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OS PRÓXIMOS
PASSOS DA INDÚSTRIA
DA COMUNICAÇÃO

A AmeAçA
DOS BOTS

AS OLImPÍADAS
e A PUBLICIDADe

eNTReVISTA: O NOVO
PReSIDeNTe DO IAB

ONDE TEM BRASIL
TEM GLOBO.
ONDE TEM GLOBO
TEM RESULTADOS.

RESULTADOS QUE VOCÊ VÊ.

Editorial

Desafio Do momento
A publicidade sabe a receita para sair
fortalecida da crise que nos atormenta:
combinar trabalho, persistência, união e
criatividade. Sem esquecer a crença de
que o momento será superado. Não
será a primeira vez, certamente não será
a última. As crises, não importa a origem,
são cíclicas na história da humanidade.
Estamos acostumados a ciclos de
crescimento intercalados por crises, às
vezes longas, às vezes breves, mas nem
por isso desimportantes. A crise atual,
que combina problemas da economia e
da política, exige a atualização das práticas publicitárias, o que é provocado também pela revolução digital, que atinge
todos ou quase todos os fundamentos
técnicos que orientam o planejamento,
a criação e a veiculação das campanhas.
Em suas últimas edições, CENP em Revista vem se debruçando sobre alguns
desses fundamentos e sobre as muitas
ações e iniciativas para assimilar e, conforme o caso, adaptar as mudanças às
melhores práticas, que devem permanecer valorizadas, repetindo o que a publicidade fez no passado para chegar à ex-

celência internacional observada hoje.
Nesta edição, damos mais um passo
nessa direção, mostrando o que as entidades fundadoras, associadas, aderentes e conveniadas planejam para os próximos meses, já que o futuro, no tempo
tecnológico, começa a cada manhã.
Trata-se de leitura oportuna. Em comum, os depoimentos dos publicitários
têm a maturidade e a sobriedade de
quem já tem história acumulada, pessoal e das entidades que representam. A
experiência vale, e muito, nos tempos
em que vivemos.
Também nesta edição da CENP em
Revista voltamos a um tema da máxima
importância para a publicidade: as fraudes na mídia digital. Infelizmente, reportamos desta vez a delinquência criativa:
a massificação dos chamados bots, responsáveis por um volume assustador de
desvio de dinheiro dos anunciantes,
avaliado em nada menos do que 7 bilhões de dólares pela entidade que reúne os anunciantes dos Estados Unidos.
Não se fala mais em artifícios para multiplicar cliques mas sim em ação de qua-

Caio Barsotti

drilhas internacionais, que se utilizam de
artifícios de tecnologia de ponta para
roubar informações, inclusive dos grandes portais, tudo para fraudar audiência
de inserções publicitárias feitas sem
maiores cuidados neste mar sem fim
que é a internet, aproveitando-se da ilusão dos anunciantes e suas agências, de
que é possível atingir consumidores potenciais investindo apenas uma fração
daquilo que é necessário em veículos
sérios, sólidos e auditados. Um especialista no tema ouvido resume a questão:
é como comprar um Rolex por R$ 50
(cinquenta reais, vale frisar) e acreditar
que ele é legítimo.
A defesa contra a fraude está no uso
da melhor experiência profissional acumulada por quem trabalha nos três campos da publicidade – Anunciante, Agência e Veículo.
Não há receita para a cura de crise.
Cada um deve usar o que sabe e observar o que está sendo feito. A concorrência leal sempre é bom antídoto.
Boa leitura!
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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 Sabatier e Sandra Martinelli (titulares); Afonso Champi
Jr., Luís Fernando Maia Nery e Marcello D'Angelo (suplentes). ABAP – Antônio Luiz de
Freitas, Luiz Lara e Marcelos Passos (titulares); Júlio Anguita, Rafael Sampaio e Roberto
Mesquita (suplentes). ABERT – Carlos Rubens do Santos Doné, Gilberto Leifert, Julio
César 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 – Wilma Conceição
Montilha e Rogério Gabriel Comprido (titulares); Ernani Paciornik e José Roberto Maluf
(suplentes). ANJ – Antônio Carlos de Moura e Felipe Sampaio Gorón (titulares); Ênio
Vergeiro e Ricardo Bulhões Pedreira (suplentes). CENTRAL DE OUTDOOR – Luiz Roberto
F. Valente e Raul Nogueira Filho (titulares); Marcelo Marcondes de Moura e Hallisson
Tadeu Pontarola (suplentes). FENAPRO – Rino Ferrari Filho, Saint' Clair de Vasconcelos e
Vera Rocha (titulares); César Augusto F. Paim, José Antonio Calazans Rodrigues e Ricardo
Nabhan de Barros (suplentes). ABMOOH – Angelo Mario Camera de Sá Junior (titular);
Ubiratan Macedo (suplente). IAB BRASIL – Rafael Davini (titular); Cristiane Camargo
(suplente). FENAPEX – Teresinha Moraes (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. e Edson Shinohara. 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 – Eduardo Alvarenga,
Geraldo Leite, Mônica Lamas, Ubiratan Macedo e Violeta Noya. ABTA – Arnaldo Rosa,
Carlos Eduardo Freire Coelho, Cecília Moraes, Elizângela Mariani, Gilberto Corazza,
Herbert Zeizer, Marcello Zeni, Marcelo Oréfice, Roberta Kotait e Sandor Romanelli. ABERT
– Acácio Costa, Cícero J. de Azevedo Neto, Cristiano Lobato Flores, Elian Trabulsi, Hilton
Madeira, José Ernesto Freitas de Camargo, Luiz Fernando Constantino, Luiz Nicolaewsky,
Luiz Ricardo Montenegro Marciano, Marina L. Draib, Paulo César Rodrigues, Renato
Thomaz Pereira e Sérgio Sitchin. ANER – Adrian Lualdi, André Frascá, Francisco Cathoud,
Isabel Povineli, Jacques Ricardo, Kleber Beloto, Márcio Maffei, Nelson Massini Junior,
Silvino Brasolotto Jr., Ricardo Kowarick, Ricardo Packness e Tallis Arruda. ANJ – Cintia
Marques, Eduardo da Silva Porto Filho, Enrico Giannelli, José Eduardo Santini, Marcelo
Benez, Mário Rigon, Marcos Nogueira de Sá, Paulo Tonet Camargo, Ricardo Visconde,
Ronie Miranda Pires, Ruy Mendonça e Selma Souto. CENTRAL DE OUTDOOR – Elon
Bragança, Luiz Roberto Ferreira Valente Filho, Marcelo Santos, Rafael Picone Filho e
Valério Junkes. FENAPRO – Ana Celina Bueno, André Lacerda, Antonio Calil Cury, Antonio
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 – João Alves da Silva, Luiz
Fernando Rodovalho, Teresinha Moraes Abreu e Wilson Andrade Nogueira Junior.
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 e 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.
É uma publicação trimestral, com
12.000 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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EM ÉPOCA DE CRISE,
É BOM FICAR DE OLHO
NOS NÚMEROS :
+5511 3054-9999
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A gente sabe que
os números andam
preocupando. Por isso,
numa hora dessas,
é bom saber que você
pode contar com esse
número aí em cima.
Ligue para a DM9DDB,
uma agência de alta
performance. Há 26 anos,
nós construímos
grandes marcas.
Faça crise ou faça sol.
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UMA DAS
AGÊNCIAS
MAIS PREMIADAS
DO MUNDO.

iaB Brasil

“a inteRnet é, assim Como
a eneRGia elétRiCa, Um
ViabiliZaDoR De aCessos”
Andre Izay, presidente da entidade associada ao CENP,
fala dos seus planos para a gestão recém-iniciada
A internet já sacudiu algumas
vezes nos últimos anos a atividade
publicitária. Acha que os seguidos
terremotos provocados pela internet nos demais meios de comunicação e na publicidade em especial
tendem a se estabilizar ou vem
mais coisa pela frente?
Nós, do IAB, acreditamos que a internet é, assim como a energia elétrica,
um viabilizador de acessos. Como as
tecnologias estão em franca expansão
e a evolução da comunicação passa por
essa transformação, os indivíduos estão
cada vez mais ávidos por inovações. O
caminho é evolutivo, sempre.
Por décadas, o modelo brasileiro
de publicidade proporcionou uma
plataforma segura e eficiente para
o crescimento da indústria da comunicação no Brasil. Qual sua percepção diante das inovações trazidas pelo ambiente interativo em
suas múltiplas expressões?
O papel do IAB é auxiliar o mercado
na adoção das novas tecnologias disponíveis para o melhor resultado nos esforços de comunicação das marcas. O
10
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modelo vitorioso no Brasil construiu os
profissionais e as marcas premiadas,
tornou nosso país reconhecido internacionalmente dentro deste segmento.
Nossa crença é que, assim como em todos os setores da economia, evoluções
são naturais e cabe a nós, executivos
deste mercado, trabalharmos em prol
da evolução do nosso país.
Como analisa o relacionamento
atual entre o meio internet, com
todas as suas múltiplas plataformas, e as agências de publicidade? É sabido que alguns dos principais veículos da internet têm políticas de aproximação direta com
os anunciantes e não consideram
a fixação do desconto em favor da
agência previsto em lei federal.
Acha que políticas como essa podem enfraquecer as agências de
publicidade brasileiras?
O IAB não interfere em modelos comerciais mas, sim, incentiva a evolução
da comunicação das marcas. Essa é
uma decisão que cabe a cada player
deste mercado, estudar e avaliar modelos comerciais legais e sustentáveis.

O que é realista esperar da evolução da publicidade na internet
nos próximos anos? O crescimento
acelerado dos investimentos deve
continuar?
Sim. A penetração da internet no Brasil cresce exponencialmente. Dessa forma, caberá à indústria da comunicação
fazer o melhor uso das ferramentas para
que essa audiência possa ter contato
com as marcas também neste meio.
As mídias sociais não estão descaracterizando os conceitos de publicidade, contribuindo para a sua
perda de eficiência?
As plataformas sociais existem há séculos. As que conhecemos hoje apenas
inserem a tecnologia como grande acelerador. Cabe às marcas e toda a cadeia
o bom entendimento e o bom uso de
cada canal. Certamente há metade do
copo cheio, que deve ser identificada
dentro de uma estratégia e um planejamento prévio.
Frequentemente estudos têm
sido publicados a respeito de fraudes milionárias nos investimentos

publicitários na internet. Um dos
mais recentes foi do IAB-EUA (veja
página 16 desta edição da CENP
em Revista). Como o IAB Brasil interpreta estes estudos? Há agenda
sobre o tema?
Sim. Assim como em todos os setores da economia, existem pessoas
oportunistas. O IAB trabalha mundialmente no mapeamento das fraudes e
na formação da indústria para que possamos mitigar essas práticas.
Quais são seus planos no IAB
Brasil? Como vê o papel de uma entidade de espectro tão amplo num
meio de comunicação naturalmente inovador e “indisciplinado”?

O papel do IAB neste ano estará voltado à transparência e formação. Quanto mais profissionais tiverem acesso ao
uso correto das ferramentas, mais investimentos estruturados serão feitos,
mais empregos gerados, mais campanhas eficientes entrarão no ar! Temos
mais de 230 associados, mais de 30 mil
profissionais conectados através do IAB
Brasil. Estamos otimistas.
Há, em Brasília, algumas iniciativas de natureza legal visando a internet como meio de comunicação,
além do relativamente recente
marco legal da internet. Identifica
ameaças nestas iniciativas? Há outras que preocupam o meio?

Andre Izay, recém empossado presidente
do IAB Brasil

Temos mapeado as iniciativas de
Brasília de perto e seguiremos mapeando os movimentos. Seguiremos na busca da evolução do mercado e estamos
otimistas.

http://iabbrasil.net
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as oPoRtUniDaDes
Do aGRoneGÓCio PaRa
as aGÊnCias
A publicidade ainda tem muito
espaço a ocupar na atividade mais
sólida e importante da economia
brasileira
Um anúncio que divulgava um empreendimento de reflorestamento,
veiculado em revista em 1979 e premiado pelo 4º anuário do Clube de
Criação de São Paulo, trazia as seguintes mensagens:
“Quando o campo é pobre, a esperança vem morrer na cidade.
Um dia o homem do campo se cansa da dureza da terra e da dureza da
vida, junta as últimas esperanças e
vem para a cidade”
Os homens de marketing que desenvolveram o empreendimento de
reflorestamento e os profissionais de
propaganda que criaram o anúncio,
por mais otimistas que fossem, certamente não imaginavam que nas déca-
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das seguintes a situação mudaria tanto, o agronegócio tendo se tornado a
mais sólida e importante base da economia brasileira, capaz de gerar em
2015 um superávit superior a US$ 75
bilhões, segundo cálculos do Centro
de Estudos Avançados em Economia
Aplicada da ESALQ/USP. Nos últimos
16 anos, o saldo comercial do agronegócio brasileiro mais que quintuplicou. “Toda esta mudança aconteceu
porque muitos acreditaram, trabalharam, investiram esforços e recursos”,
diz Ricardo Nicodemos, diretor de pesquisa e coordenador do Comitê de
Agências da Associação Brasileira de
Marketing Rural & Agronegócio,
ABMR&A, e diretor de planejamento
da RV Mondel Comunicação. “Também é muito certo que profissionais
do marketing e da comunicação tive-

ram e têm uma grande participação
em todas as mudanças que o agronegócio presenciou nas últimas décadas”.
DEFININDO O AGRONEGÓCIO
O marketing no agronegócio é muito abrangente e tem diversas frentes,
podendo ser resumido na frase “antes
e depois da porteira”. Antes da porteira, ainda no território da produção
agropecuária, o marketing das empresas fornecedoras e prestadoras de serviços precisa entender as necessidades e expectativas dos produtores.
Este universo de empresas é muito
amplo e formado por indústrias de
adubos e fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas e implementos, saúde e nutrição animal, consultorias especializadas, veículos de comunicação

as noRmas-PaDRÃo e o aGRoneGÓCio

Ricardo Nicodemos, diretor de pesquisa e
coordenador do Comitê de Agências da
ABMR&A

e agências de propaganda, dentre
muitas outras.
Embora não haja aferição de pesquisas, sabe-se que os investimentos
realizados em marketing e em comunicação no agronegócio superam e
muito outros mercados tidos como
grandes anunciantes. Esta é uma realidade que poucas agências conhecem
e, as que conhecem, estão colhendo
muitos frutos.
Segundo Ricardo, apesar de ser fértil e de apresentar muitas oportunidades, atuar no agronegócio requer conhecimento das suas peculiaridades.
A disseminação deste conhecimento
é uma das tarefas da ABMR&A.
A entidade, com sede em São Paulo, congrega indústrias, agências, veículos de mídia e outras empresas que
atuam no agronegócio e que são or-

