto com a ABA e com o CENP, mais com a ABA,
posto que as deliberações deste Conselho Executivo sobre
as Normas-Padrão trazem impactos no que se refere à administração pública, em vista das exigências legais a ela
inerentes.
Otaviano relatou que já está no mercado há quase 15
anos, tendo atuado como anunciante, nos Correios e na
SECOM/PR, e em veículos de comunicação. No período em
que esteve à frente do Departamento de Marketing dos
Correios acompanhou toda a crise iniciada com a chamada
“CPMI dos Correios”, que acabou provocando forte abalo
no meio publicitário. No caso dos Correios, nada foi detectado, pois a regulamentação, muito bem construída e fundamentada com a colaboração de todo mercado, foi devidamente cumprida.
É evidente que a SECOM/PR, maior anunciante do mer-
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cado brasileiro, considerando as verbas que estão sob sua
responsabilidade, está sempre em busca do que melhor
atenda ao interesse público, e vê que, de fato, faz-se necessário um estudo para revisão das Normas-Padrão, por
outro lado, reconhecendo sua importância para o setor, é
defensor do cumprimento das Normas-Padrão, refletindo a
legislação vigente.
Otaviano Pereira vê com preocupação a possibilidade de
que o mercado, inclusive a administração pública, fique sem
parâmetro de regulamentação, mesmo que momentaneamente. O governo federal é cumpridor das Normas-Padrão
e da legislação, no entanto, sabe que existem anunciantes
que buscam nivelar a remuneração a zero ou próximo de
zero, nesse contexto, é um incômodo e é preocupante ficar
sem regulamentação por qualquer período que seja.
O Presidente administrador da entidade, Caio Barsotti,
agradeceu a presença do Otaviano Pereira e aproveitou
para perguntar como ele vê o papel da fiscalização decorrente da certificação de agências. Otaviano comentou que
vê com naturalidade, pois a fiscalização decorre de Normas
que devem refletir a legislação vigente e, portanto, a fiscalização torna-se mecanismo necessário. São naturais e cabem em qualquer instituição.
Para finalizar, ele ressalvou que confia muito no trabalho
do Conselho Executivo pois reconhece nos Conselheiros as
preocupações com o mercado de um modo geral, da mesma forma como ele está na SECOM/PR como missão,
quem o conhece, sabe do seu comprometimento com o
trabalho que está sendo feito, e ºsua busca pelo desenvolvimento do setor.

www.cenp.com.br
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ESTAS INFORMAÇÕES
DE MÍDIA SÃO SÉRIAS
MESMO?
A FONTE É SEGURA?
TEM COMO
COMPROVAR?
CENP. A MELHOR RESPOSTA
PARA PERGUNTAS COMO ESTAS.

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

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

Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

MESa rEdoNda

a FOrÇa dO netwOrKing
Missão internacional do Grupo de Mídia São Paulo fortalece
laços entre profissionais de agências e os veículos, e
aprimora o conhecimento que será oferecido aos clientes
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ta desta edição, que você pode acompanhar em vídeo no site www.cenp.
com.br teve como tema a viagem e
reuniu, além de Chalfon, Fábio Freitas,
da FNazca, Vicente Varela, da DM9, Clara Corrales, da DPZT, Flavio Steiner, da
RBS, Roberto Nascimento, do Discovery, e Geraldo Leite, da Singular Arquitetura de Mídia, gestor desse programa de viagens.
A rica conversa girou em torno dos
aprendizados do grupo no mercado
alemão com seus players diferenciados em formato onde há uma valorização das mídias regionais e segmentadas enquanto o raciocínio vigente desde a Segunda Guerra é de não deixar
construir monopólios de audiência. A
experiência de conhecer mais aprofundadamente os veículos locais que também são potências em seus segmentos mostra que Berlim não é uma ilha,
apesar de suas particularidades, outrossim, está inserida no sistema mundial como referência de qualidade e
excelência do mercado de comunicação e de pesquisa de mídia.
O grupo formado por 50 profissionais de mídia, de agências e veículos,

Fotos: Rose de Almeida

Que ninguém volta igual de uma
viagem é mais do que sabido. Que viajar é olhar o mundo com outros olhos
também. Talvez seja esta abrangência
que tira da zona de conforto e faz vivenciar novas realidades, diferentes
culturas e que coloca nosso protagonismo subordinado aos hábitos e costumes do local visitado é que reside
parte do sucesso das viagens internacionais anuais promovidas pelo Grupo
de Mídia São Paulo.
Assim como as 15 edições anteriores, a viagem de 2015 cumpriu o objetivo de imersão em um dos países que
está ditando o futuro da mídia no mundo e possibilitou aos participantes a visita a veículos, conhecimento de novas
plataformas, troca de ideias e observação aguçada da realidade e do que ainda chegará ao Brasil.
“Berlim, na Alemanha, mostrou-se
uma grata surpresa com sua indústria
de mídia muito particular, totalmente
avançada em diversos aspectos e bastante sólida”, afirma Daniel Chalfon,
presidente do Grupo de Mídia e diretor
de mídia da Loducca.
A mesa redonda da CENP em Revis-

Fomos com foco em
como as empresas de
mídia tradicionais
estariam se
reinventando e
descobrimos um
mercado com uma
indústria muito
particular
e muito sólida
Daniel Chalfon

Estávamos lá no
momento em que os
imigrantes chegavam
ao país e vimos a
reação da população.
Era a mídia e a história
juntos na vivência
daquele momento
Geraldo Leite

interagiu ao longo dos 5 dias também
através de um aplicativo desenvolvido
por uma empresa francesa. Nele, além
das informações completas sobre os
veículos visitados, os currículos dos
profissionais, dicas de localização e
passeios, ainda foi possível compartilhar impressões e fotos da visita.
O programa desenvolvido pela Singular Arquitetura de Mídia, com patrocínio do Discovery Channel e Grupo
RBS, incluiu visitas ao German Media
Industry, Burda, Bundesleague, The
Guardian, New Framework, VDZ MagaCENP EM REVISTA - Dezembro / 2015
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zine Associates, Euro Sport, MikealBankfish e discussões sobre TMobile,
Vice, buzzFeed, FunnyorDieMashinimaMakerandFullscreen, DFP Enterprises e Smart Clip, além de palestras de
Gerhard Zeiler, e KayDammholz.
Se é verdade que viajar abre nossos
horizontes e amplia nosso repertório,
podemos dizer que esta iniciativa do
Grupo de Mídia São Paulo permite que
profissionais de veículos e agências estreitem relações, compartilhem experiências, antecipem tendências e possam gerir os negócios dos anunciantes
com um olhar muito mais futurista.
CONTEÚDO TÉCNICO
Com o duplo objetivo de oferecer
conhecimento na fonte enquanto integra profissionais de mídia de diferentes agências e de veículos, a viagem internacional do Grupo de Mídia São
Paulo é hoje, segundo Daniel Chalfon,
a principal iniciativa da entidade. Na
busca por destinos que ofereçam ambientes ricos de experiências e inovação, já aconteceu de viajarem mais de
uma vez para o mesmo lugar, contudo,
a Alemanha, com Berlin sendo palco

da viagem deste ano, mostrou-se uma
agradável surpresa.
“Fomos com um foco nessa questão de como as empresas de mídia tradicionais estariam se reinventando e,
honestamente, nos surpreendeu porque é um mercado muito interessante,
com uma indústria de mídia muito particular, muito avançado em diversos aspectos, e muito sólida”, afirma o presidente do GM.
Geraldo Leite, da Singular, organizador da viagem, conta que foram visitados grupos fortes de lá, como o Betelsman que é o 6º maior grupo de mídia
do mundo; a Axel Springer, que é fortíssima em mídia impressa e já tem
mais de 50% da receita proveniente de
operação digital e virou um benchmark do mercado. Uma apresentação do
Bundesleague, a liga de futebol alemão, ampliou os conhecimentos dos
mídias sobre o formato de trabalho na
promoção do esporte e como conseguem associar o desempenho comercial com a excelência desportiva.
Para Fábio Freitas, da FNazca, o networking entre os participantes da viagem é o grande destaque da iniciativa

Os veículos mostraram
um fio condutor de
valorização do
conteúdo resultando
em mercado que sabe
dividir seus espaços e
se proteger como
coletivo.
Vicente Varela
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O tempo livre entre
uma visita e outra, o
passeio no parque ou a
parada para um café
são ricos momentos de
de ver na prática o
consumo de mídia
das pessoas.
Clara Corrales

pois permite que sejam estabelecidas
relações e diálogos diferenciados, sem
hierarquia, na contramão da dinâmica
do mercado onde o mídia é que é visitado pelo veículo. Ao longo do programa de visitas no exterior, os veículos é
que são visitados e dissecados em suas
possibilidades de mídia pelos profissionais brasileiros.
Da mesma opinião é Roberto Nascimento, que apesar de já ter participado em outras ocasiões, foi a Berlim
pela primeira vez como patrocinador,
representando o Discovery Channel,
que há tempos buscava associar sua
marca ao Grupo de Mídia e se aproximar dos associados.
“A questão do relacionamento, da
proximidade que se consegue com um

MESa rEdoNda
grupo de 50 pessoas, o contato com
estas pessoas, sem mesa, sem telefone, sem crachá é valiosíssimo. Durante
a viagem há um tempo para a conversa, para a troca, para se posicionar
como veículo frente a esta audiência”,
afirma, lembrando que olhar o mundo
pelas lentes de outras realidades contribui sobremaneira para encontrar novas saídas, ideias e soluções para os
problemas de comunicação brasileiros.
Representado na conversa por Flávio Steiner, patrocinador da viagem há
8 edições, o Grupo RBS se mantém interessado em apoiar a iniciativa do
Grupo justamente porque vê na programação um diferencial de comunicação com os profissionais, possibilitando novos olhares sobre produtos jornalísticos e as possibilidades comerciais.
“Não tem como voltar igual de uma
viagem e isso vale para a vida pessoal
e profissional. Com isso ganham os colegas de empresa e também os clientes que podem se beneficiar de uma
espiral construtiva de conhecimento
que foi gerado, compartilhado e será
aplicado aos negócios”, afirma Steiner.
“O patrocinador para nós é parte do

conteúdo da viagem” afirma Chalfon,
lembrando que enquanto muitos projetos de networking do mercado oferecem aos anunciantes apenas a colocação do logo nos materiais promocionais, na viagem do Grupo de Mídia, o
patrocinador é um agente da experiência e do conteúdo a ser vivido pelos
profissionais de mídia.
CONHECIMENTO QUE NASCE DA
VIVÊNCIA COMPARTILHADA
A viagem foi a Berlim, mas na verdade é como se a gente tivesse realmente conhecido a Alemanha inteira porque tivemos contato com empresas de
toda as partes da Alemanha que vieram conversar conosco. A afirmação
de Vicente Varela, da DM9DDB que foi
pela terceira vez e elogia a programação que tem um fio condutor de valorização do conteúdo só que em um
mercado muito particular, extremamente protecionista, um mercado que
realmente sabe dividir seus espaços, a
tevê atuando num lado, a revista no
outro. Um mercado que se protege
como coletivo.
A caçula da turma de viagem em

Todos podem se
beneficiar de uma
espiral construtiva
de conhecimento
que foi gerado,
compartilhado e
será aplicado aos
negócios
Flavio Steiner
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Necessário oferecer
suporte aos novos
profissionais, orientá-los
num caminho que
preserve os valores
conquistados e
promova ajustes de
forma equânime, em
benefício de todos
Roberto Nascimento

2015 foi Clara Corrales, da DPZT. Ainda
impactada pelas vivências proporcionadas pelo mercado da comunicação em
Berlim, Corrales, destaca que o tempo
livre entre uma visita e outra, o passeio
no parque ou a parada para um café
são ricos momentos de apreensão da
história, de ver na prática o consumo
de mídia das pessoas. “Especificamente em Berlim foi muito forte o apelo
histórico. Sempre soube que o desenvolvimento dos meios de comunicação
e dos veículos, está sempre muito ligado à história de um país, de uma cidade, ou de um estado e senti isso muito
forte em Berlim, porque eles têm uma

história muito particular e vimos isso
ao vivo, percebemos o protecionismo,
a valorização dos meios de comunicação, o interesse e respeito do cidadão
pelas mídias.
Geraldo Leite aproveitou este comentário para contar sobre a experiência que o grupo teve em Berlim no momento em que todo o mundo acompanhava pelo noticiário a questão dos refugiados. “Estávamos lá na cidade no
momento em que os imigrantes chegavam ao país e vimos também a reação da população ao que estava acontecendo, era a mídia e a história juntos
na nossa vivência naquele momento.
Para Chalfon, a declaração de Clara
Corrales, como novata na viagem, é a
comprovação de que o Grupo de Mídia
alcançou seu objetivo de mesclar o
conteúdo técnico da viagem com a experimentação do ambiente, justamente para poder colocar em prática o
aprendizado, observar o mercado e a
aplicação da comunicação local.
É inegável todo o legado que as gerações que antecederam os jovens
que agora estão no mercado publicitário construíram ao longo dos anos,

consolidando um mercado mais ético,
forte e entusiasta das melhores práticas. Contudo é necessário oferecer suporte aos novos profissionais, orientálos num caminho que preserve os valores conquistados e promova ajustes de
forma equânime, beneficiando todos.
Este é o pensamento de Roberto
Nascimento, que acredita que a visita a
Berlim foi um bom exemplo de como
o mercado se regula de forma a preservar os meios de comunicação para
preservar a integridade e a importância
de todos. “Existe uma regulamentação
de mercado, parte legislação e parte é
autorregulaçao, não sei apontar agora
o que é obrigatório e o que é consenso mas se percebe um movimento
muito mais fluido, o mercado funciona
de forma equilibrada e isso é confortá-

Olhar o mundo pelas
lentes de outras
realidades contribui
para encontrar novas
saídas, ideias e
soluções para os
problemas de
comunicação brasileiros
Fábio Freitas

vel para um ambiente de negócios
saudável”, afirma.
Apesar do contato com tanta tecnologia, novidades, tendências e modernidade, os profissionais integrantes do
grupo este ano se consideram em condições de igualdade para trabalhar em
qualquer lugar dos visitados. “Estamos
prontos para trabalhar em qualquer
um desses lugares, não somos obsoletos e nem simplórios”, afirma Freitas.
A afirmação leva Geraldo Leite a
acrescentar que a qualidade dos profissionais de mídia que participam da viagem e a forma como se relacionam
chama a atenção dos anfitriões em todos os países ao longo do tempo. “Todos ficam impressionados e nos questionam sobre como tantas agências diferentes conseguem se unir e se manifestar de forma confortável ao discutir
questões relevantes como se fossem
da mesma empresa. Outro ponto que
chama a atenção é a forma como o
Brasil trabalha: integrado. Isso é visto
como uma vantagem por eles, isso é
um fato. Dá a impressão em cada país
que a gente visita que o profissionalismo e a visão dos brasileiros fica mais
valorizada”, finalizou.
www.gm.org.br
www.fnazca.com.br
www.dm9ddb.com.br
www.gruporbs.com.br
www.dpzt.com.br
www.discoverypublicidade.com
www.sing.com.br

CENP EM REVISTA - Dezembro / 2015

@

33

MErCado

ga sUmmit revisita O
passadO e COnvida a Olhar
O FUtUrO COm OtimismO
Evento marcou pelos paineis com reflexões maduras
e entrega do prêmio Affonso Serra
O que parecia um evento igual a tantos outros que propõe
networking e conhecimento aos profissionais do trade acabou por se transformar em uma entusiasmada defesa da propaganda e de seus valores mais nobres. O GA Summit 2015
que aconteceu no dia 21 de outubro na FAAP e reuniu quase
400 convidados se destacou pelo alto nível dos debates, pela
participação expressiva de grandes líderes do negócio da propaganda e pela emoção, muita emoção com a entrega da primeira edição do Prêmio Affonso Serra.
Abrindo o evento com a tranquilidade de quem está em
família, Márcio Oliveira, presidente do Grupo de Atendimento e presidente da Lew'Lara\TBWA repassou a programação
do evento que em sua terceira edição, procura num primeiro momento repassar o ano corrente para logo em seguida
apontar perspectivas para seguinte.
Depois da entrega do prêmio Affonso Serra (vide box ao
lado), dos discursos emocionados e contundentes de Nizan
Guanaes e Luiz Lara coube ao economista Alexandre
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Schwartsman abrir a rodada de palestras, refletindo sobre o
cenário político-economico e dando pistas sobre o que podemos esperar desta seara em 2016.
Apesar de jogar um balde de água fria na plateia que ainda estava enlevada com a entrega do troféu momentos antes, Schwartsman explicou com riqueza de detalhes a situação macro-econômica e quais os possíveis movimentos para
o país nos próximos meses.
Gal Barradas (BETC), Luis Lui (Salve), Alejandro Albertini
(A+V/Zarpa), Adriano Silva (Draft) e Fabiana Bruno (Suba) formaram a discussão em torno das Start-Ups mostrando o que
suas empresas estão fazendo para obter sucesso e como foram os primeiros passos do empreendimento. A conversa foi
inspiradora no sentido de mostrar que é possível empreender
mesmo diante de situações adversas.
A apresentação do case “The Gun Shop – Guns with History” realizada por Elizabeth Gilchrist (SVP Account Director),
João Coutinho (Creative Director) e Marco Pupo (Creative Di-

lUiZ lara, vp dO Cenp e Chairman da lew'lara/tbwa reCebe
O primeirO trOFÉU aFFOnsO serra e COnvOCa prOFissiOnais
de atendimentO a FaZerem prOpaganda COm alma

rector), da Grey NY, foi um mergulho num caso real onde não
fosse a persistência dos profissionais envolvidos e a vontade
de materializar uma ideia e essa página da história da agência e do cliente não teria sido escrita.
O caso premiado em Cannes, diz respeito a uma campanha de desarmamento nos Estados Unidos só que para levarem as pessoas a refletirem sobre os perigos da posse de armas, ainda que legalmente, foi aberta uma loja para “vender”
armas. No interior da loja, o vendedor, em vez de mostrar as
características dela acaba por falar sobre suas histórias de suicídios, tiroteios, acidentes e da falsa sensação de segurança
que uma arma representa.
Um contraponto interessante à seriedade do case e até
para deixar o final do dia mais leve, foi dado pelo painel Mulheres Líderes, que contou com mediação de Gleidys Salvanha (Google) e participação de Suzan Rivetti (J&J), Celina Esteves (Africa), Renata Valio (W+K), Gabriela Soares (Mullen
Lowe) e Tati Paladino (B\Ferraz). Bem humoradas, sensíveis e
muito contundentes em suas falas, as moças debateram sobre a relevância das mulheres em todas as esferas da cadeia

atendimento presentes ao evento a assumirem sua responsabilidade pelo mercado da comunicação e brigar por
ele, garantindo que a atividade, que é a alma do negócio,
continue sendo um negócio com alma.
Como não poderia deixar de ser, o primeiro homenageado com o troféu foi Luiz Lara, vice-presidente do CENP e
Chairman da Lew'Lara/TBWA, quarta maior agência do país, integrante do grupo Omnicom.
Ex-presidente da Embratur, Paulistur e ABAP, ganhador do prêmio
Caboré como Empresário/Dirigente da Indústria da Comunicação,
Lara falou com propriedade sobre
as responsabilidades da área de
atendimento na geração de negócios, na construção de valor para
as marcas dos clientes e descreveu
a atividade publicitária com um entusiasmo e o frescor de quem acabou de chegar na profissão.