O mercado publicitário nacional
é um dos maiores do mundo. A
comunicação e o marketing do
agronegócio estão inseridos nestes grandes números e cresce a
cada ano, dando o devido suporte
à evolução do próprio setor produtivo, explicou Oscar Mattos, do
CENP, durante o 2 Fórum Agência
e Anunciante ABMR&A.
Ele descreveu em detalhes o
modelo brasileiro de publicidade,
que garante a liberdade de expressão editorial e comercial e a qualidade dos serviços de publicidade
no Brasil.
“O CENP promove, por meio de

sua atuação, um ambiente seguro,
ético e transparente contribuindo
para as melhores relações entre
Veículos, Agências e Anunciantes”,
disse Oscar. Para ele, uma coisa é
certa: na medida em que mais empresas investem em comunicação
e mais agências entram no mercado, é fundamental estimular as
boas práticas para o crescimento e
o desenvolvimento da comunicação e do marketing no agronegócio. “Será com as boas práticas,
com o bom marketing e com a
boa propaganda que o Brasil poderá ser visto como o verdadeiro
celeiro do mundo”, disse Oscar.

cas, sobretudo no que se refere à ética e ao atendimento às normas do
mercado, para o aprimoramento e o
engrandecimento do negócio”.

ganizados na entidade através de cinco comitês: Produtos e Serviços, Agências, Veículos de Mídia, Produtores e
Internacional (agências de desenvolvimento comercial internacional).
“O Comitê de Agências promove
reuniões e encontros periódicos para
que seus associados compartilhem conhecimentos, apresentem pontos de
vista e façam network”, explica Ricardo. “Um dos compromissos do Comitê
é promover e incentivar as boas práti-

FÓRUM
Foi este compromisso que deu bases para o 2º Fórum Agência e Anunciante ABMR&A, realizado em dezembro de 2015 e do qual participaram
também a Abap e o CENP.
O evento, que reuniu Agências,
Anunciantes e Veículos de Comunicação, debateu o futuro da comunicação no agronegócio, com foco nas leis
e nas Normas-Padrão.

www.abmra.org.br
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Um PeRíoDo De tRabalHo
intenso, em toDas as áReas
Confira algumas das iniciativas desenvolvidas
pelo CENP em 2015
O ano de 2015 foi rico em adesões formais ao CENP, inclusive com a criação da categoria de Entidades Profissionais
Aderentes/Conveniadas. A APP Brasil foi a pioneira a formalizar sua adesão, coroando uma relação que começou antes
mesmo da fundação do CENP.
Foi seguida nos meses seguintes pelo Grupo de Atendimento, Grupo de Planejamento, Grupo de Mídia São Paulo,
ARP e Abep.
Desde abril, o Certificado de Qualificação Técnica passou
a ser disponibilizado exclusivamente por via eletrônica, simplificando a obtenção do documento tanto pelas agências
certificadas como demais interessados, e tornando o ambiente mais transparente e seguro. A inovação foi amplamente comunicada, por vários meios, ao mercado publicitário, inclusive com informe no Diário Oficial da União e nos
jornais especializados.
O CTM deliberou por uma nova mecânica de trabalho, a
partir de um acordo com a Abep, para algumas etapas do
trabalho de credenciamento dos serviços de informações
de mídia.
Foram recebidas, ao longo do ano, quinze solicitações de
credenciamento de estudos de informações de mídia, oito
delas tendo sido concedidas.
Também no âmbito do CTM, iniciaram-se estudos de
atualização do gabarito de pontos de pesquisa de mídia.
Em março, a CENP em Revista trouxe como sua matéria
de capa “Esquizofrenia digital tem remédio?”, abordando
por vários ângulos um dos temas mais explosivos da publicidade brasileira e internacional. A repercussão da reportagem deu origem a uma separada em português e inglês distribuídas em eventos e a mailing especial.
Ao longo do ano, o mailing da CENP em Revista foi incrementado pelo uso de sistema CRM desenvolvido pela Rent14
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soft e também revisado e atualizado, com a inclusão de destinatários dos três poderes federal, estadual e municipal,
agências reguladoras, jornalistas especializados e ainda presidentes, CEOs, reitores, vice-reitores, coordenadores de
curso e bibliotecas de faculdades e universidades.
Também no campo da comunicação, o site da entidade
foi disponibilizado em sua quase totalidade nos idiomas inglês e espanhol. A iniciativa reflete o interesse despertado
pela autorregulação junto às matrizes de empresas Anunciantes, Agências de Publicidade e Veículos multinacionais.
Ao longo do ano, várias campanhas publicitárias foram
desenvolvidas pelo CENP, sempre sob responsabilidade da
Zoégas Comunicação. Entre os temas da campanha, a Certificação Eletrônica, o credenciamento de Serviços de Informações de Mídia e composição e responsabilidades do CTM
e o site trilíngue, entre outras.
Foi também finalizado e disponibilizado o audiovisual "A
Publicidade Brasileira e a Autorregulação".
No final do ano, o Conselho Executivo instalou um comitê que tem a missão de discutir a atualização das NormasPadrão da Atividade Publicitária. O grupo, integrado por Orlando Marques e Gláucio Binder (representantes do setor de
agências), Ênio Vergeiro e Renato Pereira (veículos), Sergio
Pompilio e Antônio Totaro (anunciantes), já realizou as suas
primeiras reuniões.
A Diretoria Executiva do CENP aprovou a proposta de implementação do programa de integridade (compliance)
com o objetivo de dar mais transparência ao funcionamento da entidade e otimizar sua governança.

www.cenp.com.br

@

O MODELO
DA PUBLICIDADE
BRASILEIRA FALADO
EM MAIS LÍNGUAS
O SITE DO CENP, AGORA NAS VERSÕES INGLÊS E ESPANHOL

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

Entidades Fundadoras:

Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

MÍdia

A AMEAÇA DOS BOTS –
E O QUE SE PODE FAZER
CONTRA ELA
Um fantasma ronda a internet: o fantasma dos bots – a
designação mais recente para as já notórias fraudes na
audiência em peças publicitárias para mídia digital
De fantasmas, porém, os bots não
têm nada. Pelo contrário, são bem reais
e estão queimando em fogo forte a credibilidade da internet como alternativa
publicitária. O IAB americano estima em
pesquisa que fraudes variadas roubam
do bolso dos anunciantes algo em torno de US$ 8 bilhões ao ano. Já a ANA, a
entidade que reúne a elite dos anunciantes americanos, projeta prejuízos
causados diretamente pelos bots na
casa dos US$ 7 bilhões em 2016.
As fraudes são decorrência da simulação de audiência não humana em
anúncios inseridos em todo tipo de sites existentes no universo web. Há outras fraudes com a mesma finalidade e
vítimas mas elas não se comparam nem
de longe aos prejuízos causados pelos
bots.
16
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Do ponto de vista tecnológico, eles
vão se tornando mais e mais sofisticados, desafiando mesmo os principais
players do mercado de internet. E, o
que é pior, os bots ultrapassaram em
muito o que se poderia definir como táticas espertalhonas de multiplicação de
audiência. Hoje, os bots são manipulados por quadrilhas internacionais que
não distinguem um sequestro de um
banner, uma clonagem de cartão de
crédito de um click through. “Estamos lidando com a máfia russa”, resume um
especialista no tema ouvido pela CENP
em Revista. Não se trata de uma figura
de linguagem. Em menos de um minuto, ele identifica um site tipicamente
usado como trampolim por bots que
tentam roubar audiência de portais, vai
até o seu registro e encontra um telefo-

ne com prefixo internacional da Rússia,
apesar de o endereço declarado – desnecessário dizer que absolutamente falso – seja de alguma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. “São criminosos que estão danificando perigosa e
rapidamente toda a cadeia de valor da
publicidade. São predadores, parasitas
que não se importam em matar o mercado e depois buscar outra vítima”, diz
o especialista.
Os detalhes técnicos do bots em
muito ultrapassaram a capacidade de
entendimento de quem não seja dedicadíssimo à questão. Tentar explicar
como funcionam chega a ser inútil inclusive porque a tecnologia evolui em
velocidade espantosa, burlando barreira após barreira implantada pelos
players responsáveis da internet. Hoje,

por exemplo, bots são capazes de emular até mesmo o movimento do cursor
dos mouses, não mais fazendo-os deslizar pelas telas em movimentos absolutamente lineares, como é de se esperar
de computadores, mas sim aos “soquinhos” e em linhas oscilantes, como é
próprio do movimento humano.
Este e outros requintes da fraude
soam quase que inocentes na medida
em que vai se conhecendo o nível de
sofisticação atingido pelas quadrilhas,
uma decorrência, digamos, natural dos
volumes de dinheiro envolvidos, do alcance mundial da fraude e da audácia
técnica de quem opera o sistema. “Estamos diante de um crime de grande
magnitude, talvez ainda não plenamente tipificado, mas que exige uma resposta enérgica do mercado publicitário
sob risco de comprometê-lo de forma
irremediável”, diz o especialista ouvido
pela revista. Não é por acaso, portanto,
a conjunção das pesquisas do IAB dos
Estados Unidos e da ANA. Trata-se de
um movimento muito sério de repulsa
à prática. O mercado está se mobilizando contra a fraude, por mais difícil que
seja combatê-la.
AS PESQUISAS
Divulgada nos primeiros dias do ano,
a pesquisa “Bot Baseline, Fraud in Digital Advertising”, da ANA, chega a sua segunda rodada, concluindo que as perdas para os anunciantes pelas fraudes
digitais causadas por bots chegou a U$
6,3 bilhões em 2015. Estimando um
crescimento de 15% nos investimentos
em publicidade em mídia digital para
2016, o estudo projeta prejuízos de US$
7,2 bilhões para este ano.
O estudo confirmou que bots atacam preferencialmente sites premium,
onde o CPM é maior. Entre as outras
conclusões do estudo está a constata-

ção de que anunciantes e agências que
compram mídia digital diretamente estão menos expostos ao risco de fraude
do que quem pratica a compra programática.
O estudo da ANA termina listando as
iniciativas que podem reverter a situação:
• Anunciantes, Agências e Veículos
precisam estar atentos e envolvidos na
busca da solução para o problema. A indústria pode combater os bots combinando defesas tecnológicas políticas e
estratégias. Nenhuma iniciativa isolada
tem eficácia comparável.
• Os players precisam entender a atividade de mídia programática e exigir
transparência no inventário disponibilizado, tanto mais se o CPM for de valor
elevado.
• Devem, da mesma forma, exigir
transparência na medição de audiência, inclusive por meio de certificações
e auditorias externas. O mesmo vale
para o uso de mecanismos antifraude.
A pesquisa do IAB americano, feita
em parceria com a E&Y e divulgado em
dezembro, apontou perdas anuais de
US$ 8,2 bilhões na publicidade digital
dos Estados Unidos resultantes de fraudes de todos os tipos, os bots sendo
responsáveis por mais da metade das
perdas.
O capítulo brasileiro do IAB abriu este
ano um Comitê de Combate à Fraude,
de forma a mapear o problema no país,
como informa Cris Camargo, diretora
executiva da entidade. “Sabemos que o
assunto está mais maduro fora do Brasil,
com pesquisas, dados e estatísticas”, diz
ela. “Por aqui, nosso papel é entender o
cenário brasileiro, antes de qualquer
coisa. Teremos nossas pesquisas, guias
de boas práticas e um trabalho para que
o associado do IAB e o mercado possam
evitar as fraudes”.