Fotos: Rodrigo Sodré

O Troféu Affonso Serra, instituído pelo Grupo de Atendimento e entregue pela primeira vez durante o GA Summit 2015 será um reconhecimento anual da entidade a
profissionais de atendimento.
Para marcar a primeira edição e explicar porque o batizaram como o nome de Affonso Serra, foi chamado Nizan
Guanaes que relembrou a paixão de
Serra pela propaganda, sua determinação diária ao longo dos 12 anos
em que trabalhou na DM9, desde
sua fundação. E, principalmente,
deu seu generoso coração que parou de bater em 2010 deixando saudosos uma legião de amigos.
Um vídeo com depoimentos sobre o profissional de atendimento
que virou presidente, líder e comandou com pulso firme sua carreira
emocionou a plateia na mesma medida que o discurso de Guanaes
que convocou os profissionais de

de comunicação e do mercado em geral e quais os caminhos
possíveis para enfrentar adversidades e vencer na vida, pessoal e profissionalmente.
www.facebook.com/grupoatendimentosp
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PIRATARIA E FRAUDE
EM NÚMEROS DO
UNIVERSO DIGITAL
A mídia do momento busca argumentos e soluções que
apoiem seu crescimento de forma sustentável
A abordagem sobre a esquizofrenia
digital que acomete o mercado publicitário e se estende por vários outros setores onde a interação do consumidor,
seus novos hábitos de consumo e forma de fazer negócios, se divertir e interagir entre si e com a sociedade ganhou mais um capítulo recentemente
com a chegada do tema da compra
programática ao governo.
Em audiência pública na CPI dos Crimes Cibernéticos o deputado Sandro
Alex, um dos sub-relatores da comissão,
apresentou dados que comprovariam o
financiamento de sites piratas por meio
de publicidade de programas governamentais como Mais Médicos, da campanha Pátria Educadora e da Caixa Federal em sítios suspeitos.
Além do governo federal outras marcas de orgãos públicos apareciam em
uma lista com mais de 500 sites que
36
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oferecem conteúdo de filmes piratas e
até pornografia, sem contar a permissão para download gratuito sem pagamento de direitos autorais.
Se fossem regularizados, os sites seriam o sonho de qualquer anunciante
em busca de audiência uma vez que
apenas este ano os portais já contabilizaram mais de 1 bilhão de visitas. E é
justamente aí que está o xis da questão,
os sítios foram selecionados automaticamente através da ferramenta da compra programática e que leva em conta
apenas os números de acessos.
Embora a situação tenha causado
constrangimento ao governo, também
outros anunciantes que se utilizam do
recurso correm o mesmo risco pois assim como o ministro da comunicação
social, Edinho Silva disse desconhecer a
metodologia para impulsionar publicidade, também outros anunciantes po-

dem não saber o que vem sendo feito
para rentabilizar sua verba.
O assunto vem tendo recorrente enfoque na CENP em Revista desde que a
matéria de capa publicada na edição
42, “Esquizofrenia Digital”, lançou luz
sobre o tema da mídia digital e de seus
inconvenientes, motivo de reflexão e
de ajustes para que os benefícios de
segmentação e cobertura proporcionados pelo meio possam ser utilizados de
forma legal e sem prejuízo para as marcas, os anunciantes e o mercado como
um todo.
Lembrando o argumento de Enor
Paiano na reportagem “o problema número um da compra programática de
mídia é o chamado brand safe, de forma que o ambiente onde a marca será
veiculada não renda prejuízos a ela” e
citou uma pesquisa recente entre anunciantes americanos em que 40% deles

apontaram este item como o principal
problema da modalidade. Seguiram-se
na pesquisa menções à qualidade do
inventário oferecido pelas plataformas
de compra programática de mídia (citada por 15% dos pesquisados), fraudes
no tráfego (13%) e nos cliques (10%), a
expectativa negativa do internauta em
receber apelos de publicidade e a transparência geral do modelo de negócios
da compra programática de mídia.
Pesquisa divulgada no final de julho
pelo IAB dos Estados Unidos reforça as
advertências de Enor. O levantamento,
com dados tabulados pela PwC, Pricewaterhousecoopers, indica investimentos da ordem de US$ 10,1 bilhões
em compra programática de mídia em
2014, aproximadamente 20% de tudo o
que se investiu em publicidade na internet no país ou metade do que se investiu na chamada mídia display. Além de
mostrar a dimensão da compra programática de mídia, a pesquisa foi além,
demonstrando a insegurança dos anunciantes com a transparência da modalidade, até mesmo com a definição dos
contornos exatos do que deve ou não
ser definido como “compra programática de mídia”.
YOUTUBE E AUDIÊNCIA POR ROBÔS
A polêmica mais recente diz respeito
à audiência robótica quando o que as
marcas mais querem é o engajamento
de seres humanos. Matéria no Financial
Times revelou recentemente que o
Google cobra por anúncios no Youtube
mesmo assistido por robôs.
A reportagem descrevia a experiência conduzida por pesquisadores europeus da UC3M, Imdea, NEC Labs Europe e Polito que subiram vídeos para o
Youtube e em seguida, compraram
anúncios na plataforma para veiculação
nos vídeos que eles mesmos haviam

“O problema número
um da compra
programática de mídia
é o chamado brand
safe, de forma que o

ambiente onde a marca
será veiculada não
renda prejuízos a ela”
subido. Por fim, criaram bots (programa
de computador que imita o comportamento de usuário da internet) e os direcionaram aos vídeos. O processo permitiu monitorar como os sistemas do
canal tratavam como válidas as visitas
do robô. Mas a fraude só foi mesmo
confirmada quando o contador de visitas do Youtube registrou 25 visitas como
reais e o Adwords, serviço do Google
para anunciantes, cobrou dos pesquisadores por 91 visitas. As dos robôs!
As constatações da experiência foram publicadas no estudo “compreendendo a detecção de fraudes e visitas
falsas em portais de conteúdo em vídeo”. A reportagem declara que o Google encara com seriedade o assunto e
que a vasta “maioria do tráfego inválido
é filtrado e excluído antes que surja a
ocasião de cobrar dos anunciantes”.
Já Ruben Cuevas, professor assistente da UC3M que liderou a pesquisa, disse que os bots, usados na experiência
não eram sofisticados e que qualquer
pessoa que conheça sobre códigos de
software poderia ter feito o mesmo.
Ou seja, há que se refletir muito sobre as soluções oferecidas pelas novas
mídias e como os aparentes milagres
podem custar caro para as marcas.

INVESTIGANDO A PRÓPRIA REDE
O Interactive Advertising Bureau
uma das mais importantes redes de associações do mundo, com presença inclusive no Brasil (associada ao CENP),
apresentou relatório oficial no final do
mês de outubro apontando que nos Estados Unidos, dos US$ 27,5 bilhões investidos em digital no primeiro semestre deste ano no País, aproximadamente 1/3 é fraude.
Levantamento alarmante feito pela
Distil Networks projeta que ao final do
ano esse montante deverá atingir US$
18,5 bilhões.
Ou seja, os robôs ou outra ferramenta anabolizante de dados acaba substituindo taxas reais de desempenho por
dados inflados, enganando não só as
pesquisas de potencial de audiência da
plataforma como também os anunciantes que em busca de milagres no alcance de suas mensagens acabam desperdiçando suas já tão poucas verbas.
Segundo artigo do jornalista Pyr Marcondes, do Proxxima, “robôs é fácil de
entender: eles fingem ser gente, saem
visitando sites e anabolizam dados
como visitas, page views, video views,
etc., enganando as estatísticas. Há o
simples roubo de senhas e logins. Há
cadastros falsos. Mais engenhosas são
as fraudes em mobile, que ocorrem
porque aparelhos hackeados exibem
em segundo plano, transparente ao
usuário, publicidade que de fato não
está sendo exibida”.
Estes números alarmantes seguem
na esteira do crescimento da compra
programática de mídia fazendo com
que a gestão do inventário de mídia
quando automática, seja mais propensa a fraudes.
O IAB Brasil conta atualmente com
mais de 230 filiados, entre sites, portais,
empresas de tecnologia, agências e deCENP EM REVISTA - Dezembro / 2015
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“Anunciantes
começam a estar
dispostos a
pagar mais pelo
tráfego
comprovadamente
humano, certificado
e garantido”

senvolvedoras Web, líderes em seu segmento no país e que vêem com preocupação a constatação de irregularidades nos números.
Contudo, pesquisa que diz respeito
ao mercado americano, que não exime
de possibilidade terras tupiniquins, também aponta que os anunciantes começam a estar dispostos a pagar mais pelo
tráfego comprovadamente humano,
certificado e garantido.
Segundo Marcondes, em seu artigo
de 29 de outubro os anunciantes estão
dispostos a pagar até 11% a mais quando o tráfego por comprovadamente de
consumidores e não de robôs, afirmou
37% da amostra consultada pelo levantamento.
“Bom, uma coisa é algo que aqui em
ProXXima repetimos insistentemente
há anos: indicadores de movimentação
de tráfego podem até ser uma referência, mas são frágeis. Contam parte da
verdade apenas. E agora estamos descobrindo que parte dessa verdade é
pura mentira”, afirma, acrescentando
que até viewability pode ser fraudado.
O viewability indica que um anúncio
ou vídeo foi exibido (e foi mesmo,
quando as ferramentas de viewability
estão funcionando), só que ele pode
ter sido visto por um robô. Daí, o que
valida o dado passa a ser a conversão.
Ou seja, se houve venda e a operadora
do cartão liberou ou se tinha um número de telefone e a alguém ligou.
Empresa dos EUA traz sistema contra
fraude em anúncios na web.
TECNOLOGIA PARA COMBATER
TECNOLOGIA
Conforme citado em matéria sobre o
EBAP (nesta edição, pág. 40) o mercado
americano, preocupado com os índices
de fraude na nova plataforma, vem
criando empresas especializadas na au-
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ditoria das campanhas digitais, oferecendo estudos que avaliam a audiência
dos veículos online e a origem dos cliques em campanhas virtuais.
É o caso da consultoria norte-americana Tomorro\\\, instalada no Brasil
desde o mês de outubro e que promete oferecer tecnologia para combater a
fraude de internet que turbina falsamente a quantidade de espectadores
da publicidade online. “O objetivo da
consultoria é conduzir estudos similares
com marcas líderes no Brasil para levantar estimativas sobre os prejuízos provocados pela fraude localmente”, afirma
Jon Bond, criador da Tomorro\\\.
Matéria na Folha de S.Paulo de 6 de
novembro, afirma que um estudo desenvolvido pela ANA (Associação de
Anunciantes dos Estados Unidos) e pela
empresa de segurança digital WhiteOps, parceira da Tomorro\\\, constatou
que 25% das visualizações dos anúncios de vídeo e 11% dos anúncios display, entre outros tipos de propaganda
digital, são gerados por robôs, em vez
de por consumidores humanos reais.
Os bots, como já citamos anteriormente o nome destes robôs, levarão
anunciantes globais a perder US$ 6,3 bilhões em 2015 com publicidade digital,
estima a ANA.
Na medida em que grande parte dos
anunciantes vem transferindo parcela
significativa de suas verbas de publicidade para as mídias digitais, o tema de
fraude e de medidas que possam identifica-las e combate-las é de grande interesse para todo o mercado. Segundo
Bond, da Tomorro\\\, o nível de fraudes
desse tipo começou a demonstrar um
decréscimo nos EUA no ano passado
depois que empresários do setor de
propaganda se reuniram para idealizar
ferramentas de combate.
A matéria da FSP aponta ainda que

aproximadamente 70% dos bots percebidos pela pesquisa da ANA são provenientes de IP residenciais, ou seja, a
maior parte deles infecta computadores pessoais e apresentam comportamentos “humanizados”, movendo
mouses sobre os anúncios, colocando
produtos em carrinhos e visitando diversos sites para gerar histórico de navegação atrativo para anunciantes.
O estudo baseou-se na análise de
mais de 180 campanhas publicitárias e
cobriu aproximadamente 3 milhões de
websites mostrando que os bots inflam
a audiência entre 5% e 50%.
VACINA CONTRA VEICULAÇÃO
ENGANOSA
Não é difícil encontrar serviços online oferecendo dezenas de milhares de
visitas ao Youtube a partir de poucos reais, em uma reação em cadeia onde
quanto mais visitas um vídeo recebe
mais dinheiro a pessoa que o subiu
pode ganhar no esquema de compartilhamento de receita da plataforma.
Como o assunto de fraude em tráfego e cliques prejudica diretamente as
marcas, anunciantes importantes do
mercado americano já tomaram a dianteira na iniciativa de não publicar em
portais e sites que não permitem que
outras empresas monitorem a veracidade das taxas de viewability.
Os veículos, por sua vez, também se
mexem no sentido de contribuir para
que os dados de audiência nas plataformas digitais sejam mais críveis ainda
que se use a ferramenta da compra
programática de mídia.
A Globo.com, por exemplo, oferece
o resultado de dois anos de pesquisas
no assunto e que se configura na garantia aos anunciantes de veicular as
suas campanhas em meio a um
conteúdo e audiência qualificadas.

“Batizado de ProG, que também abrange uma oferta diferenciada de compra
programática de mídia, consiste num
produto que tem como diferenciais a
segurança da plataforma, a transparência que oferecemos aos anunciantes e
a manutenção das diretrizes que regem o Manual de Práticas Comerciais
da Globo, que abrange o cumprimento das Normas-Padrão”, diz Paris. Outro diferencial da Globo.com neste serviço é que todo inventário e toda a comercialização é feita exclusivamente
pela Globo.com.
Já o Mídia Programática Premium
oferecido pelo portal UOL é um serviço
que oferece os benefícios de seleção
programática aliado às melhores práticas do modelo brasileiro de publicidade. A ferramenta oferece uma pré-seleção de portais e sites de qualidade
comprovada, basicamente a partir de
quatro fatores: design, conteúdo, formato editorial e disponibilidade de formatos publicitários com espaço para o
desenvolvimento de native advertising.
Desta forma, a questão do ambiente
para as marcas é resolvida de forma radical: o anunciante e a agência usam a
compra programática de mídia sabendo desde o início que a marca anunciada não vai aparecer num site obscuro,
sem clara e conhecida definição editorial e de publicidade. Da mesma forma,
portais e sites assim estão resguardados da possibilidade de fraudes pelas
suas próprias instâncias de segurança e
pesquisas independentes, entre outras
iniciativas. No caso específico do UOL,
há uma cobertura que chega a 95% dos
internautas brasileiros, estando à disposição dos profissionais de anunciantes
e agências tanto informações comportamentais quanto demográficas dessa
massa de consumidores com brand
safe garantido.

A maior parte dos bots
infecta computadores
pessoais e apresentam
comportamentos
“humanizados”,
movendo mouses sobre
os anúncios, colocando
produtos em carrinhos
de compras e visitando
diversos sites para gerar
histórico de navegação
atrativo para
anunciantes.

www.cenp.com.br
www.iabbrasil.net
www.google.com
www.distilnetworks.com
www.proxxima.com.br
www.folha.uol.com.br
www.globo.com
www.wfanet.org
www2.camara.leg.br
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a FOrÇa das mÍdias de massa
ABAP reúne o mercado para enaltecer a contribuição da
mídia na construção de marcas e na ativação de negócios
O Encontro Brasileiro das Agências
de Publicidade – EBAP, evento promovido pela ABAP com apoio da Federação Nacional das Agências de Propaganda - Fenapro, marcou a reunião de
mais de uma centena de dirigentes,
profissionais de Agências, Veículos e
Anunciantes durante o dia 27 de outubro no hotel Maksoud, em São Paulo.
Além de um passeio por eventos internacionais que apontaram recentemente a valorização da mídia de massa em tempos em que o digital monopoliza planos de mídia e marcas buscam modernizar discurso em plataformas mobile, painéis que reuniram
anunciantes, por exemplo, foram pródigos em mostrar que a TV, principalmente, está no auge do seu poder de
persuasão, justamente porque saiu de
lugar privilegiado na sala das residências para a comodidade na mão dos
consumidores.
Na abertura, o próprio discurso de
Orlando Marques, presidente da ABAP,
já enaltecia a mídia de massa como o
grande veículo a ajudar na construção
de marcas que hoje se configuram em
grandes e importantes anunciantes.
Suas palavras contundentes dariam
o tom de todo o evento: a união faz a
força e a propaganda continua sendo
a alma do negócio. “Este encontro foi
desenhado em torno de um conceito
muito simples que virou realidade e
cuja história já tem décadas. Mas per40
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manece muito atual, está em uma
fase de grande renovação e tudo indica que será útil por muito tempo. Refiro-me a uma coisa óbvia, que é a propaganda através das mídias. Esta atividade tem sido a alma dos negócios.
Mas mais do que isso: vem sendo um
dos sustentáculos do nosso modo de
vida e da liberdade de expressão. É o
propulsor da livre iniciativa, que possibilita mais e melhores produtos e empodera o consumidor cada dia mais
soberano e exigente. Sim, este é o
maior valor da nossa propaganda.
Sem ela, nossa vida em sociedade e
todo o nosso mercado não seriam os
mesmos”, alertou.