Os bots são
manipulados
por quadrilhas
internacionais
que não distinguem
um sequestro de
um banner

CENP EM REVISTA - Março / 2016

17

MÍdia
Cris prefere não fazer estimativas
para as fraudes no Brasil. “O Comitê

está em linha com nosso posicionamento, que é a busca pela transparên-

o qUe e qUem está PoR tRás Dos bots

Os players precisam
entender a atividade
de mídia programática
e exigir
transparência no
inventário
disponibilizado
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Bot é a designação mais atual para
programas capazes de simular audiência não humana em um anúncio
em internet, mais frequentemente
uma peça publicitária display. Bots
são encontrados em mídia programática, em ad networks inescrupulosas
que oferecem serviços idem, principalmente em compra e venda em
real time com base no perfil do usuário, sem pré-seleção dos sites onde a
peça publicitária será veiculada.
Empresas que vendem aos anunciantes e às agências impressões e
cliques podem “contratar” os serviços de um bot para simular resultados da campanha, iludindo o anunciante que seu anúncio foi visto por
um possível consumidor. O formato
mais antigo dos bots passava pela
criação de um software que simulava
um usuário que proporciona uma visualização de um anúncio. Este é
considerado um modelo simples de
fraude, de certa forma já superado,
mais fácil de ser detectado e evitado
e, por consequência, menos lucrativo para as quadrilhas.
Hoje, convive-se com modelos
mais complexos de bots, já identificados pelo Media Rating Council, MRC,
entidade internacional que valida tecnologias de medição de audiência.
As possibilidades, aqui, estão muito
além da compreensão dos não especialistas e chegam, por exemplo, a infectar máquinas de usuários inocentes para se apropriar da identidade

deles e simular audiência, furtar
cookies de outros sites ou, a partir de
um desktop, simular a audiência de
um celular ou tablet, muito valorizada
atualmente.
A operação técnica dos bots é
igualmente assustadora a ouvidos leigos. A infraestrutura de processamento necessária para a operação de uma
rede de bots pode ser alugada pela
quadrilha junto a datacenters. Infraestrutura disponível e ao alcance de virtualmente qualquer usuário de internet pode prover a baixos custos as necessidades de uma quadrilha de bots.
Aliás, não fosse por esta disponibilidade por vezes cínica, a proliferação dos
bots seria muito mais difícil.
O mais espantoso é que todo este
aparato criminoso toma dinheiro não
apenas de anunciantes e agências
desavisadas mas também de gigantes que simplesmente acreditaram
nas promessas de empresas de mídia
programática que oferecem preços
reduzidos. “A fraude dos bots tomou
tal dimensão simplesmente porque
há anunciantes que acreditam possível comprar espaços publicitários na
mídia digital a preços ridiculamente
pequenos”, avisa o especialista ouvido pela CENP em Revista. “É como alguém que compra um Rolex no camelô da esquina por R$ 50 e acredita
que ele é legítimo”.
Não é fácil combater os bots no
campo deles, avisa, a mobilidade técnica e de endereços dos sites sendo

cia. Além disso, está alinhados também
com as práticas do IAB global, em bus-

enlouquecedoramente rápida. Uma
grande agência brasileira, especialmente habilitada em mídia digital,
chega a bloquear cerca de mil endereços por dia de sites manipulados por bots. Logo, para uma ação
eficaz, o combate à fraude deve se
dar bloqueando a sua ação, evitando total e completamente o recurso
a ad networks não confiáveis. A precaução mais eficaz é simples: o
anunciante não pode se permitir
confiar seus investimentos em publicidade digital sem saber onde a
sua marca e mensagem será inserida. Se o anunciante conhecer todos
os sites onde seu anúncio aparece
– e esta é uma recomendação da
própria ANA - o bot morre em questão de poucas semanas. O comprar
mais barato é um princípio que precisa ser combatido.
Como o Google reporta acompanhar mais de 300 mil sites mundo
afora, é tarefa pesada definir os parâmetros da mídia programática
mas não é, de forma alguma, impossível. A alternativa é alimentar
um crime que, se não for detido,
pode vulnerar uma importante modalidade de mídia digital.
A íntegra da pesquisa da ANA:
http://bit.ly/1TyGKFM

@

A pesquisa do IAB dos EUA:
http://glo.bo/1HQcJhY

@

ca de formação de senso crítico em
toda o ecossistema da publicidade digital, desde o anunciante e a empresa de
tecnologia, até a agência e o veículo”,
diz a diretora do IAB Brasil. “Vale lembrar que em qualquer setor da economia, quando abre-se um negócio, existem bons e maus jogadores. Na indústria da música, por exemplo, há os CDs
piratas. Na indústria dos alimentos, os
alimentos falsificados e alterados e assim por diante. Nós não estamos livres
disso. E é assim que o IAB se posiciona,
com a transparência de que o assunto
existe, mas com a certeza de que podemos dar informação ao mercado e assim evitar que mais e mais pessoas invistam de forma errônea”.
Nos próximos anos, o Comitê deve
produzir guia de boas práticas,
workshops, webinars, artigos, eventos
etc. Todas as iniciativas tem como princípio a disseminação de informações
para prevenção das fraudes.
“TRANSPARÊNCIA E
CREDIBILIDADE”
Patrícia Garrido, membro do Comitê
Técnico de Mídia (CTM), do CENP, disse
recentemente ao IVC New! que, para
combater as fraudes na publicidade online é preciso que transparência e credibilidade andem juntas.
“A comunicação online é uma indústria globalizada, as discussões sobre
fraudes ainda são mais frequentes fora
do Brasil, mas os instrumentos para
combater e dar visibilidade aos problemas estão disponíveis aqui também”,
disse ela. “É importante lembrar que o
digital é uma plataforma mais recente,
complexa e fragmentada que os demais meios de comunicação. E que carrega o ônus de ser constantemente desafiado a comprovar suas entregas, impacto e relevância como nenhum outro

O mais espantoso é
que todo este
aparato criminoso
toma dinheiro não
apenas de
anunciantes e
agências
desavisadas mas
também de gigantes
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meio de comunicação. Existe fraude,
crime, má fé, mas também existem limitações técnicas, falta de conhecimento,
utilização incorreta de métricas e pressões de mercado e precificação. Com a
maturidade do mercado, a tendência é
que sejamos cada vez mais eficientes

em diagnosticar a situação e atuar de
acordo”.
Veja a entrevista completa de Patrícia
Garrido em:
http://bit.ly/1XMjaWH

@

iVC inteGRa alianÇa Global PaRa
Combate à fRaUDe DiGital

Serão padronizadas
técnicas e melhores
práticas
de auditoria digitais,
desenvolvidas
tecnologias e
ferramentas de
verificação
e compartilhados
recursos
e conhecimentos
globais
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A Alliance for Audited Media
(AAM), dos Estados Unidos, e o Instituto Verificador de Comunicação
(IVC) firmaram parceria para criar a
Aliança Global para Confiança Digital, dedicada a combater a fraude
em publicidade digital em suas múltiplas formas, ajudando anunciantes, agências e empresas de mídia a
negociar com maior confiança e segurança.
Com a parceria, serão padronizadas técnicas e melhores práticas de
auditoria digitais, desenvolvidas tecnologias e ferramentas de verificação
e compartilhados recursos e conhecimentos globais personalizados para
os mercados locais. “A natureza internacional da mídia digital - com seus
lados positivos e negativos intrínsecos - é uma razão fundamental para
a formação da aliança”, disse Pedro
Silva, presidente executivo do IVC.
Segundo ele, padrões e métricas
podem variar ligeiramente de país
para país mas as questões de responsabilidade, transparência e fraudes avançam pelas fronteiras. “AAM
e IVC percebem muitas questões comuns em sua atuação e esta aliança
é uma forma de unir forças para
compartilhar soluções comuns para
os editores, profissionais de marke-

ting, agências de publicidade e plataformas tecnológicas de publicidade”, disse.
O primeiro produto da parceria é
chamado de Site Certifier, que fornece, em tempo real, verificação independente das métricas mensais de
audiência digital dos editores conforme medido por ferramentas de web
analytics como Google Analytics ou
Adobe Analytics. O produto, inicialmente desenvolvido pelo IVC, verifica independentemente medidas importantes de navegação na web em
todas as plataformas, ajudando os
editores a fornecer aos anunciantes
medições de mídia multiplataforma.
Um novo serviço planejado para
este ano ajudará a publicidade a monitorar campanhas digitais em tempo real prevenindo fraudes, tráfego
inválido de bots, impressões visíveis
(viewability) e segmentação de campanhas. Outro produto futuro lidará
com o bloqueio de publicidade.
Os parceiros continuarão a promover e apoiar padrões desenvolvidos pelo MRC, IAB, Mobile Marketing Association e Trustworthy Accountability Group.
http://ivcbrasil.org.br/

@

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - CONAR

2.827
Total de processos
instaurados pelo CONAR
entre 1/1/2007
e 31/12/2014

1.112
Processos abertos
envolvendo
propaganda enganosa

813

Processos que
terminaram com
penalização para
o anunciante
e sua agência

35 ANOS DE ÉTICA NA PRÁTICA

www.conar.org.br

CaPa

os PRÓXimos Passos
Da inDÚstRia Da
ComUniCaÇÃo
Presidentes das entidades fundadoras, associadas e
aderentes ao CENP relatam suas visões sobre o momento
da comunicação brasileira e o que pretendem fazer no
futuro próximo para combater os efeitos da crise

a
ComUniCaÇÃo
Diante Da
CRise

Orlando Marques/Abap
“Estamos diante de grandes desafios,
que teremos que enfrentar, com bons
ou com maus ventos. Não deixaremos
de nos defender das ameaças ao nosso
modelo de negócio porque acreditamos que ele é bom para as agências,
para os clientes e para os veículos.
Neste cenário de ameaças, temos
que vender melhor os nossos serviços
e valorizar mais o que fazemos e a importância das agências na construção
de marcas e de criação de valor para as
empresas.”
Daniel Slaviero/Abert
“2016 será um ano economicamente
difícil e grandes desafios aguardam o
setor de radiodifusão.
Para o rádio, a migração do AM para
o FM concentra a maior expectativa,
por tudo o que representará em termos
de qualidade. Das 1.781 emissoras de
rádio AM, 1.386 pediram para migrar
para a faixa de FM. Dessas, 932 vão para
a faixa atual e já poderão iniciar suas ati-
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vidades em 2016. Vale dizer que estas
emissoras estarão obrigadas a pesados
investimentos em equipamentos, além
dos valores a serem gastos a título de
adaptação da outorga.
Com maior qualidade de áudio e sinal, elas têm condições de posicionarse melhor e assim atender com ainda
mais qualidade ao mercado publicitário. A Abert considera o projeto de migração com um marco em sua história
de luta em favor da preservação do rádio brasileiro.
Importante lembrar que é cada vez
mais irreversível a integração do meio
com os smartphones.
Nesse sentido, a Abert lançou o projeto Mobilize-se e o portal Mobilize-sePlay. Reunidas em um único integrador,
as rádios participantes podem veicular
propagandas, com uma boa divulgação
para as marcas.
Para a TV, o grande desafio será o
desligamento do sinal analógico. O cronograma original do governo federal,
após intenso trabalho da Abert no sen-

tido de demonstrar sua inviabilidade,
ante a sensibilidade e inteligência do
ministro André Figueiredo, teve que ser
reavaliado, pela dificuldade de atingir o
percentual estabelecido pelo Ministério
das Comunicações, de 93% dos domicílios aptos a receber o sinal digital. O Ministério irá distribuir o dobro dos adaptadores para TV de tubo inicialmente
previsto. É preciso dizer que a crise pela
qual passa o Brasil afetou fortemente as
famílias de baixa renda que, sem a ajuda do governo, não teriam como adaptar seus receptores domésticos.
Em tempos de crise econômica, as
famílias não estão se equipando para a
TV digital, e o brasileiro não pode perder
uma de suas principais fontes de informação, serviço e entretenimento gratuito. Em Brasília, por exemplo, o desligamento seria realizado em abril de 2016.
Agora, a nova data prevista é outubro,
após os jogos olímpicos e o período de
eleições municipais. Em São Paulo, a
data passou para março de 2017.

Orlando Marques,
presidente da Abap
http://www.abapnacional.com.br/

@

A produção em alta qualidade (HD)
impacta todos os envolvidos na TV:
quem produz, anuncia e, principalmente, quem assiste.”
Oscar Simões/ABTA
“O setor de TV por assinatura está vivendo um ciclo bastante desafiador no
Brasil. Nos últimos quatro anos, observamos a chegada de novas plataformas
de distribuição de vídeos e um constante senso de urgência em todos os processos e negócios.
O mais recente componente neste
quadro é a crise econômica que o país
atravessa. Tudo isso mudou a dinâmica
dos negócios. Hoje, o desafio é como
continuar buscando o crescimento em
meio à pressão da instabilidade econômica, restrição de crédito e com um
consumidor muito mais cauteloso.
Mesmo neste contexto, o mercado
de TV paga continua apresentando alguns ganhos que demonstram sua força e potencial de crescimento. Em um
ano em que a economia apresentou
um recuo de aproximadamente 4% e
onde a produção industrial caiu 8%,
houve também redução na base de assinantes, mas numa proporção bem
menor (2,7%). Já a audiência da TV por
assinatura continua crescendo, assim
como o tempo de permanência em
frente à TV e o interesse pelos conteúdos dos canais pagos.
Uma recente pesquisa demonstra
que 30% dos brasileiros reduziram seus
gastos com lazer fora de casa, em razão
da crise, o que significa mais uma oportunidade para a TV paga. Portanto, apesar das adversidades, este meio segue
com boas perspectivas no cenário atual
e nos próximos anos no Brasil.”
Fred Kachar/Aner
“A indústria como um todo vive um

Daniel Slaviero,
presidente da Abert
http://www.abert.org.br/web/
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momento bastante desafiador. De um
lado, temos uma crise macroeconômica, com um ciclo de recessão talvez
nunca antes visto. Ao mesmo tempo,
temos mudanças profundas nos hábitos de consumo de mídia, que afetam
todos os meios.
São mudanças muito grandes. Ambas impõem desafios extraordinários. A
tecnologia oferece formas de mensuração que antes não existiam e somos,
editores, cobrados por elas – e se são
precisas ou não é uma outra discussão.
Em qualquer caso, temos de manter
nossa relevância como meios de comunicação. Temos de continuar sendo referência importante para todas as tribos,
mesmo num momento em que qualquer um pode ser produtor de conteúdo.
Para os anunciantes, temos de mostrar o que e como as revistas agregam
valor às marcas, tirando proveito das
novas tecnologias e lembrando a eles
que revista é muito mais do que a sua
edição impressa. Temos, hoje, um alcance muito maior do que no passado.
Nossa expertise é a segmentação e
estamos expandindo isso para além da
CENP EM REVISTA - Março / 2016
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edição. Acreditamos nas similaridades
dos desafios para a mídia impressa.
Não por acaso estamos associando várias das nossas ações à dos jornais.
Concordo que os editores de revistas, de forma geral, têm oferecido ao
mercado respostas intensas e vigorosas
a estes e outros desafios, mas se o mercado anunciante não responde como
deveria é porque ainda não acertamos
toda a nossa lição de casa. As editoras
estão se desdobrando e buscando inovar, mas os resultados são ainda frustrantes. Não podemos perder o vigor,
mas não dá para achar que está tudo
bem. Não vale jogar a culpa no mercado por isso...
Há vários questionamentos por parte
dos anunciantes. As novas tecnologias
trazem muitos parâmetros para medir
retornos, mas há muita gente questionando o retorno das novas mídias. Temos todos de refletir sobre isso, mas
não existe risco maior que ficar parado.