O primeiro painel do evento foi conduzido pelo próprio presidente da
ABAP, Orlando Marques, juntamente
com Rafael Sampaio, que depois de 19
anos na diretoria executiva da ABA –
Associação Brasileira de Anunciantes,
agora atua como consultor da entidade que congrega as agências.
O conteúdo apresentado é um extrato das participações de Marques e
Sampaio em importantes eventos do
setor realizados em Cannes (França),
Autin e Orlando (Estados Unidos) e
que contemplaram uma visão aprofundada sobre os negócios da comunicação e especificamente, sobre as mídias
e seus benefícios e particularidades.
Em Autin, por exemplo, a reunião
anual da 4A´s, entidade americana
que congrega as agências de propaganda teve como ponto alto a discussão sobre a ressaca que vem acometendo o setor das mídias digitais. Nos
EUA, apesar do mercado local ter pesquisa e aferição digital em maior escala e melhores do que as do mercado
brasileiro, os americanos estão bastante insatisfeitos porque 80% da audiência da web é fraudada e esses números assustam agências e anunciantes.
(veja matéria na pág. 36 desta edição)
O INESPERADO TRIUNFO DA TV NA
ERA DIGITAL
Autor de vários best-sellers globais
sobre meios de comunicação, o jorna-

PAINEL DE PRESIDENTES
A ironia, contudo, é que enquanto o
digital segue crescendo em modelo
100% sustentado na publicidade como
era TV na década de 70, a TV vem se
transformando em novas possibilidades de receita. Está ocorrendo mudança fundamental na TV pois ela está deixando de ser um canal de distribuição
para surgir como modelo de negócios.
E dentro dele as possibilidades de extensão e expansão de receita crescem
a cada dia. Na verdade, nos EUA essa
revolução já ocorreu e a TV é baseada
hoje 50% em publicidade e 50% em
outras fontes de receita. “A TV se tranformou na principal moeda cultural
que define um epicentro regional.”

Fotos: Alê Oliveira

lista americano Michael Wolff deu continuidade ao evento abordando “O
inesperado triunfo da televisão na era
digital”, tema de seu mais recente livro
contando sobre como a TV nos Estados
Unidos vem mostrando sua força, contrariando o conceito que parece espalhado por todos os países de que tratase de uma indústria fracassada. Claro
que visto sob ponto de vista do digital.
Ele aponta que nas últimas duas décadas temos apenas dois exemplos de
sucesso no mundo digital, o Google e
o Facebook que, contudo, vendem publicidade em alto volume mas com baixo custo, ou seja, fazem essa economia funcionar porque não produzem
conteúdo. “Dai fica fácil fazer revolução com audiência sem investir em
produção de conteúdo”.
Se o Youtube segue sendo um
imenso acervo de “porcaria”, conforme afirmou Wolff, com vídeos produzidos pelo consumidor, ele entende que
o canal não poderia ser chamado de
mídia e sim de serviço e não deveria
engajar anunciantes.

Márcio Utsch, Luiz Eduardo Falco e Wesley Batista: estabelecendo relações afetivas com as marcas

Com a moderação do também jornalista William Waack, o painel de presidentes tentou contemplar a trajetória de
grandes marcas contruídas antes da
era digital e como estes grandes anunciantes se beneficiaram da mídia de
massa para gerar mais do valor para os
acionista, estabelecendo uma relação
afetiva com os consumidores.
Luiz Eduardo Falco, diretor presidente da CVC, Márcio Utsch, CEO da Alpargatas e Wesley Batista, CEO global da
JBS apresentaram estilos muito particulares de gestão, contudo foram unânimes em apontar os benefícios das mídias de massa.
Wesley Batista, da JBS deu início à
conversa dizendo que busca sempre
focar na qualidade do produto oferecido e em, consequência, a comunicação dissemina este conceito de acordo
com cada uma das muitas marcas da
empresa como Seara, Vigor, Friboi, entre outras e afirmou que vem investindo mais a cada ano e que em 2016 não
será diferente.
A eloquencia de Luiz Eduardo Falco
tinha o ritmo do setor em que atua.
Para o executivo o varejo precisa medir
conversão a todo momento, então, a
eficácia da plataforma se mede pela
taxa do quanto foi vendido para a

quantidade de gente que conseguiu
ser impactada e neste quesito a televisão é melhor. Contudo, é na loja que
esta conversão se materializa.
Para o filosófico Márcio Utsch, o segredo não foi usar mídia de massa. E
sim, também, vender marca e não produto pois o produto não custa nada
mas Havaianas, Mizuno, Topper, entre
outras, é matéria prima com valor
AS MÚLTIPLAS FRONTEIRAS DA
MÍDIA DE CONTEÚDO
À mídia impressa coube um painel
moderado pelo diretor de conteúdo
do Grupo Estado Ricardo Gandour, que
juntamente com Carlos Lindenberg
Neto, presidente da ANJ e da rede Gazeta de Comunicações; Frederic Kachar, presidente da Aner e diretor geral
da Infoglobo e da Editora Globo, e Pedro Silva, presidente executivo do IVC,
Instituto Verificador de Comunicação.
Contextualizando a situação vivida
pelo mercado de jornais e revistas,
Gandour afirmou que a transição de
mídia pelo mundo sempre tem um impacto com a chegada de novos veículos mas ao longo do tempo seguem
equacionando um conjunto de possibilidades. E no Brasil, ao contrário, é
criado um antagonismo que coloca
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em oposição a quem chega o nome
de velho, de ultrapassado. “Essa característica brasileira onde tudo se polariza politicamente, economicamente, e
em mídia, tecnicamente, é reforçada
o tempo todo por todos os agentes do
mercado que se esquecem que do
lado de lá da mídia tem sempre um
ser humano que ainda é bem analógico, sujeito a bioritmos, horários, comportamentos, manias e momentos
que alternam entre querer ficar sozinho, querer interagir, refletir, se expressar, enfim, múltiplos sentimentos
e ações.”
Carlos Lindenberg Neto, o Café,
abriu sua participação questionando o
nome do painel que atribui a jornais e
revistas serem mídia impressa. “Somos
laboratórios de ideias, temos um papel
como ferramenta civilizatória, de provocar uma discussão mais aprofundada e isso independe do formato em
que é apresentado.
O resultado é que o aparente estoque quase ilimitado de anúncios que a
internet oferecia acabou sendo justamente sua fraqueza e aqui vale citar o
fenômeno dos classificados que eram
uma grande fonte de rentabilidade
para os jornais e que no digital não se
confirmou.
O presidente da Aner, Frederic Kachar, afirmou que a entidade busca
mostrar que a revista também vai muito além da mídia impressa e parabenizou o IVC pela alteração no mome de
Instituto Verificador de Circulação para
Instituto Verificador de Comunicação o
que demonstra grande ambição das
associações e mostrar que seus produtos estão além da plataforma em que
são produzidos. O mesmo aconteceu
com a entidade internacional de revistas que também trocou o M de magazine por M de mídia e vem discutindo
42
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a questão de métricas únicas que possam mostrar audiências fidedignas no
papel e na web.
Não bastasse as dificuldades de
adaptação imposta pelo digital, Kachar
ainda se mostrou preocupado com os
acontecimentos envolvendo os questionamento do mercado através da
ABA no Cade quanto a forma de funcionar do mercado publicitário. Na opinião do executivo, um modelo ético e
autoregulamentado que é benchmarking mundial como o brasileiro tem
mais é de ser valorizado e preservado
para o bem de todos os players.
Antes de terminar, Pedro Silva apontou um dado curioso sobre as redes e
confirmou que o ser humano analógico, responsável pela interação com digital, realmente precisa ser entendido.
“Grande parte do tráfego da web vem
do buscador mas quando olha no detalhe de 90 websites analisados pelo
IVC notamos que a palavra chave buscada é sempre o nome de um veículo,
e de um jornalista ou colunista, ou
seja, o internauta está na web mas em
busca de um veículo de mídia que já é
seu conhecido”.
PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES
George Ivie, CEO do MCR (Media
Rating Council) deu o tom internacional ao evento. O MRC é uma organização independente da indústria americana cuja missão é garantir serviços de
medição de audiência válidos e confiáveis oferecendo os procedimentos
para que as empresas possam aderir a
padrões mínimos para avaliações de
investigação de impressões de publicidade. Acreditando que a mídia estimula e muda a cultura local donde se
conclui que entender a mídia é entender o público que a consome, Ivie garante que deter o conteúdo é deter o

George Ivie: entender a mídia é entender o
público que a consome

valor da mídia num sistema nervoso
onde a mídia define o público que define a mensagem que novamente define a mídia.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
são investidos mais de 2 bilhões em
medição pois a medição é muito importante, ainda mais em momentos de
crise quando os anunciantes precisam
decidir com quem vão anunciar. Se
houve queda no consumo de televisão, por outro lado aumentou muitíssimo o consumo de mídia e os consumidores estão usando várias fontes para
assistir programas, se informar, entreter e se comunicar.
Contudo, medir audiência fragmentada e as atividades em diferentes telas vai se tornar um diferencial importante para os negócios, afirma Ivie,
embora nos Estados Unidos não haja
boa medição de publicidade, só de
conteúdo, afirmou.
O dia intenso de trabalho dos dirigentes e profissionais de agências no
EBAP foi encerrado com o painel “As
mídias de massa e a força das marcas”

conduzido por Graziela di Giorgio, do
Grupo Consultores, que apresentou
estudo inédito que está sendo desenvolvido para mostrar a conexão entre
as marcas mais valiosas e o constante
emprego das mídias de massa.
O levantamento vem cruzando da-

dos do ranking Ibope Monitor, com
Top of Mind, Brand Z, Interbrand e
Agency Scope de 2014 analisando lembrança e preferência de marcas e visando apontar a influência que os investimentos em mídia fazem na posição da marca no ranking.