Oscar Simões,
presidente da ABTA
http://abta.org.br/
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Insistir em fazer as coisas como eram
feitas é receita certa para o fracasso.
Não podemos ter medo de ousar”.
Carlos Fernando M. Lindenberg
Neto/ANJ
“As dificuldades que o país atravessa
na economia vêm afetando de maneira
crescente o mercado publicitário desde
o ano de 2013.
O ano passado foi marcado pela irradiação da crise por todos os setores da
economia, com enorme repercussão
no faturamento publicitário dos veículos de comunicação.
Estamos investindo muito na transição para as mídias digitais e, ao mesmo
tempo, tendo que lidar com as dificuldades da conjuntura. É um stress enorme nas organizações.
Por outro lado, a conjuntura adversa
da política e da economia tem proporcionado oportunidades da imprensa
profissional demonstrar à sociedade
seu grande valor, sua importância institucional.”
Marcelo Marcondes de Moura/
Central de Outdoor Nacional
“Estamos atravessando uma grande
crise institucional e de valores, pela ética nas relações em todos os segmentos. Não seria diferente na nossa indústria. O grande desafio é tornar realidade
a máxima ‘mais com menos’.
Todos os anunciantes estão passando por reformulações, lutando para
manterem suas participações nos mercados e encontram cada vez mais oportunidades de mídia, dos diversos
players. Acreditamos que este será o
grande desafio. Encontrar ferramentas
para Anunciantes, Agências e Veículos
que consigam transformar estes desafios em soluções, e transforma-las em
maior presença no mercado.

Fred Kachar,
presidente da Aner
http://aner.org.br/
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Temos a convicção que, além de atributos que cada veículo obtém, aquele
que unir todas as tecnologias que temos à disposição no momento, e levalas ao mercado através da mídia programática estará dando um grande salto
para os novos tempos.”
Glaucio Binder/Fenapro
“A indústria da comunicação brasileira, assim como em todo mundo, passa
por transformações importantes e contínuas.
A importância crescente do universo
digital nos processos de comunicação,
por exemplo, exige das agências adaptações estruturais que possibilitem
atender às novas demandas de seus
clientes, no sentido de prover soluções
integradas on e offline.
Pesquisas recentes, efetuadas pela
Fenapro, mostram que as agências vêm
se estruturando rapidamente para se
adequar a essa nova realidade. No campo digital, o que parecia um desafio incômodo para as agências que não nasceram digitais, hoje representa a oportunidade de acrescentarem novos serviços
a seus portfolios e obter novas receitas.

O momento econômico adverso
gera ainda uma necessidade de mensurar com maior rigor e assertividade o
resultado da comunicação.”
Monica Lamas/ABMOOH
“A conta de investimento publicitário
do anunciante é sempre sujeita a cortes
fáceis. Sabemos todos que esta é uma
visão míope, um tiro no pé que precisa
ser combatido, principalmente quando
começam os questionamentos sobre o
valor agregado pelas agências. Sem
elas, não há publicidade eficiente e de
qualidade.
Sofremos com a juniorização geral
das equipes, com a velocidade e intensidade das concorrências, com processos neuróticos e sempre demorados e
frustrantes. A ênfase no digital (uma decorrência também da juniorização) é
em muitos casos desproporcional e a
fragmentação da mídia chega a ser enlouquecedora. É uma gama muito gran-

Carlos Fernando M.
Lindenberg Neto,
presidente da ANJ
http://www.anj.org.br/
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de de conhecimentos que se exige dos
profissionais.
O ano passado foi de tirar leite de
pedra. Há um mal-estar, um conflito generalizado, relações degradadas, cobranças insanas por resultados, modelos predatórios de remuneração. Em
Brasília, o ano foi ainda mais difícil. Isso,
claro, respinga nos veículos e fragiliza
agências.
A crise colocou pólvora numa discussão que já existia. Há que se discutir sim
nosso modelo de negócios – mesmo
que o momento favoreça discussões bizarras - mas a verdade é que, hoje, não
temos uma alternativa. Não dá para jogar o mercado no vácuo.
Foi um ano muito difícil de discussão
de remuneração. Os meios recém-chegados atacam os meios tradicionais,
cada vez mais fragmentados. Nenhum
player em mídia exterior tem grande
predominância de mercado. É preciso
ter o sangue frio para determinar limites e não passar deles. É um equilíbrio
muito delicado.
Nosso meio, porém, vive um momento interessante, de consolidação,
dois grandes players e dois fundos de
investimento estão criando grupos fortes. Há também empresas brasileiras
com forte retaguarda atuando no mercado. Este movimento é uma boa novidade para a indústria, que também se
beneficia dos bons ventos com a volta
da mídia out-of-home às ruas de São
Paulo.
O meio cresceu 12% no ano passado, numa estimativa minha, a partir de
consultas às grandes empresas, chegando a uma receita de R$ 1,5 bilhão.
Não foi um ano ruim, portanto, mas
precisamos ter em mente que ainda estamos muito atrasados. Quem milita no
meio defende a regulamentação. Ela é
imprescindível. Fazemos pesquisas e te-

Marcelo M. de Moura,
presidente da Central
de Outdoor Nacional
http://outdoor.org.br/central/
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mos a certeza de que o cidadão é a favor da mídia exterior, até porque ela
traz uma contrapartida para ele, gerando benefícios que, caso contrário, sairiam dos cofres públicos.”
Teresinha Moraes Abreu/Fenapex
“O Brasil passa por um momento
muito difícil em vários segmentos da
economia. A publicidade exterior vem
em um crescente nos últimos anos, por
ser este segmento da publicidade que
mais oportunidades oferece. Esperamos ter pelo menos o mesmo resultado de 2015.”
Duilio Novaes/Abep
“A indústria da comunicação brasileira vem passando por profundas mudanças, que estão longe de se encerrar.
Esse ciclo teve seu início com a chegada
da tecnologia digital e da internet e ganhou intensidade na última década. Estamos chegando ao fim das definições
verticais dos meios de comunicação e
vivemos um momento de redefinições
importantes, onde tudo é possível.
Um aspecto bastante importante
desta questão, impactando diretamente
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o segmento publicitário, é que os modelos de negócio vigentes estão se esgotando e ainda não foram substituídos
por novas opções sustentáveis. Esse talvez seja um dos maiores desafios para
o setor de pesquisa, que produz informação e conhecimento relevantes para
subsidiar decisões de negócio.
Em paralelo, o momento também
oferece grandes oportunidades, particularmente no que se refere à avaliação da eficiência da comunicação nesse novo contexto. Os modelos de negócio deverão ser redefinidos a partir
do conhecimento das relações entre
marcas, mídias e consumidores e de
indicadores da eficiência da comunicação.
A mesma tecnologia que transforma o mundo da comunicação deve
oferecer soluções para a indústria da
pesquisa.
Vale lembrar que a sociedade brasilei-

ra também está passando por transformações importantes, que modificam atitudes, hábitos e relações institucionais e
de consumo. São novos desafios e oportunidades para os pesquisadores.”
Ênio Vergeiro/APP Brasil
“Acredito que nosso maior desafio é
a exata valoração do serviço prestado
pelas agências de publicidade. Há grandes oportunidades para se trabalhar
marcas - e não só ofertas, contrabalançando uma tendência de forte ação do
varejo manejando verbas da indústria.
Cabe às agências a identificação e
desenvolvimento dessas oportunidades, sabendo como cobrar pelo seu
trabalho, lembrando sempre que, num
momento recessivo, quem nunca
abandona o marketing terá melhores
oportunidades. Ninguém deve se deixar paralisar pelas dificuldades de momento.”
Claudio Kalim/Grupo de
Atendimento
“O mercado publicitário, refletindo a
economia brasileira, teve um ano de
grandes desafios. As verbas diminuíram
e os clientes foram muito mais criteriosos em seus investimentos.
Apesar de termos um ano com apelo promocional forte, visto que era importante gerar vendas, vários clientes
perceberam que, em um momento de
crise, a criação de valor em marcas é
muito importante, pois gera diferenciação e fidelização dos consumidores”.

Glaucio Binder,
presidente da Fenapro
http://www.fenapro.org.br/
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Daniel Chalfon/Grupo de Mídia
São Paulo
“O ano de 2015 não deixou dúvida
para ninguém sobre o que é o Brasil:
não é o mundo maravilhoso que alguns
pintavam mas também não é desgraça
total e irremediável pretendida por ou-

Monica Lamas,
presidente da
ABMOOH
http://www.abmooh.com.br/
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tros. Temos enormes problemas e enormes virtudes. Há ainda muita desigualdade, muitas dificuldades, mas temos
mercados fortes – o automobilístico, o
de alimentos e bebidas, o bancário, só
para citar alguns. Um mercado assim
precisa e continuará precisando de
uma indústria da comunicação forte.”
Zeca Honorato/ARP
“Vivemos a transição do modelo
que perdurou por mais de 60 anos
para um novo, ainda não plenamente
configurado.
O maior desafio para agências, fornecedores, veículos e clientes é o de
construir reputação para as marcas sem
cair na tendência à dispersão. Com muitos meios, ferramentas e tecnologias à
disposição, a dificuldade é ser contundente e relevante.
Apesar disso, estou confiante. Num
futuro muito próximo, acredito que não
teremos mais as nomenclaturas “agência” e “agência digital”, ou ainda “on” e
“offline”. Será apenas comunicação. O
fato de ainda existir separações revela
que a fase é de transição.”

PeRsPeCtiVas
PaRa 2016

Orlando Marques/Abap
"As perspectivas para 2016 não são
otimistas e me parece natural que assim sejam, pois a nossa atividade é caudatária da economia. Se esta vai mal,
não há como a outra ir bem.”
Daniel Slaviero/Abert
“Por causa da crise econômica, a
tendência é o setor manter os mesmos
níveis de 2015, com viés de queda.
Com a perspectiva de PIB negativo em
3,5% para 2016, se o mercado publicitário conseguir se manter nos níveis de
2015, poderemos considerar uma vitória.”
Oscar Simões/ABTA
“Assim como para quase todos os
setores da economia brasileira, o mercado de TV paga também deve continuar sentindo os efeitos da crise econômica. Este cenário deve aumentar a
pressão em busca de melhor performance e de rentabilidade nas empresas. Os veículos estão fazendo a sua
parte, se preparando melhor no que
diz respeito à qualificação de times, desenvolvimento de conteúdos e busca
por alternativas.”
Carlos Fernando M. Lindenberg
Neto/ANJ
“As empresas de mídia, de uma maneira geral, se prepararam para um ano
sem expectativa de crescimento. O cenário conturbado e imprevisível dificultou as projeções para o ano, que foram
bastante conservadoras.”
Fred Kachar/Aner
“Os sites gratuitos de revistas vão
continuar crescendo, seja porque vamos dominar melhor as ferramentas,
seja porque teremos mais leitores, inclusive aqueles que deixaram as fontes

Teresinha Moraes
Abreu, presidente
da Fenapex
http://www.fenapex.org.br/
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pagas de informação.
No lado pago, deve haver uma queda, pelos problemas conhecidos. Temos que quebrar a cabeça, principalmente as editoras de conteúdo premium, pois não acredito no nosso
meio vivendo só de receita publicitária.
Apesar de todos os esforços, não estamos conseguindo chegar lá.
Na publicidade, a mesma coisa: o fator macroeconômico será preponderante, os anunciantes estão cortando
investimentos.
Vai ser um ano de queda, não adianta nos iludirmos. Nossos esforços devem ser para reduzir a velocidade da
queda, para sonhar com algum horizonte de estabilidade a partir de 2017.
Por outro lado, temos muitas oportunidades. Nada como o desafio – ou
medo de morrer – para mover o homem. Acho que estamos sendo obrigados a pensar em novos modelos e novos bolsos. Fica claro para as empresas
que não adianta ir atrás dos mesmos
anunciantes, com a mesma conversa.
Precisamos de novos anunciantes, novos negócios.”
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Marcelo Marcondes de Moura/
Central de Outdoor Nacional
“Diferente da maioria dos demais
meios, atravessamos 2015 com bons
resultados. Acredito que 2016 terá uma
grande similaridade.”
Glaucio Binder/Fenapro
“O mercado publicitário é sensível à
queda da movimentação econômica e
deverá sentir o reflexo de redução de
recursos para a comunicação. Por outro
lado, as empresas precisarão de uma
comunicação mais agressiva para perseguir suas metas em um ano difícil.
Imaginamos 2016 como um ano de
adaptação. Aqueles que conseguirem
apresentar soluções mais eficientes,
conquistarão espaço no mercado, viabilizando seus negócios e saindo mais
fortes quando o momento econômico
for mais favorável.”
Monica Lamas/ABMOOH

Duilio Novaes,
presidente da Abep
http://www.abep.org/
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“Além da consolidação do mercado
de out-of-home, temos um segundo
fenômeno favorável para 2016, a Olimpíada do Rio, um turbilhão para o meio.
Ao contrário da Copa, o evento não
permite publicidade nas arenas. Logo,
a ativação passa necessariamente pelas ruas. Há vários patrocinadores já envolvidos. Vamos tirar proveito deste
grande evento.
O mesmo, em escala menor, vale
para o Carnaval. São milhões de pessoas nas ruas das cidades, num movimento que só cresce, beneficiando a
mídia exterior.
Também os tempos de deslocamento nos grandes centros reforçam a importância da mídia exterior no planejamento publicitário. Ou seja, há sopros a
favor do nosso meio próprios do nosso
tempo. Costumo brincar que a mídia exterior será a última mídia de massa a resistir à fragmentação. Temos várias mensurações da eficiência do meio para alavancar frequência das campanhas.
Há alguns aspectos a ponderar. Um
deles é que São Paulo, o principal polo
de publicidade do país, ficou muito
tempo longe do meio, por força da legislação. Por conta disso, temos uma
geração inteira de publicitários que
não teve formação sólida em mídia exterior, inclusive na criação. Esse é um
drama e instigamos muito os publicitários a aproveitar o meio, inclusive com
informação e tecnologia. Sabemos que
programar mídia exterior dá mais trabalho.
Temos também a questão das métricas. É muito mais fácil comprar certas
mídias, mesmo com medições disponíveis discutíveis. Estamos, no out-of-home, lutando por um sistema de métrica
de audiência comum a todos, um número que seja confiável e amplamente
aceito. Na medida em que consegui-

Ênio Vergeiro,
presidente da APP
Brasil
http://appbrasil.org.br/
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mos mostrar os números do meio, saímos ganhando. Teremos esses dados
cada vez mais aprimorados nos próximos anos.”
Teresinha Moraes Abreu/Fenapex
“Temos neste ano de 2016 as Olimpíadas no Rio de Janeiro, o que deve
dar um incremento na participação da
verba publicitária para o setor.”
Duilio Novaes/Abep
“Tudo indica que o ano de 2016 será
desafiador. Marcas e produtos necessitam investir em comunicação para
compensar os efeitos da crise econômica, mas terão orçamentos reduzidos.
Isso significa que haverá menos dinheiro circulando no mercado e ânimos
mais acirrados.
É um contexto que deverá privilegiar
a criatividade, a ousadia e o comprometimento com resultados. Tradicionalmente, o mercado publicitário brasileiro acompanha a evolução do PIB, o
que sugere que enfrentaremos tempos
difíceis com forte redução no investimento publicitário.