www.abap.com.br
www.aaaa.org
www.anj.org.br
www.ivcbrasil.org.br
www.aner.org.br
www.aba.com.br
www.mediaratingcouncil.org
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in advertising peOple trUst
Estudo "Global Trust in Advertising", da Nielsen, mostra que consumidor segue confiando em publicidade
Estudo realizado a cada dois anos pela Nielsen em 60 países através de 30 mil entrevistas online, abordando 19 tipos diferentes
de mídia em três categorias - paga, espontânea e proprietária - buscando saber quais
formatos geram mais resultados e têm
maior potencial de crescimento, apontou
que os comerciais de televisão ainda geram mais confiança do consumidor.
Em percentuais, considerando o mercado
latino americano onde a confiança nos
meios tradicionais se mantém mais alta do
que em todas as demais regiões do mundo, a propaganda na TV, com (72%) perdeu
apenas para a mídia espontânea dos amigos (88%), já Websites das marcas (75%) e
editoriais/artigos em jornais (74%). Os comerciais nos meios digitais tiveram avaliação mais baixa: Propaganda em vídeo online (52%), em Redes Sociais (54%), Banners
(46%), busca (58%), mobile (39%).
Um comparativo com a mesma pesquisa
realizada em 2013 mostra que aumentou a
confiança na propaganda em TV (+1%), enquanto em todas as demais mídias houve
uma ligeira queda ou se manteve estável.
A confiança em anúncios em redes sociais
e a publicidade mobile, por exemplo, em
geral, tiveram uma pequena queda de confiança (-2%), bem como os anúncios em revista (-2%) e os spots de rádio (-3%).
Para Randall Beard, presidente da Nielsen
Expanded Verticals, citado em matéria no
PropMark de 5 de outubro, a publicidade
online vive tempos de questionamento.
"Pelo menos um terço das campanhas publicitárias online não funciona. Não cria
awareness e nem leva à intenção de compra. Entender a ressonância da publicidade

nas várias plataformas é essencial para conseguir fortalecer as marcas", afirma Beard.
Foram realizadas entrevistas na Argentina
(75%), no Brasil (54%), no Chile (67%), na
Colômbia (62%), no México (49%), no Peru
(42%) e na Venezuela (50%).
Os canais proprietários online estão entre
os mais confiáveis, segundo 70% dos respondentes da pesquisa, sendo que 56%
afirmam confiar em e-mail marketing que
eles escolheram receber.
Ao mesmo tempo, os dados se baseiam
em hábitos e preferências declarados e
não medidos, o que sempre precisa ser levado em conta. Foram realizadas entrevistas na Argentina (75%), Brasil (54%), Chile
(67%), Colômbia (62%), México (49%), no
Peru (42%) e na Venezuela (50%).
Os canais proprietários online estão entre
os mais confiáveis, segundo 70% dos respondentes da pesquisa, sendo que 56%
afirmam confiar em e-mail marketing que
eles escolheram receber.
Na chamada "mídia espontânea", pessoas
confiam mais em recomendações de pessoas conhecidas (83%), opiniões postadas
online (66%) e conteúdo editorial (66%).
Na chamada "mídia proprietária", vencem
os sites de marcas (70%), os patrocínios
(61%) e o e-mail marketing (56%).
Na mídia paga propriamente dita, vence a
TV, entre os meios tradicionais (63%), seguida de anúncios em jornais (60%), propaganda em revistas (58%), OOH (56%), Product Placement (55%), spots (54%) e propaganda em salas de cinema (54%).
Na mídia online/mobile, o formato campeão é em vídeo (48%), seguido de propaganda em ferramentas de busca (47%),

anúncios em redes sociais (46%), publicidade mobile (43%), banners (42%) e anúncios
em texto em telefones celulares (36%).
As mídias TV, jornal, e-mail marketing, patrocínios, revistas, product placement, banners, OOH, anúncios via ferramentas de
busca, anúncios em redes sociais e vídeos
online, além de anúncios mobile, de uma
maneira geral, costumam gerar alto índice
de ações e respostas mais elevado do que
o percentual de confiança dos meios propriamente dito.
No caso de recomendações, sites proprietários, spots de rádio e publicidade de cinema, o percentual de confiança e de ação se
manteve perfeitamente equilibrado.
Conteúdo editorial, de uma maneira geral,
que sequer se configura como "mídia", aparece na pesquisa como um meio que gera
mais confiança do que ação.
Na América Latina estão os maiores índices
de confiança entre dez dos 19 meios pesquisados globalmente. A África e o Oriente
Médio apresentam a mais alta confiança
em sete desses meios e a Ásia/região do
Pacífico lideram a confiança em apenas
três formatos, com destaque para o mobile. Nos Estados Unidos, o resultado é dividido em nove mídias, a média de confiança
é menor do que a global; e em nove outras, é maior do que a média global.
A pesquisa apontou ainda que, em regiões
em desenvolvimento, como América Latina, África e Ásia, a confiança na publicidade é maior do que nos Estados Unidos e,
principalmente, na Europa.
Para ter acesso à integra da pesquisa,
visite www.nielsen.com/us
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sUCessÃO na geraÇÃO Y
Tratar de sucessão na Geração Y ou Geração do Milênio
não é fácil. Assim como não foi na geração X, na geração dos
Baby Boomers, dos Hippies e todas as outras. A Geração Y
continua sendo uma geração de jovens, de ex-adolescentes,
que caminham para a fase adulta. De pré-adultos que ainda
não atingiram sua maturidade. Estamos diante de uma questão de educação, paciência e muita comunicação.
Problemas de comunicação entre gerações sempre existiram. Nada novo. O que é explicado por um é entendido pelo
outro e, principalmente, vice-versa. Estes jovens terão que tomar as suas próprias decisões em alguns anos, fazer as suas
próprias escolhas. E isso independe do setor de atuação que
escolham desenvolver suas habilidades profissionais, seja
em propaganda, em marketing, em veículos de comunicação ou na engenharia ou advocacia.
Sobretudo é preciso esclarecer que as decisões serão
boas ou nem tanto, mas que serão deles e de mais ninguém.
Então, como educar para estes desafios?
Acredito fundamentalmente na educação da primeira infância. A educação que vem de casa, do exemplo de pai para
filho, de avós para netos, de tios para sobrinhos, de um modelo para o “Y” que se forma. É a base da formação de princípios e valores, do caráter destes pequenos sucessores em
construção. Estratégias do tipo "faça o que digo e não faça o
que eu faço", não funcionam mais.
Se a Geração Y tem uma característica, esta é a informação. E no caso do mercado publicitário ela é condição sine
qua non para orientação dos negócios e dos princípios a serem seguidos. O acesso é livre e franco, seja ela boa ou ruim.
Precisamos prepará-los para que tenham capacidade de discernimento do que é útil e do que é nocivo. Do que é estar
em compliance e do que é seguir ao leo. Ajudar a identificar
os pontos positivos e os negativos inerentes a cada escolha.
O caminho da educação é árduo. Por isso devemos começar
cedo, muito cedo, pais e filhos juntos neste processo.
Mas não falaríamos sobre sucessão? E a empresa? E os negócios, como ficam?
O Patrimônio familiar que será herdado é composto, no
seu sentido mais amplo, não somente pelo capital financeiro, sejam bens móveis ou imóveis, empresas ou negócios,
mas também pelo capital humano, intelectual e social. Capital financeiro podemos ganhar ou perder, em parte por nos44
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sas habilidades, mas também pelas conjunturas políticas e
econômicas. Já o capital intelectual, uma vez adquirido, nunca mais se perde. E é ele inclusive o principal responsável
pela criação de mais capital financeiro. No mercado da comunicação, essencialmente um prestador de serviços, onde
o diferencial está no atendimento e qualidade dos talentos
humanos, este ponto torna-se de vital importância.
Em estruturas de Governança Familiar modernas, as famílias empresárias aceitam a ideia de que o principal ativo é a
própria família. A família é o negócio. Assim, a realização
pessoal de cada membro é necessária, pois leva ao equilíbrio e integridade das famílias, ajudando na longevidade
dos negócios. Desenvolver o capital intelectual passa por
duas etapas. A primeira em casa, com tudo o que já foi dito
sobre a comunicação entre as gerações e a importância dos
exemplos neste processo. Assim, num segundo momento,
o capital financeiro será de grande importância, pois é ele o
motor deste processo, buscando a boa formação escolar ou
até mesmo financiando bons projetos propostos pelos novos membros familiares, como uma espécie de banco de fomento familiar. A próprias entidades profissionais e afeitas
ao negócio podem ser uma boa referência de embasamento teórico e técnico na construção e capacitação dos novos
gestores.
Certamente, não devemos treinar as novas gerações para
que trabalhem no negócio familiar. Isto dependerá de suas
vontades e capacidades, mas é fundamental que se busque
a satisfação pessoal de cada membro, engajando-os no entendimento de que toda herança é composta por direitos,
mas também por deveres e obrigações, seja hoje como herdeiros ou amanhã como acionistas, dentro ou fora da empresa familiar.
Jovens, sejam X, Y ou Z, serão sempre jovens, com toda
fraqueza inerente, prevista e necessária nesta etapa única de
suas vidas. Jovens são muitas vezes inseguros e tantas vezes
agressivos. É nesta hora que a maturidade e segurança adulta serão fundamentais. Equilibrar aconchego, acolhimento e
engajamento é uma ótima combinação para receber todo o
potencial e genialidade da geração do milênio.

Leonardo Wengrover
é Coordenador do Capítulo Sul do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC)

CENP

entidades de prOFissiOnais aderem aO Cenp
Por meio de adesão ao CENP, entidades de profissionais do mercado
publicitário formalizam apoio institucional à autorregulação comercial.
O ano de 2015 marcou a adesão formal e institucional ao CENP das entidades profissionais, promovendo uma
aproximação com as pessoas, que ao
realizarem seu trabalho promovem a
publicidade e seu modelo brasileiro e
movimentam as instituições em defesa
de um mercado autorregulado, mais
técnico, de maior qualidade e pautado
por princípios éticos.
O acordo representa uma via de
mão dupla uma vez que ao contribuir
com a divulgação das melhores práticas
(Normas-Padrão), as entidades se comprometem com os objetivos sociais do
CENP, com as regras e as decisões de
seu Conselho Executivo, tendo a disposição também o Conselho de Ética, a
assessoria técnica relacionada às Normas-Padrão e ainda pode contar com a
mediação do CENP.
A mais recente entidade aderente é
a ARP – Associação Riograndense de
Propaganda, que agora se junta à APP
– Associação dos Profissionais de Propaganda, Grupo de Atendimento, Gru-

po de Planejamento e Grupo de Mídia
São Paulo no compromisso de difundir
e defender as Normas-Padrão.
A primeira entidade fora de São Paulo a manifestar interesse em participar
de forma oficial, a ARP pensa grande e
também é pioneira regional a fazer parte do ForCom visando atender os objetivos da entidade em entrar nas grandes reflexões sobre a propaganda.
Para Fábio Bernardi, presidente da
ARP, o “CENP é o fiel da balança do
mercado e para difundir as melhores
práticas, fazer com que todos conheçam o modelo e o cumpram é necessário estar mais perto da entidade e beber de sua instrumentalização.
Da mesma opinião é Ênio Vergeiro,
presidente da APP, primeira entidade
aderente, que afirma que o profícuo
modelo do negócio da publicidade foi
“construído com gente disposta a se
comprometer e incentivar relações
pautadas na ética e à luz das melhores
práticas, sempre abertas ao diálogo”.
Diálogo que faz outras entidades co-

COnvÊniO Cenp/abep
Outra entidade que se junta ao CENP por afinidade de propósitos, na
qualificação de processos relacionados à pesquisa na área de mídia é
a ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.
Na qualidade de entidade conveniada, caberá à ABEP oferecer ao
CTM - Comitê Técnico de Mídia, contribuição técnica para qualificação
de métodos e processos, e também de avaliação dos estudos de informações de mídia (pesquisas, principalmente) destinadas ao mercado
de publicidade de uma maneira geral.
Na opinião dos membros do CTM este convênio acrescenta expertise

laborarem com o CENP naquilo pelo
que são reconhecidamente especialistas. É o caso do Grupo de Mídia SP, que
embora sempre tenha participado das
iniciativas do CENP desde sua fundação, agora possui relação institucional
objetiva e transparente com a autorregulação. Visando a melhoria dos serviços de mídia no Brasil, o GMSP, juntamente com o CENP foi responsável
pelo desenvolvimento de um plano estratégico com a participação de mídias
de Agências, Veículos e Anunciantes
pela valorização da mídia e do mercado
como um todo, iniciado em 2002 e cuja
história gerou o atual Comitê Técnico
de Mídia do CENP.
A possibilidade legitimada de adesão
das entidades profissionais é um mecanismo institucional que está disponível
para outras entidades nacionais que
queiram seguir o mesmo caminho de
defesa da ética e das melhores práticas.
www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/
entidades-aderentes/

@

aos trabalhos de análise técnica com vistas ao credenciamento dos estudos pelo CENP.
Para o presidente da ABEP, trata-se de uma soma de esforços em benefício de todo o mercado. “Entidades reunindo o que fazem de melhor ampliam a qualidade e excelência dos serviços e dos fornecedores”, afirma Duilio Novaes.
A cerimônia que marcou a assinatura do acordo entre as entidades,
ABEP e CENP, foi marcada por discursos rápidos em defesa da autorregulação, do modelo brasileiro e de como as entidades devem se unir
na promoção de um mercado sempre mais ético, coerente e transparente, à luz do compliance às Normas-Padrão.
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CUrtaS

R
engaJar É prevenir
Visando estimular seus colaboradores sobre os cuidados
preventivos com a saúde e aderindo ao movimento de
conscientização sobre o combate ao câncer de mama em
mulheres e da próstata nos homens, o CENP promoveu
ações de engajamento. O movimento Outubro Rosa,
internacionalmente conhecido por estimular a
conscientização da população, empresas e entidades sobre
a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama foi
reverenciado por toda equipe de colaboradores do CENP
que ao longo do mês foram estimulados a usar a cor rosa e
fazer exames de rotina. Já o Novembro Azul, recomendando
que homens entre os 40 e 45 anos procurem o médico
urologista, especialista do sistema reprodutor masculino, e
façam o exame preventivo, preferencialmente se houver

incidência na
família, já que isso
aumenta as chances de risco, foi acompanhado pelos
colaboradores do CENP dedicando-se a usar uma peça de
roupa de cor azul no dia 17 de novembro.
O câncer de próstata é uma doença que atinge homens em
maior escala quando comparado ao
índice em que o câncer de mama
atinge as mulheres. Um dos
principais fatores, além da falta de
informação, ainda é o preconceito
com o exame, assunto que muitas
vezes vira motivo de piadas entre
alguns homens.

R
ministra Carmem lUCia

R
FenaprO e sinaprO-sp

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF)
foi agraciada com o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa,
por seu voto contrário, como relatora, à necessidade de
autorização prévia para a publicação de biografias, em
processo examinado pelo STF. Ela recebeu a premiação das
mãos do presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ),
Carlos Fernando Lindenberg Neto em solenidade realizada
no auditório do jornal O Estado de S.Paulo, em São Paulo.
Larry Kilman, secretário geral da WAN-IFRA (Associação
Mundial de Jornais e Editores de Notícias), que também
participou do evento foi responsável por uma explanação de
grande reflexão sobre a situação da liberdade de imprensa
no mundo. Anfitrião da cerimônia, o diretor-presidente do
Grupo Estado, vice-presidente da ANJ e responsável pelo
Comitê de Liberdade de Expressão, Francisco Mesquita Neto,
lembrou o histórico da entidade na defesa da liberdade de
imprensa e afirmou que a premiação reconhece pessoas
que se notabilizam “pelo compromisso público inarredável
com o livre confronto de ideias e pleno acesso dos cidadãos
à informação”, sem os quais nenhuma sociedade consegue
governar a si mesma, ficando “a mercê de autoridades com
vocação ditatorial”.

Embora a lei 12.232/10 defina todos os procedimentos para
licitações públicas, ainda há várias questões sobre as quais
administradores públicos possuem dúvidas. Por isso, com o
objetivo de contribuir para que as licitações sigam as
melhores condutas, a FENAPRO e o SINAPRO-RS
entregaram aos secretários presentes ao 2º Fórum de
Secretários de Comunicação, realizado em Gramado no
mês de outubro, um Manual de Orientação para Licitação
de Serviços de Publicidade prestados por intermédio de
agências de propaganda aos órgãos ou entidades do
poder público, e que foi elaborado pela Federação.
O SINAPRO de São Paulo, por sua vez, entregou aos
secretários um Manual de Licitações de Serviços Públicos
para a Administração Pública, que também ajuda os
gestores públicos sobre como proceder.
Entre os pontos que mais demandam esclarecimentos
junto aos gestores públicos, e que foram debatidos no
Fórum, está a abrangência dos serviços licitados (se inclui
áreas como pesquisa e outras da comunicação); se os
contratos podem ou não ser prorrogados, e qual deve ser
a composição da subcomissão técnica de licitações.

reCebe trOFÉU anJ de
liberdade de imprensa
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lanÇam gUia para
administraÇÃO pÚbliCa

R
COngressO de radiOdiFUsÃO
reÚne mais de mil pessOas

Radiodifusores de todo o Brasil participaram do 27º
Congresso Brasileiro de Radiodifusão, considerado o maior
evento de rádio e TV do país, durante os dias 6 e 7 de
outubro, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília.
Mais de mil pessoas estiveram refletindo sobre a
importância do setor, o desligamento da TV analógica e o
projeto sobre a flexibilização do programa Voz do Brasil.
No painel “Panorama da Radiodifusão na Câmara Federal”,
que contou com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), foram debatidos alguns projetos de interesse do
mercado publicitário, em tramitação na Casa.
Outros painéis abordaram temas como “Os desafios para
adaptar a radiodifusão à convergência digital e às novas
tecnologias”, com Andrew Jeffries; “O Panorama da
Comunicação Social e a Ordem Institucional Brasileira, com
o ministro Edinho Silva”, “O Futuro da TV”, com o norteamericano, Michael Wolff e “Desafios regulatórios e a
migração do Rádio AM” com o vp da Anatel, Rodrigo
Zerbone e o diretor geral da Abert, Luis Roberto Antonik.
Em discurso, Slaviero, o presidente da Abert lembrou os
principais desafios do setor de radiodifusão. Ele ressaltou
que o processo de desligamento do sinal analógico de TV
está se mostrando muito mais complexo que o previsto e
sugeriu que o cronograma seja adiado.
“Quero deixar claro que não estou defendendo que o sinal
analógico não seja desligado. O que a Abert quer é que o
cronograma seja reavaliado diante da conjuntura atual”,
ressaltou. Slaviero destacou ainda a importância da
flexibilização da Voz do Brasil e cobrou uma definição dos
preços de outorga com a migração do AM para FM.