O MUNDO VEM
COM O BIG DATA.
VOCÊ VEM
COM A BIG IDEA.
A GLOBO.COM
JUNTA TUDO
E TRANSFORMA
EM UM BIG CASE.
FALE COM A GLOBO.COM
E SAIBA O QUE É
SOLUÇÃO COM CONTEÚDO.

SOLUÇÃO COM CONTEÚDO.
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Entretanto, esse destino não é inexorável e nem todos os players serão
afetados da mesma forma. A comunicação é uma das principais armas para
combater os efeitos da crise e o mercado publicitário pode, em demonstrando sua relevância, reverter essa expectativa negativa. Certamente não será
um bom período para amadores.”
Ênio Vergeiro/APP Brasil
“Teremos um desempenho abaixo
de 2015, com a queda do poder de consumo devido principalmente ao desemprego, perda de renda, custos altos e
insegurança. Não teremos as oportunidades de anos anteriores para lançamentos de produtos e de serviços.”
Claudio Kalim/Grupo de
Atendimento
“A perspectiva é que o ano seja mui-

Claudio Kalim,
presidente do Grupo
de Atendimento
www.grupodeatendimento.com.br/
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to parecido com 2015, com clientes
acreditando na importância da valorização da marca para agregar valor aos
produtos, mas sem esquecer de vender. É o institucional a serviço do varejo, um não anda sem o outro.
Acreditamos que as marcas que
atravessarem esta crise de uma forma
forte estarão em vantagem em relação
aos seus concorrentes no futuro.”
Daniel Chalfon/Grupo de Mídia
São Paulo
“Acredito que a crise valoriza nossa
atividade. Não sou surfista mas sei que
é mais fácil surfar em ondas altas; ondas menos favoráveis valorizam a qualidade do surfista. Em condições como
as atuais, os melhores se destacam.
É hora da substância. Nesse sentido, 2016 pode ser um divisor de águas.
Crescer dói, é normal que doa. A crise
pode nos levar a valorizar mais o modelo brasileiro, a forma como construímos nosso país até agora. O que é
bom vai ser premiado e valorizado.
As agências precisam ser mais relevantes nos negócios dos clientes, não
há alternativa.
Vemos uma mudança de lideranças
na publicidade. Nesse particular, 2015
foi emblemático, com a aposentadoria
de notáveis publicitários brasileiros, lídimos herdeiros da geração de Petrônio Corrêa. A geração mais jovem é
unida, mas os desafios são enormes.
Para isso, precisamos de ainda mais
diálogo e união.
Vejo um mercado fervilhante, como
há muito tempo não se via. Vejo um
caminho a ser seguido. Precisamos lidar com toda a diversidade do nosso
tempo. O desafio é tornar a publicidade de novo atrativa para aquilo que
chamo de ‘os bons desajustados’, as
pessoas mais criativas e inovadoras.

Daniel Chalfon,
presidente do Grupo
de Mídia São Paulo
www.gm.org.br
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Sem elas, não há boa publicidade, publicidade relevante e útil aos anunciantes. E não digo apenas sermos capazes
de criar peças publicitárias melhores e
mais criativas; digo criarmos soluções
de comunicação melhores e mais criativas.
Parte importante do brilho da publicidade brasileira do passado vem do
fato de ela ter sido capaz de atrair estes bons desajustados, para a criação,
para a mídia, para todas as áreas da
agência. Este é, no meu entendimento, o maior desafio.”
Zeca Honorato/ARP
“Economia em crise nunca é algo
animador. Mas depois de um 2015
ruim, as empresas entram neste 2016
mais mobilizadas. Ninguém será surpreendido neste ano. Portanto, será
um ano melhor.”

as PRÓXimas
iniCiatiVas

Orlando Marques/Abap
“As agências têm que unir forças às
demais áreas do mundo da comunicação para continuar defendendo a liberdade de expressão e os valores democráticos da nossa sociedade, mesmo
que o país continue a passar a limpo os
valores éticos e as praticas comerciais."
Daniel Slaviero/Abert
“Nossa prioridade para 2016 é acompanhar o contínuo aperfeiçoamento
das entidades que regulam o setor, entre eles o próprio CENP e nossa Confederação, que envolve mídia eletrônica,
impressa e agências.
Na área de publicidade para rádio,
temos um extenso programa para incrementar o portal Mobilize-se, dando
mobilidade para este meio e, principalmente, proporcionando às pequenas
emissoras acesso ao smartphone, já
que a Abert arca com todos os custos
de desenvolvimento e manutenção
dos sistemas, cabendo às emissoras o
pagamento de uma taxa anual igual a
um salário mínimo.
Na área de TV, a prioridade da Abert
é a distribuição de adaptadores, cabos e
antenas, para televisores de tubo. Estes
aparelhos representam pouco menos
da metade do parque de equipamentos
instalados, normalmente em famílias
com poucas condições econômicas.
Trata-se de uma contrapartida indispensável para fazer frente aos esforços das
emissoras em cobrir as atuais áreas de
atendimento com o sinal digital.”
Oscar Simões/ABTA
“Uma das iniciativas da ABTA no
mercado publicitário será aprimorar a
comunicação com o mercado, com
base em pesquisas, com o objetivo de
buscar mais insights e novos olhares
para o meio.”

Carlos Fernando M. Lindenberg
Neto/ANJ
“A ANJ segue com seu programa
‘Jornais em Movimento’, que engloba
uma série de ações de marketing, comunicação, capacitação e construção
de soluções que visam valorizar a mídia
jornal, fortalecer as empresas jornalísticas e construir conjuntamente uma plataforma comum consistente de evolução para o meio digital.”
Fred Kachar/Aner
“Trabalhamos em quatro frentes. A
primeira é a relação com o governo, visando basicamente questões ligadas à liberdade de imprensa e à tributação, normalmente em conjunto com Abert e ANJ.
Na publicidade, buscamos o resgate
da relevância do meio, muito além do
papel. Neste campo, temos alguma similaridade com ANJ. Em 2016, podemos
desenvolver iniciativas em conjunto.
Na frente das vendas avulsas, precisamos combater o fechamento acelerado de bancas, superar dificuldades
com logística e ajudar o jornaleiro na
evolução da sua atividade, principalmente com ferramentas de gestão. É
uma frente de trabalho em que investimos bastante, mesmo porque vendas
avulsas são relevantes para a maioria
dos associados da Aner.
Já na frente das assinaturas – que é
o que todo editor sonha –, avaliamos
experiências de outros segmentos e temos uma autorregulação em andamento, visando a definição e estímulo
às melhores práticas.
Permeando tudo, temos a inovação
digital, que influi em cada uma das
frentes de trabalho.”
Marcelo Marcondes de Moura/
Central de Outdoor Nacional
“Estamos consolidando em todas as
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frentes, o que reconstruímos nos últimos cinco anos. Mudamos de corpo e
alma, aumentamos nossa participação
no bolo publicitário. Criamos, o sistema
Atlasgeo, para a programação on-line
da mídia exterior, com mais de 30 mil
painéis geolocalizados e com as mais
modernas ferramentas de busca, como
o Google Maps e pesquisas, como setores censitários, pontos de interesse e
de consumo de mídia, qualificando e
quantificando cada peça, presente em
mais de 700 municípios brasileiros, em
26 Estados. É um sistema desenvolvido
em parceria com o mercado e com participação especial do Grupo de Mídia
São Paulo e do CENP.
Criamos a Central de Cursos, com
especial atenção, aos programadores e
mídias das agências, para o treinamento da ferramenta Atlasgeo. Estamos desenvolvendo também, em parceria
com o colégio de arquitetos, cursos
voltados a arquitetos e urbanistas, para
o treinamento e uso de ferramentas de
tecnologia em maquetes eletrônicas
para área urbana.
Nos reaproximamos de todos as instituições do mercado publicitário, através de visitas nas associações e sindicatos, participação em seminários, congressos e workshops. Realizamos convenções e workshops, algumas com
presença recorde, para o aprimoramento de nossos associados e discussões do futuro de nossa mídia.
Depois de 38 anos na mesma sede,
no centro da cidade de São Paulo, estamos de casa nova, com uma estrutura
mais enxuta e moderna, na Av. Paulista, próximo às maiores instituições do
mercado.”
Glaucio Binder/Fenapro
“A exemplo do que aconteceu em
2015, a Fenapro espera continuar con32
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tribuindo com as agências, visando obter melhores condições para sua atuação no mercado.
No ano passado, foram realizadas
pesquisas e estudos bastante valorizados pelas agências. Destaque para o
Design Thinking Propaganda, que contribuiu para uma visão de futuro do negócio da agência de propaganda.
Dentre as iniciativas planejadas para
2016 estão previstas curadoria, gestão
e disseminação de conteúdo relevante
para o mercado com o lançamento do
programa FenapróConteudo; maior
proximidade com o meio acadêmico,
estendendo e ampliando o programa
FenapróUniversitário; road shows de
conhecimento, levando para diversas
regiões do Brasil workshops que ajudem as agências a conhecer novas ferramentas e se prepararem para novas
demandas.
Comemorando 35 anos de existência, a Fenapro planeja ainda atividades
especiais comemorativas e aumentar o
espectro da Semana da Propaganda,
que teve sua primeira edição em 2015.
Espera-se também a consolidação da
CNCS, Confederação Nacional da Comunicação Social, formada pela Fenapro, Fenaert (rádio e TV) e Fenajore (jornal e revista), que já está operando,
emitindo pareceres, acompanhando situações especiais junto ao legislativo e
executivo. Em breve, a CNCS, deve se
posicionar sobre suas atividades.”
Monica Lamas/ABMOOH
“Temos três pautas principais. A primeira é a questão da representatividade do meio, de forma a conquistar o
espaço que devemos ter. Concluímos
há pouco um road show pelas 25
maiores agências, Secom, feiras e fóruns de mídia, sempre buscando mais
associados.

Zeca Honorato,
presidente da ARP
http://www.arpnet.com.br/

@

Na questão da métrica, temos várias
frentes, junto ao Ibope e IVC, por
exemplo. Temos ainda as pautas institucionais, envolvendo Brasília, impostos, sindicatos etc. Sempre que possível, atuamos junto com a Central e o
Sepex.”
Teresinha Moraes Abreu/Fenapex
“Temos muitos projetos a serem implementados no biênio 2016/2017.
Dentre eles, classificar os equipamentos da publicidade exterior e padronizar a nomenclatura, ter uma pesquisa nacional, fazer uma autorregulamentação para o setor e também uma
lei especifica de reconhecimento da
atividade.
Começamos procurando as entidades correlatas para fazermos um trabalho conjunto a ser apresentado ao
mercado.
A publicidade exterior oferece mais
de cem oportunidades de mídia. Por
isso, é um trabalho que precisa ser muito criterioso e, ao mesmo tempo, didático, para que as agências de publicidade e os anunciantes tenham conhecimento desse universo de oportunida-

de e possa usá-lo em todo o território
nacional com linguagem única e informações sobre cada equipamento.”
Duilio Novaes/Abep
“Nos próximos anos, não só o governo mas todos os setores da economia
brasileira precisarão tomar decisões críticas para o futuro. A indústria da pesquisa, que oferece o suporte para essas decisões, tem grandes responsabilidades.
A Abep está empenhada em coordenar os esforços da indústria para garantir que sejam oferecidas soluções
adequadas. Nossa atenção está dirigida para garantir as melhores práticas
do setor, desde qualidade da informação oferecida até a avaliação de novas
métricas, com especial atenção à integração digital. Nossos associados acreditam na colaboração como caminho
para o desenvolvimento de soluções
relevantes. A cooperação com o CENP
é um bom exemplo disso.
O 7° Congresso Brasileiro de Pesquisa, em 4 e 5 de abril, deverá surpreender os participantes com cases inovadores e respostas para muitas das
preocupações da indústria da comunicação. O tema do encontro será
“Transformações: o que moverá o
mundo na próxima década? ”, buscando lidar com a perplexidade, as incertezas e indagações trazidas pela revolução digital, que vem aumentando o
poder e o protagonismo dos indivíduos no cenário de consumo, de opinião
pública e mídia.
Como nos transformar para traduzir
em ações o que captamos através do
novo conjunto de metodologias hoje
disponível, neste mundo contemporâneo cada vez mais plural e dissonante
e, ao mesmo tempo, globalizado e tribal?
Precisamos entender as transforma-

ções sociais locais e globais destes primeiros 15 anos do novo milênio, o que
avançou no nosso campo de conhecimento, para poder traçar nosso caminho paras as próximas décadas.
Com a disponibilidade de informação abundante e barata, que transforma cada indivíduo em um pesquisador,
qual a proposta de valor da nossa indústria e como torná-la clara, tangível e
sedutora?
Este Congresso pretende exibir reflexões e casos que demonstram de
que forma empresas, instituições e
pessoas estão aproveitando o poder da
transformação para pavimentar o seu
caminho para os próximos 15 anos.”
Ênio Vergeiro/APP Brasil
“A APP, como entidade sem fins lucrativos, sofre também com o momento recessivo, mas não perderá seu foco
na missão da atualização e valorização
do profissional de propaganda. Atuaremos, no que for possível, na recolocação desses profissionais através do
nosso banco de dados, networking e
portal APP.”
Claudio Kalim/Grupo de
Atendimento
“O GA vai continuar apostando na
formação dos profissionais. Em momentos de crise econômica é de extrema importância que os líderes de nosso mercado estejam cada vez mais capacitados e preparados. E nosso princípio sempre foi o de ajudar na formação
destes líderes.
Teremos mais cursos de digitalização do atendimento, um pedido dos
profissionais, cursos de tomada de decisão e encontros com líderes do nosso
mercado.
Além disso, o GA como um importante ator do mercado, vai intensificar

seu papel na discussão do negócio. Estaremos mais próximos do CENP e das
demais entidades que discutem os diversos aspectos do nosso mercado.”
Daniel Chalfon/Grupo de Mídia
São Paulo
“Vamos anunciar em breve a nova
diretoria da entidade, para o biênio
2016/2018. Sigo na presidência.
Teremos uma mudança de formato
nas comissões, com atuação de vários
profissionais importantes. Vamos reformar o modo de trabalho, de forma a
dar mais espaço e visibilidade a elas.
Também temos planos importantes
na área de educação do Grupo de Mídia, para estendê-la também a grupos
de profissionais que hoje não são prioritários na definição do nosso calendário de cursos, principalmente aqueles
situados nos patamares superiores da
profissão.
A viagem do Grupo de Mídia em
2016 será para a Escandinávia. Estamos
ultimando os detalhes.”
Zeca Honorato/ARP
“Assumimos no mês de janeiro e já
estamos a pleno vapor. Estamos desenvolvendo um calendário de muitas atividades. Este ano ainda temos o compromisso de celebrar os 60 anos da
ARP. Faremos isso com muita disposição. Nosso foco está no aprimoramento pessoal e na valorização do nosso
negócio. Teremos um bom primeiro
ano de gestão.”

A ABA e o Grupo de Planejamento
preferiram não participar. Veja
entrevista de Andre Izay,
presidente do IAB Brasil, na
página 10 desta edição.
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a olimPíaDa Do Rio
e a PUbliCiDaDe
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio batem à porta.
Para a publicidade é um tema irresistível, mas anunciantes e
agências precisam ter atenção redobrada para a questão da
propriedade das marcas ligadas ao evento, guardadas por
um sofisticado e atuante sistema de controle.
Nesta e nas páginas seguintes,
CENP em Revista reuniu perguntas e
respostas básicas para o mercado publicitário extraídas em sua maior parte
do Guia de Proteção às Marcas, Mercado Publicitário e Anunciante, 3ª versão,
disponibilizado pelos organizadores
do evento e que resume as balizas de
uso – e não uso – das numerosas marcas e propriedades dos Jogos Olímpicos.
Quem zela pela proteção das marcas olímpicas?
O Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos, entidade privada, sem fins lucrativos, constituída
em março de 2010 e responsável pelo
planejamento, organização, entrega e
legado da Rio 2016. Cabe ao Comitê
proteger as marcas de propriedade do
Comitê Olímpico Internacional (COI),
do Comitê Paralímpico Internacional
(IPC) e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
34

CENP EM REVISTA - Março / 2016

Os recursos provenientes da comercialização das marcas são considerados item importante de receita para
realização do evento, daí o rigor do
controle exercido sobre eles. “Preservar as marcas oficiais, garantindo a integridade e o valor emocional que possuem, é essencial para a manutenção
e a continuidade dos Movimentos
Olímpico e Paralímpico”, argumentam
os organizadores. “Os parceiros oficiais se associam aos Jogos, principalmente, por acreditarem que a filosofia
contida nos ideais Olímpicos e Paralímpicos será uma grande agregadora de
valor na construção e fortalecimento
de suas marcas, produtos e serviços”.
Como é feito o controle de uso
das marcas?
O Comitê Organizador dispõe de
uma área específica para a proteção às
marcas, cabendo a ela garantir a integridade das marcas oficiais e proteção
dos direitos exclusivos de associação

dos parceiros oficiais. A área de Proteção às Marcas possui um amplo programa de monitoramento e combate
ao marketing de emboscada e à venda
de produtos e ingressos não oficiais.
Quem pode se utilizar das marcas
olímpicas?
Somente os parceiros comerciais da
Rio 2016 e, mesmo assim, só com autorizações prévias e específicas. Os governos da cidade do Rio, do estado do
Rio e a União estão incluídos neste
acordo.
Empresas não patrocinadores podem se utilizar das marcas?
Os organizadores frisam que não é
permitido o uso das marcas Rio 2016
associado a qualquer tipo de propaganda partidária, religiosa, política e,
principalmente, para divulgação de
produtos e serviços.
Da mesma forma, não é permitido
qualquer tipo de promoção, concurso

qUal é a leGislaÇÃo em ViGoR De PRoteÇÃo às maRCas
Das olimPíaDas Do Rio?
Sempre que uma cidade é escolhida como sede de
uma edição dos Jogos Olímpicos, ela precisa firmar compromisso de proteger símbolos e valores, assim como a
integridade e a imagem dos Jogos. Entre as leis que protegem a propriedade intelectual Olímpica e Paralímpica
contra o uso não autorizado já estão em vigor:
• Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, que protege os sinais distintivos visualmente perceptíveis, através
do seu registro. Dentre os sinais não registráveis como
marca estão o “nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo (...) oficial ou oficialmente reconhecido, bem
como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade
promotora do evento”. Tal legislação também enumera
os crimes contra as marcas, bem como de concorrência
desleal.
• Lei nº 9.615/98 – Lei do Desporto, a Lei Pelé, que trata
da proteção dos signos Olímpicos, determinando que a
sua propriedade é exclusiva do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

ou loteria que tenha como tema ou
foco as marcas Rio 2016 ou que crie
uma associação direta com os Jogos.
Isso vale também para promoções relacionadas a ingressos, do tipo “Compre e ganhe ingressos para os Jogos
Olímpicos”.
A lista de vedações é ampla e inclui
a utilização das marcas ligadas à Rio
2016 para dar título a um empreendimento ou estabelecimento comercial,
produzir qualquer tipo de produto ou
material para fins promocionais, institucionais e principalmente comerciais.
Também não é permitido criar nomes
de domínio para internet utilizando as
marcas Rio 2016, especialmente se a finalidade for comercial.
Quais são as marcas olímpicas?
O conjunto é amplo: marcas, símbolos, imagens, vídeos, expressões oficiais, hinos e canções, entre outros.

• Tratado de Nairóbi - do qual o Brasil é signatário, tendo
sido ratificado pela promulgação do Decreto-Lei nº
90.129/84, que trata da proteção do símbolo olímpico.
• Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais, que regula a
proteção das obras intelectuais.
• Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que
reprime a veiculação de propagandas que possam induzir
o consumidor a erro ou confusão.
Importante também os normativos específicos editados para os Jogos Rio 2016 por vários estados. No Rio, há
o Ato Olímpico Federal – Lei nº 12.035/2009, o Ato Olímpico Estadual – Decreto Estadual nº 41.839/2009 e o Ato
Olímpico Municipal – Decreto Municipal nº 30.379/2009.
Em Minas e Belo Horizonte, os Atos Olímpicos expressos
nas Leis nº 18.184/2009 e Lei nº 9.763/2009, respectivamente. Na Bahia e Salvador, os Atos Olímpicos Lei nº
11.472/2009 e Lei nº 7.720/2009, respectivamente. Em
São Paulo e capital, os Atos Olímpicos foram resumidos
nas leis nº 13.987 (26/03/2010) e 14.870/2008, respectivamente.

Também o lema (“Altius, Citius, Fortius”) e o credo olímpicos (“O mais importante não é o triunfo, mas sim a
luta. O essencial não é vencer, mas
sim lutar”) estão protegidos, da mesma

forma que lema (“Espírito em movimento”) e credo paraolímpicos (“Permitir que os atletas paralímpicos conquistem a excelência no esporte inspirando e excitando o mundo”).

O conjunto de itens
que compõem a
propriedade intectual
dos jogos é composto
por: marcas, símbolos,
imagens, vídeos,
expressões oficiais,
hinos e canções, entre
outros. Com suas
especificidades, todos
representam a
identidade dos jogos e
transmitem os valores
Olímpicos e
Paralímpicos
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Da mesma forma, a chama olímpica,
as imagens históricas, inclusive as marcas de edições passadas dos Jogos
Olímpicos, com respectivos mascotes,
pictogramas, pôsteres, medalhas, moedas, vídeos, fotografias etc. Todo esse
acervo é protegido, assim como a associação com qualquer um dos elementos que o integram.

Os recursos
provenientes da
comercialização
das marcas são
considerados
item importante de
receita das Olimpíadas,
daí o rigor do
controle exercido
sobre eles
Há ainda elementos de ambientação das instalações esportivas e da cidade, submarcas, mascotes, pictogramas representando as modalidades esportivas disputadas e variadas peças
de arte gráfica. Todos esses elementos
são registrados no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI).
As designações e expressões oficiais também estão protegidas?
Além dos símbolos e marcas protegidas, há uma série de expressões e
designações que criam associação direta com os Jogos Rio 2016. São chamadas ‘denominações Olímpicas’ e o
36
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Comitê Organizador reivindica proteção também sobre elas, citando como
exemplos: “Jogos Rio 2016”, “Jogos
Olímpicos e Paralímpicos”, “Jogos
Olímpicos”, “Jogos Paralímpicos”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos
Olímpicos”, “Rio Olimpíadas”, “Rio
Olimpíadas 2016”, “Rio Paralimpíadas
2016”, “Rio Paralimpíadas” e “Rio 2016”.
Estes exemplos, expressamente citados pelo Comitê Organizador, são
apenas alguns de um amplo conjunto,
no qual estão incluídas suas abreviações, traduções e variações. Para mais
detalhes, os organizadores citam vários endereços de internet, como
www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_1303.pdf e www.
rio2016.com/copyright.
Como funciona o uso editorial das
marcas?
Naturalmente, é admitido o uso
editorial ou jornalístico das marcas da
Rio 2016, desde que se evite exposição e associação comercial entre o
conteúdo publicado e os Jogos. Os organizadores recomendam que as marcas só sejam aplicadas em material
cujo tema esteja relacionado aos Jogos Rio 2016 e somente para contextualizar o assunto.
No caso de cadernos especiais sobre os Jogos Rio 2016, nos quais haja
espaço para anunciantes que não sejam os patrocinadores oficiais do evento, o Comitê Organizador recomenda
“máximo cuidado para que o uso da
marca não implique em associação indevida com os Jogos”. Segundo os responsáveis, “para evitar inadequações”,
o melhor é oferecer tais espaços somente aos patrocinadores oficiais Rio
2016.
Ainda segundo os responsáveis pelas marcas, caso os anunciantes sejam

terceiros que não possuam associação
oficial com os Jogos Rio 2016, recomenda-se que sejam tomadas precauções como, por exemplo, o posicionamento de crédito para os anunciantes
de forma apropriada, longe das marcas Rio 2016, reforçado por inserção
de nota redigida nos seguintes termos: “Os anunciantes aqui reunidos
não possuem relação com os Jogos
Rio 2016 e patrocinam apenas este caderno especial”.
Blogs e páginas em redes sociais
com propósito editorial, jornalístico, de
manifestação cultural, popular, podem
utilizar as marcas Rio 2016 de forma
ilustrativa e dentro do contexto, desde
que tais páginas não tenham propósito comercial. Se tiverem e os anunciantes não sejam os patrocinadores oficiais, será preciso deixar bem claro que
tais empresas não possuem relação
com os Jogos Rio 2016, alertam os organizadores.
E nas manifestações populares e
culturais?
Os organizadores admitem o uso
das marcas Rio 2016 para expressar
opiniões e ilustrar manifestações populares e cultural, desde que não haja
propósito ou associação comercial
com os Jogos.
E em eventos, fóruns, workshops e
conferências?
O Comitê Organizador recomenda
que não se use as expressões oficiais
protegidas para dar título a eventos.
Reprovada também qualquer tipo de
associação direta e indevida com os Jogos que possa transmitir a impressão
de que um evento integre a programação oficial do Rio 2016. Tal cuidado, frisam os organizadores, precisa ser ainda maior nos casos em que o evento
for patrocinado ou tenha propósito co-

mercial, destacam os organizadores.
Também não é permitido utilizar
marcas, símbolos ou quaisquer outras
propriedades protegidas no material
de divulgação ou na apresentação de
um evento, sem autorização prévia do
Rio 2016. Para evitar confusão, os organizadores recomendam que todo o
material que mencione os Jogos deve
conter um aviso que esclareça a não li-