R
Cenp atUaliZa assinatUra
A nova assinatura da entidade para uso em materiais de
expressão publicitária foi aprovada por unanimidade pela
Diretoria Executiva do CENP - Conselho Executivo das
Normas-Padrão e será aplicada sempre junto do logotipo
substituindo o significado por extenso do CENP.
Assim, a partir de agora a assinatura que deverá estar
presente em todos os materiais publicitários, sempre com
boa leitura e contraste adequado é: “Autorregulação. Se
não tem respeito, não tem negócio”.
O CENP possui um Manual de Marca disponível para
consulta no endereço:
cenp.com.br/PDF/Comunicados/manual_marca.pdf

R
app entrega prÊmiO

COntribUiÇÃO prOFissiOnal

“O Prêmio Contribuição Profissional se diferencia das
demais premiações do segmento por ser um tributo à
carreira dos profissionais que efetivamente colaboram para
o desenvolvimento da indústria da comunicação. São
pessoas que doam parte de seu tempo para compartilhar
experiências e conhecimentos com outros profissionais do
mercado”. Com estas palavras o presidente da APP, Ênio
Vergeiro abriu o evento de entrega do troféu Garra do Galo
aos vencedores do Troféu Contribuição Profissional.
Este ano, foram agraciados:
DIRIGENTE DE AGÊNCIA: Paulo Gregoraci – W/Mccann
ATENDIMENTO: Celina Esteves – Africa
CRIAÇÃO: Carlos Righi – Cia de Cinema
MÍDIA: Luís Ritton – Lew’LaraTBWA
PLANEJAMENTO: Paulo Zoega – Zoégas Comunicação
ANUNCIANTE: Eduardo Tracanella – Banco Itaú-Unibanco
VEÍCULO: Gustavo Leme – Fox Brasil
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: Pedro Martins Silva – IVC
IMPRENSA ESPECIALIZADA: Alexandre Oliveira – Propmark
ESPECIALIZAÇÃO DIGITAL: Igor Puga – DM9DDB
PRÊMIO ESPECIAL CONTRIBUIÇÃO HISTÓRICA: Armando
Ferrentini – Editora Referência
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CrôNiCa

sabedOria de bedel
2
Houve um tempo em que a
propaganda era um bom lugar para se
viver. E, nesse tempo, a Thompson era
um dos melhores lugares. Estou falando
do final da Boa Vista, início da Mario
Amaral. Só tinha gente competente e
divertida, com exceção deste que vos
escreve, porque nenhuma seleção é de
ferro. Era um misto de academia da
propaganda com Hopi Hari de
publicitário. Lá você trabalhava
(competentemente) e se divertia (muito).
Vou falar de dois personagens daquela
época e daquela agência, aqui. Depois,
em outros papos, falo de outros, se não
houver uma reação muito negativa a esta
história aqui. Primeiro personagem: o
Raica. O Raica era o cara dos serviços
gerais. Mas isso formalmente. Na
verdade, ele era o bedel da JWT. Cuidava
da agência como cuidaria da família, se
fosse casado. Se o Lee Pavão jogasse um
papel no chão levaria um esporro do
Raica, mesmo sendo o presidente da
agência (naquela época não havia essa
frescura de CEO, pelo menos aqui na
nossa tribo).
O Raica era um filósofo. Dizem as boas
línguas que ele já tinha lido a Biblioteca
Municipal inteira. Se ele não fosse bedel
da Thompson, certamente seria um
filósofo famoso, cheio de palestras em
Harvard e Stanford e best sellers no
curriculum. Mas ele era o bedel da
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Thompson e parecia feliz com a posição,
apesar de eu não me lembrar do Raica
dando risada. Não devo ter visto isso
nenhuma vez nos meus 5 anos lá.
O segundo personagem daquela
Thompson daquela época é o Pé-de-Rato.
O Pé-de-Rato era o boy exclusivo do
Grupo Ford, porque aquele grupo não era
um grupinho qualquer e tinha boy
exclusivo. A Ford era a principal conta
multinacional da maior agência
multinacional brasileira da época. Por isso
podia se dar ao luxo de ter boy próprio, e
o Pé-de-Rato, ainda por cima. O que ele
fez de Paraíso / São Bernardo daria umas
duas voltas na Terra. O cara era fera,
esperto, olhinhos constantemente em
movimento, risonho e rápido. Sempre
com pressa, pressionado pela posição
que ocupava na agência.
Muito bem. Um dia o Raica entra no
elevador, ali do lado da sala/cela da Lola,
a telefonista, no térreo.
A porta já estava quase se fechando
quando é escancarada pelo Pé-de-Rato
esbaforido, cheio de envelopes na mão.
Não toma conhecimento da presença
do Raica e aperta o “2” uma, duas, três
vezes.
E ouve, vindo de trás, o ensinamento
sublime: “Calma, rapaz. Elevador não é
gente, que você precisa convencer”.

Marcio Monteiro é publicitário

NoSSoS NúMEroS
balanÇO dOs prOCedimentOs dO COnselhO de ÉtiCa 2014 / 2015

diligÊnCia tÉCniCa de veriFiCaÇÃO – dtv
No
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aÇÕes e atividades da Área de relaÇÕes institUCiOnais dO Cenp nO 4º trimestre de 2015
• Em mais uma iniciativa para fomentar a livre e leal concorrência,
auxiliando na compreensão e incentivando a conformidade às
normas legais e de autorregulação comercial, pilares do modelo
e negócios da publicidade no Brasil, o CENP disponibilizou em
outubro o audiovisual "A Publicidade Brasileira e a
Autorregulação", criado pela Zoégas Comunicação e produzido
pela Easy Filmes, de Curitiba. O audiovisual pode ser acessado
no site www.cenp.com.br e também no Youtube.
• Foi aprovado e já está em uso o sistema CRM desenvolvido pela
Rentsoft para administração do mailing da CENP em Revista e
para comunicação com stakeholders da entidade.
• O CENP recebeu em sua sede a diretoria da Associação
Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio, ABMR&A, para

discutir planos para a disseminação da legislação e das NormasPadrão junto aos seus associados. Já está agendada uma
palestra na entidade sobre autorregulação ético-comercial.
• O CENP participou do painel "Como acabar com as práticas
predatórias do mercado” no I Congresso da Indústria da
Comunicação do Grande ABC realizado em Santo André pela
Revista ABC da Comunicação.
• O CENP veiculou no trade publicitário, um novo anúncio
informando a nova versão do site em inglês e espanhol.
• O CENP participou da comemoração do Dia Municipal do
Publicitário organizado pela Uniso (Universidade de Sorocaba)
com a palestra “A autoregulamentação e o futuro da profissão”.
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CartaS
Caros senhores
Quero parabenizar a iniciativa da entidade em oferecer o site em espanhol e inglês. Acredito que é uma iniciativa importante para que empresas internacionais tomem conhecimento sobre a regulamentação comercial
da propaganda e também a legislação para o mercado
publicitário.
Em um mundo cada vez mais globalizado, facilitar o
acesso a informações e propostas que contribuam para
um mercado mais ético e de excelência é uma atitude inteligente e compatível com a importância do CENP.
Parabéns.
Rosencler Silva, Avaré

que não se abalem as instituições que garantem a credibilidade dos diferentes mercados e também de outros
setores da economia.
Antonio Macedo, Recife

Gosto muito da revista da entidade. Parabéns a
equipe que consegue fazer assuntos tão técnicos e específicos serem entendidos por estudantes e leigos como
eu. Nunca me lembro onde peguei os exemplares, deve
ser na faculdade, mas leio com atenção e interesse para
aprender cada vez mais.
Continuem sempre a defender negócios éticos, o
mundo precisa de coragem para fazer o que é certo.
Atenciosamente.

Amigos do CENP

Creuza de Almeida, São Paulo

Muito boa a matéria sobre os desafios que a crise vem
impondo a sociedade. Ressalto a interessante abordagem inicial do texto que afirma "escaldada por décadas
de idas e vindas da economia, da política, do humor da
sociedade, publicitários de todas as regiões encaram as
dificuldades 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 consumidores, vão sair da crise
mais rápido e melhor do que entraram".
Sem dúvida, temos de continuar empreendendo para

Caros amigos do CENP
Interessante o artigo "Escadaria da Vida Empreendedora" na edição 44 da revista do CENP. Realmente não é
possível separar quem somos na vida profissional e na
vida pessoal. Somos responsáveis e livres para fazermos
escolhas que vão impactar a vida toda, e isso inclui os
nossos negócios também.
Rubens Antonio, Brasília

escreva para a Cenp em revista: cenp@cenp.com.br
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