As autoridades
olímpicas estão
engajadas
em várias ações de
prevenção
e combate ao
marketing de
emboscada
gação oficial e o não endosso do Rio
2016.
Se o evento possui patrocinadores
que não sejam os oficiais, é recomendado deixar claro que tais empresas
não possuem relação com os Jogos
Rio 2016. Uma forma mencionada pelos organizadores é posicionar o crédito para os patrocinadores de forma
destacada bem como inserir uma nota
de aviso.
Como fica o uso das imagens de
atletas?
A regra é clara, digamos assim: a
Carta Olímpica veda a participação de
atletas que competem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em campanhas
publicitárias no período de quinze dias

antes e depois da competição. Essa resolução, segundo os organizadores,
ajuda a prevenir campanhas de marketing de emboscada de empresas que
não sejam detentoras de direitos oficiais do evento.
O veto se estende a técnicos e
membros oficiais da delegação brasileira que participam da Rio 2016, bem
como de qualquer edição dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos. Todos precisam assinar um acordo com o COB e o
CPB que renova as obrigações para
com a Carta Olímpica e Manual do IPC
em relação à proteção às marcas.
Confederações nacionais e atletas
podem licenciar marcas?
Da mesma forma que os atletas, as
confederações olímpicas e paralímpicas nacionais associadas aos comitês
olímpico e paralímpico nacionais não
podem ter as suas imagens exploradas
por terceiros no período do evento.
O que acontece aos patrocinadores das organizações esportivas?
Os patrocinadores das organizações esportivas possuem direitos de se
associar a tais instituições, seus times e
eventos. Porém, para se associar aos
Jogos Rio 2016 em suas várias instâncias, inclusive ao Time Brasil (designação geral da delegação brasileira), estas empresas têm que ser, necessariamente, patrocinadoras oficiais dos Jogos Rio 2016.
Não sendo, devem respeitar as seguintes orientações:
• Organizações esportivas que possuem programas ou projetos de apoio
a algum atleta ou esporte específico
não podem criar uma associação com
os Jogos Rio 2016, devendo explorar
apenas a relação com o atleta ou esporte e sem utilizar expressões como

os PaRCeiRos
ComeRCiais Da
Rio 2016
Patrocinadores Olímpicos
Mundiais:
Coca-Cola, Atos, Dow, GE,
McDonalds, Omega, Panasonic,
P&G, Samsung e Visa
Patrocinadores Oficiais:
Bradesco, Bradesco Seguros,
Correios, Embratel, Claro e Nissan
Apoiadores Oficiais:
Cisco, Ey, Sadia, Batavo e Skol
Fornecedor Oficial:
Nike

‘atleta Olímpico’ ou ‘atleta Paralímpico’.
• Patrocinadores das organizações esportivas não devem se referir aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
em materiais promocionais ou de propaganda, em qualquer forma. Os patrocinadores devem deixar claro que
são patrocinadores da organização esportiva.
• Os patrocinadores das organizações
esportivas podem escrever artigos e divulgar press releases com fatos sobre
os Jogos Rio 2016. Porém, os organizadores recomendam que o material
não deve criar associação destas empresas com o evento.
“O patrocinador de um atleta pode
fazer uma simples declaração de fatos
informando que o mesmo é Olímpico
ou Paralímpico ou que irá competir
nos Jogos Rio 2016, em material promocional onde o foco seja o atleta e
não a participação dele nos Jogos Rio
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2016 e sem destaque para as marcas
protegidas”, dizem os organizadores.
O documento do Comitê Organizador cita como exemplo negativo o uso
da frase “ajudando o rugby brasileiro a
correr forte em 2016”. No entendimento do documento, a expressão publicitária correta seria “ajudando o rugby
brasileiro a avançar mais rápido”.
• Todos os esportes e disciplinas
do Brasil na Rio 2016 estão unidos sob
a denominação “Time Brasil”. Não há,
por exemplo, “Time Olímpico de Ciclismo” ou “Time Paralímpico de Bocha”.
As marcas do Time Brasil e dos Jogos
Rio 2016 não podem ser aplicadas
sem a autorização prévia do Comitê
Rio 2016.

autorizada associação comercial com
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos ou
com o Movimento Olímpico e Paralímpico.
As autoridades olímpicas estão engajadas em várias ações de prevenção

O COI define
marketing de
emboscada
como qualquer
tentativa de criar uma
falsa e não
autorizada associação
comercial com
os Jogos

Quais são as regras para os chamados “produtos oficiais”?
Apenas empresas expressamente
autorizadas pelo Comitê Organizador,
mediante contrato formal, podem usar
as marcas em produtos e serviços de
qualquer natureza.
Os primeiros produtos oficiais da
Rio 2016 foram disponibilizados para
comercialização já durante os Jogos
Olímpicos Londres 2012 e são uma
importante fonte de receita para o
evento.
A ideia é que os produtos licenciados possam difundir as marcas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em todo
o país, tornando palpável a experiência
do maior evento esportivo do planeta
não só para os cariocas, mas para pessoas de todo o Brasil.

e combate ao marketing de emboscada, inclusive campanhas educativas
para disseminar a importância de combater essa prática nociva de mercado.
“Nem sempre as campanhas que envolvem o marketing de emboscada utilizam as propriedades protegidas”, informam os organizadores. “Pelo contrário, à medida que o mercado passa
a entender as restrições acerca do uso
das marcas protegidas, cresce a busca
por alternativas que possam criar uma
associação direta com os Jogos, porém
indevida”.

Como o Comitê Organizador trata
o marketing de emboscada?
O COI define marketing de emboscada como qualquer tentativa, intencional ou não, de criar uma falsa e não

Como fica o uso das marcas Rio
2016 no setor de turismo, hotelaria e lazer?
Empresas de turismo, hotelaria e lazer podem incluir os Jogos Rio 2016
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em suas comunicações, de forma adequada e proporcional, por meio de referências e declaração de fatos, desde
que, alertam os organizadores, as
ações de comunicações não sejam
promocionais, não tenham finalidade
comercial e que não sugiram uma associação ou relação oficial com os Jogos Rio 2016.
As empresas do setor não poderão
utilizar as marcas oficiais, incluindo as
expressões oficiais, para promover produtos e serviços. A inclusão de informações e referências aos Jogos Rio
2016 deverá ser sempre auxiliar ao produto e serviço oferecidos e não ser o
principal elemento de promoção.
Para garantir que uma comunicação
de marketing não possua como tema
principal os Jogos Rio 2016, afirmam os
organizadores, a referência aos Jogos
deve ser feita de forma auxiliar, sem
utilizar os Jogos Rio 2016 no título ou
em qualquer outro local de destaque.
O que o Comitê Organizador considera ser “envolvimento correto”,
em se tratando da marca Rio 2016?
Levadas em contas estas recomendações, restam em aberto dezenas de
casos específicos. Para eles, os organizadores disponibilizam consultas à
área de Proteção às Marcas, pelo email protecaoasmarcas@rio2016.com
O Guia de Proteção às Marcas, Mercado Publicitário e Anunciante, 3ª versão, está disponível em seu inteiro teor
no endereço abaixo, onde são encontrados também os documentos relativos aos organizadores esportivos e
segmento de hotelaria.
http://www.rio2016.com/copyright

@

ElEiÇÕEs 2016

leGislaÇÃo RestRinGe
inVestimentos
Contornos finais das normas válidas para as eleições
desse ano ainda dependem de manifestação do Tribunal
Superior Eleitoral

A sede do TSE, em Brasília

A legislação eleitoral que entrou em vigor a partir deste
ano restringiu os investimentos públicos em propaganda.
Calcula-se que a vigência da nova legislação significa uma
redução dos investimentos da ordem de 60% no primeiro
semestre de 2016, em comparação à legislação anterior.
São duas as leis que impactam os investimentos públicos
em publicidade em anos eleitorais, ambas contidas em reformas políticas aprovadas no final de 2013 e em setembro
do ano passado. Até setembro de 2014, os agentes públicos podiam investir em publicidade no primeiro semestre
de ano eleitoral verbas iguais à média dos três anos anteriores ou ao menor valor dos três anos anteriores, o que fosse
menor. Com a legislação vigente, o teto de investimento

em ano eleitoral será calculado da mesma forma, mas o
agente público tem de fazer o cálculo levando em conta
apenas os investimentos efetuados no primeiro semestre
dos três anos anteriores ao da eleição e não mais o ano inteiro. A nova legislação não alterou a recomendação para
os meses de julho, agosto e setembro: segue sendo proibida a publicidade de órgão público sujeito aos níveis do Executivo e Legislativo em disputa naquele ano. Os três últimos
meses do ano não têm restrições para o investimento publicitário. Estão fora do alcance da legislação eleitoral a comunicação de produtos e serviços sujeitos à concorrência
de mercado e casos graves e urgentes de necessidade pública, desde que devidamente reconhecidos pela Justiça
Eleitoral.
Meio&Mensagem calculou o impacto da legislação tomando como exemplo os investimentos em publicidade
das prefeituras paulistana e carioca. Pela regra anterior, elas
poderiam investir, respectivamente, em torno de R$ 98 milhões e R$ 78 milhões em publicidade no primeiro semestre de 2016; pela nova regra, o investimento cai para R$ 36
milhões e R$ 28 milhões, respectivamente.
O detalhamento da legislação para propaganda durante
o período eleitoral ainda depende de complementação por
parte do Superior Tribunal Eleitoral que, espera-se, seja publicada em março.
Vale lembrar que as regras gerais para o conteúdo de
mensagens publicitárias de entes públicos seguem válidas:
elas devem ter caráter informativo, sem qualquer menção a
ocupante do cargo.
CENP EM REVISTA - Março / 2016
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CoMPliaNCE

CRise: oPoRtUniDaDe
PaRa aPeRfeiÇoaR
a GoVeRnanÇa
Ao longo desses 20 anos, o valor resultante da boa governança tem sido tangibilizado a partir de situações de crise. Foi assim no início do milênio quando os escândalos corporativos como Enron, Tyco e
WorldCom deixaram os mercados perplexos com a dimensão das fraudes empresariais e as perdas colossais de todas as
suas partes interessadas. Menos de uma
década depois, em 2008, o mundo voltou
a ficar atônito com a crise financeira internacional, como consequência da derrocada de muitos bancos nos Estados Unidos e Europa, na
sequência da crise do mercado de hipotecas dos Estados
Unidos. Ao lado de fatores estruturais e sistêmicos, a fragilidade da governança nessas instituições foi claramente evidenciada entre as causas da crise, que foi a maior desde a
quebra da bolsa de Nova York, em 1929.
Estes dois momentos históricos foram seguidos de um
movimento de reforma regulatória e também de transformações nas empresas e por parte dos investidores. As leis Sarbannes-Oxley e Dodd Frank nos Estados Unidos são exemplares da profunda transformação regulatória que se viu na
esteira das crises. Os códigos de boas práticas foram ajustados em todo o mundo. A autorregulação se aperfeiçoou. As
empresas buscaram fortalecer suas práticas. Os investidores
fizeram um mea culpa e passaram a acompanhar mais de
perto as práticas de governança das empresas onde investem, criando inclusive códigos para si próprios, os stewardship codes. Junto com tudo isso veio o aumento da consciência sobre a importância da boa governança como fator

preventivo e protetor, um verdadeiro escudo para a preservação de valor.
É com esse olhar que podemos observar a crise política e econômica que
devasta o país e que nos deixa a todos
desolados. As notícias dos jornais dão
contornos sombrios sobre a amplitude e
profundidade das práticas de corrupção.
Como chegamos a esse ponto em que
corruptores e corruptos se sentiam tão à
vontade para desenvolver esquemas tão
grandes e sofisticados, envolvendo um
número tão grande de pessoas?
Que governança era essa praticada nas empresas envolvidas com os casos da Operação Lava-Jato da Política Federal? Quando se toma conhecimento das denúncias e acusações, pode-se especular que os esquemas de corrupção estivessem na raiz do modelo de negócios de certas empresas. Onde estavam os conselhos de administração? Como os
administradores, executivos e vários funcionários não viram
os sinais de práticas tão nocivas e que ganharam tamanha
grandeza?
Esses construtos ilegais com esse nível de sofisticação
não se formam do dia para a noite. Eles foram crescendo em
um ambiente tolerante, tanto no âmbito do setor público
como no do privado, onde princípios éticos foram sendo esquecidos e a integridade perdeu o seu valor. Um ambiente
onde os princípios da boa governança não são o mantra da
organização e os modelos de supervisão e controles são feitos para não ver.
Esse doloroso momento brasileiro pode ser visto como

ParCEria
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uma oportunidade de virarmos a pábam por conduzir a negócios mais
"Esse doloroso
gina e escrevermos uma nova histósustentáveis e geradores de valor no
ria. Essa história precisa ser escrita a
longo prazo.
momento brasileiro
partir da absoluta intolerância aos
Estamos a caminho dos nossos 21
pode ser visto
desvios éticos e priorização dos valoanos de história com a certeza de
res e princípios da boa governança.
que o IBGC teve papel fundamental
como uma
Nessa nova história, não se faz vista
no aperfeiçoamento da governança
grossa aos oportunistas e “espertos”
no Brasil. Foi o sustentáculo indepenoportunidade de
que cortam caminhos e produzem ridente para motivação de todos os tiqueza para si apenas e por caminhos
pos de organizações, para as iniciativirarmos a página
tortuosos.
vas dos reguladores e autorreguladoe
escrevermos
uma
É nesse quadro que a boa goverres e para a ação de todas aquelas
nança pode mais uma vez se aprepartes interessadas que gravitam em
nova história.
sentar como um caminho seguro
torno da governança. Nos apropriapara a criação de valor para toda a somos com orgulho do papel que tiveEssa
história
precisa
ciedade. Assim, não poderia ser mais
mos, mas estamos plenamente consoportuno que o IBGC comemora
cientes que ainda temos muito que
ser escrita a partir
seus 20 anos lançando a 5ª Edição de
avançar.
da absoluta intolerância
seu Código de Melhores Práticas.
Seremos totalmente inflexíveis
Nessa nova edição, nós propomos
com situações como as que levaram
aos desvios éticos
um novo olhar em relação às boas
o país a viver esse verdadeiro tsunapráticas. O novo código propõe a remi do ponto de vista ético. Estaremos
e priorização dos
flexão que leva a uma escolha resvigilantes. Seguiremos resolutos,
ponsável e madura. Menos prescritieducando e advogando pelas boas
valores e princípios
vo que as versões anteriores, nosso
práticas. Vamos incentivar para que
código ancora-se nos princípios
nossa sociedade amadureça com
da boa governança"
como elementos norteadores inequíessa crise e se torne altamente intovocos do que se espera como boa
lerante com as práticas em arrepio à
governança. Entendemos que esta é uma edição de transi- ética e a boa governança.
ção da prescrição para um documento essencialmente
Os programas de compliance se tornam, a cada dia que
baseado em princípios. E fizemos assim considerando que passa, ferramentas de responsabilidade corporativa ainda
essa transição gradual seria educativa para nossa sociedade. mais importantes para prevenir, detectar e reagir – de forma
O novo Código do IBGC pretende estimular as organiza- proativa e contundente – diante de situações que podem
ções a moverem da Governança do parecer ser – uma abor- colocar em risco a viabilidade e longevidade das organizadagem que leva à adoção superficial de boas práticas, moti- ções. O resultado desse esforço são organizações mais forvada pela percepção que ela vai gerar – para aquela adota- tes e resilientes no cumprimento de seu papel econômicoda pelo valor intrínseco de se adotar as melhores práticas, a social, permitindo que as gerações futuras tenham condigovernança do ser.
ções de seguir em frente.
O valor intrínseco da boa governança é observado, por
exemplo, na administração dos conflitos de interesses; nos Sandra Guerra é Presidente do Conselho de Administração do IBGC
processos de decisão mais robustos; no aumento da confiança interna e externa que é resultante da maior transparência junto às partes interessadas; e na criação de valores
www.ibgc.org.br
tangíveis e intangíveis à organização. Esses benefícios aca-
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FiM dE aNo

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

Arnaldo Rosa e Caio Barsotti

O almoço de confraternização do CENP aconteceu no Restaurante Cantaloup

Paulo Zoéga, Oscar Mattos, Orlando Marques e Raul Nogueira Filho

Marcio Oliveira e Fred Müller
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Cîntia Marques e Cecília Moraes

Alexandre Barsotti, Gilberto Corazza e Antônio Fadiga

Marcelo Marcondes de Moura e Rafael Davini

Elaine Losch, Fábio Saad e Cris Rother

Nelson Gomes e Antonio Calil Cury

Humberto Mendes, Cesar Paim, Ricardo Nabhan de Barros, Flávio Correa e Caio Barsotti

Geraldo Leite, João Luiz Faria Netto, Domingos Logullo
e José Antonio Calazans

Antonio Carlos de Moura, Edney Narchi, Flávio Corrêa e Gilberto C. Leifert

Carlos Doné, Rodrigo Neves e Paulo Saad

Armando Ferrentini e Caio Barsotti

José Carlos de Salles Gomes Neto, Oscar Mattos
e Luiz Roberto Valente Filho

Queiroz Filho, Caio Barsotti e Orlando Marques

Roberto Tourinho e Júlio Casares

Henrique Belmonte, Alexandre Barsotti, Edson
Shinohara e Herbert Zeizer
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Glaucio Binder e Caio Barsotti

O almoço do CENP aconteceu no dia 7 de dezembro

Gilberto Corazza, Hiran Castello Branco, José Carlos de Salles Gomes
e Herbert Zeizer

Ênio Vergeiro e Armando Ferrentini

Marcello D'Angelo e Flávio Pestana

Raul Nogueira Filho, Geraldo Alonso Filho e Luiz Roberto Valente Filho

Antonio Freitas, José Carlos de Salles Gomes Neto,
Roberto Tourinho e Luiz Lara
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Alexis Pagliarini, Queiroz Filho, Daniel Queiroz
e Decio Vomero

Sonia Leme e Marcelo Coutinho

Gilberto C. Leifert, Geraldo Leite, Oscar Mattos e Orlando Marques

Marcos Nogueira de Sá, Antonio Carlos
de Moura e Roberto Mesquita

Rafael Sampaio e Paulo Chueiri

FENaPro

aGÊnCias amPliam neGÓCios
Esta é uma das conclusões de pesquisa
feita junto a agências de todo o país e do
projeto Design Thinking Propaganda
Em um cenário de retração econômica e de transformações provocadas pela invasão digital, agências de publicidade de todo o país estão dinamizando seu modelo de atuação, oferecendo novos serviços, reposicionando sua estratégia e formas de remuneração, visando reforçar a percepção
de relevância junto aos anunciantes e crescer em novas
frentes de negócios.
Esta é a conclusão mais importante da pesquisa promovida no final de 2015 pela Fenapro em conjunto com os Sinapros, abrangendo 747 agências de 14 estados, em conjunto
com os workshops do Design Thinking Propaganda com
mais de cem delas. “As duas iniciativas nos permitiram obter
uma radiografia inédita do setor e apontar caminhos que visam assegurar a sustentabilidade dos seus negócios”, diz
Glaucio Binder, presidente da Fenapro, entidade fundadora
do CENP. “As agências podem perder seu protagonismo se
não forem vistas como capazes de prover soluções completas de comunicação”.

atiViDaDes ComPlementaRes
nas aGÊnCias seGUnDo a
fenaPRo

Amostra: 380 (total) + 367 (SP)

A pesquisa, realizada pela Toledo & Associados, cobriu todas as regiões, entrevistando agências de diferentes portes
e estrutura, que contam com 16 anos em média de atividades; 90% não integram qualquer grupo empresarial; 86%
não possuem filiais em outros Estados; seu portfólio inclui 15
clientes e 16 contas em média, com uma estrutura média de
20 pessoas por agência.
Segundo a pesquisa, a remuneração das agências avança
na direção dos contratos por fee regular e success fee e também na cobrança de outros serviços. Hoje, a receita obtida
com desconto-padrão (fruto de veiculações) representa 33%
do total, enquanto serviços internos já são 20% da receita;
contratos por fee e success fee são 17% e honorários sobre
produção externa, 14%. Em São Paulo, os contratos por fee
e success fee já são a principal fonte de receita. “A comissão
de mídia e de produção tem sido algo bom para garantir
uma rentabilidade adequada às agências, mas sua dependência teve, como efeito colateral, uma desvalorização da
criação e do planejamento. Retomar o verdadeiro valor dessas atividades é um dos caminhos que as agências estão
percorrendo dentro do novo modelo de negócios”, diz Alexis Pagliarini, superintendente da Fenapro.
A visão das agências como provedoras de soluções de comunicação, apontadas nos workshops, foi confirmada pela
pesquisa como um caminho que já estão seguindo. A participação dos serviços web, por exemplo, está crescendo para
70% das agências entrevistadas e estes compõem 77% das
atividades complementares oferecidas. A despeito disso, os
serviços digitais e de conteúdo ainda representam apenas
11% da receita total.
Outras atividades complementares importantes são marketing promocional e eventos, que representam, respectivamente, 33% e 27% dos serviços oferecidos.
www.fenapro.org.br/
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Na MÍdia
Nesta página, alguns artigos de interesse publicados nas últimas semanas, com os
respectivos links para quem quiser lê-los na íntegra

meRCaDo aPoia PePsiCo em feCHaR
mesa De ComPRas
Trechos da reportagem do PropMark, publicada em
novembro
“O mercado recebeu bem a notícia de que a PepsiCo fechou seu departamento global de procurement, a famosa
mesa de compras da área de marketing, que se tornou motivo de muitos conflitos entre empresas anunciantes e agências. A partir de agora, a responsabilidade de contratar os
fornecedores de marketing será dos gestores de cada uma
das marcas da empresa multinacional, o que deve mudar
significativamente a relação da Pepsi com suas agências de
propaganda e demais fornecedores de marketing, além de
ampliar o debate a respeito do valor das mesas de compras
para as empresas de uma maneira geral.
“Glaucio Binder, presidente da Fenapro (Federação Nacional de Agências de Propaganda), considera a medida da
PepsiCo positiva e torce para que outras empresas sigam
pelo mesmo caminho. Binder fala que uma mesa de compras pode piorar um trabalho, nunca melhorar. E é difícil
mensurar o quanto um trabalho ruim pode interferir negativamente numa marca. “Ter uma etapa do processo que só
tira valor não me parece algo inteligente. Para o país é ruim

“PoR Uma PRoPaGanDa melHoR”
Trechos do artigo de Cora Rónai, publicado no site
do jornal O Globo em fevereiro
“O papel da propaganda é bastante claro para todos e se
resume numa palavra, sedução. A propaganda deve essencialmente seduzir quem a vê, convencendo este consumidor de que o produto que está apresentando, seja um candidato ou uma marca de sabonete, é superior às alternativas. Para que consiga seduzir com eficiência, a propaganda
tem que ser, obviamente, sedutora: ninguém vai se interes-
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também, pois a pressão por preços cada vez menores empurra empresas menores à informalidade, para se manterem competitivas”, conclui.
“Resta saber, se esse movimento será seguido por outras grandes empresas, que ainda compram propaganda
como se comprassem material de escritório. Orlando Marques, presidente da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), afirma que a possibilidade é forte,
pois o comportamento de um grande anunciante pode ser
seguido e virar uma tendência. Nesse caso, a maior vantagem (da extinção das mesas de compras na área de marketing) será empoderar o marketing e dar aos profissionais da
área mais responsabilidade na negociação e nas compras
dos serviços.
“Uma coisa é certa: profissionais de marketing têm conhecimento e entendem de fato a linguagem da agência e
não costumam confundir trilha sonora e direitos autorais
com parafusos e arruelas. Na maioria das vezes que participei de reuniões conjuntas de compras com o pessoal do
marketing, havia um certo desconforto dos profissionais de
marketing em ter de se submeter à decisão do todo-poderoso comprador”, observa.
http://bit.ly/1mHFG5q

@

sar pelo que ela vende se, em primeiro lugar, ela não conseguir chamar a atenção. Uma boa peça publicitária presta
serviço para os dois lados, tanto para o anunciante quanto
para o público, a quem oferece informação ou, eventualmente, um momento de entretenimento.
“A propaganda que se vê na internet, contudo, foge tanto a essa premissa básica, que poucas categorias de aplicativos crescem de forma tão explosiva quanto a dos ad blockers, que se especializam em bloquear anúncios.
http://glo.bo/1R8lPHr

@

CUrtas

R
ComeÇoU o DesliGamento

R
ConGResso Da abeP

Rio Verde, em Goiás, é a primeira cidade brasileira a iniciar o
processo de desligamento do sinal analógico de TV no país.
Para a Abert, é um momento marcante, como assinalou nota
divulgada em fevereiro e assinada pelo presidente da entidade
fundadora do CENP, Daniel Pimentel Slaviero. “É a primeira
etapa para o fim das transmissões analógicas em todo o Brasil.
A experiência de Rio Verde traz valiosa aprendizagem ao
processo”, diz a nota. “A Abert reitera o compromisso com o
desligamento do sinal analógico nas condições e cronograma
determinados pelo Ministério das Comunicações, garantindo a
cobertura e acesso da população à TV aberta e gratuita”.
A conclusão do desligamento em Rio Verde, previsto para o
final de fevereiro, se dará mediante a realização de nova
pesquisa que confirme as projeções de distribuição dos
conversores e atingimento do percentual de domicílios aptos a
receber o sinal digital terrestre.
@ www.abert.com.br

A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, Abep,
entidade aderente ao CENP, realizará nos dias 4 e 5 de abril o
7º Congresso Brasileiro de Pesquisa, que terá como tema
“Transformações: o que moverá o mundo na próxima década?”.
A proposta, segundo Zilda Knoploch, responsável pelo
congresso, é apresentar, debater e refletir sobre as mudanças
que impactam a sociedade, as novas tendências, os avanços da
tecnologia, entre outros aspectos que alteram as relações
humanas. Para atingir esses objetivos, a Abep estimulará a
sinergia entre profissionais que atuam em empresas de
pesquisa, na mídia, nos diversos segmentos do marketing e da
publicidade, além de acadêmicos, cientistas sociais e
autoridades governamentais.
Os organizadores esperam receber mais 500 participantes, que
acontece no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.
Entre os já confirmados estão o senador Álvaro Dias, o
historiador e filósofo Leandro Karnal, da Unicamp, os
antropólogos Chiara Vascotto, especializada em
comportamento de consumo das famílias, e Roberto da Matta,
da PUC-RJ, Luca Cavalcanti, diretor dos Canais Digitais do
Bradesco, Ulisses Zamboni, da agência de publicidade Santa
Clara, e a jornalista Miriam Leitão.
As inscrições podem ser feitas no site do evento
@ www.congressoabep.org

Da tV analÓGiCa

R
ConCoRRÊnCia em sC

Dá PRefeRÊnCia a aGÊnCias
CeRtifiCaDas

A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, Acif, está
convidando agências para participarem do processo de seleção
para a contratação dos serviços de publicidade entre abril e
maio de 2017.
No edital de convocação, duas exigências que vão se tornando
mais comuns em situação do tipo: ter sede na cidade e deter
a Certificação de Qualificação Técnica concedida pelo CENP.
Também terão preferência agências com dois anos ou mais de
experiência e que sejam associadas à Acif.
@ http://bit.ly/1T6EF5E

R
os eVentos Da aba em 2016
A ABA, entidade fundadora do Cenp, está divulgando a sua
agenda de eventos para 2016, começando pelo ABA
Insights, dia 10 de março, no Rio.
A agenda completa – estão previstos treze eventos até o
final do ano, passando também por São Paulo e Brasília –
pode ser conhecida em detalhes no site da entidade.
@ www.aba.com.br

aConteCe em abRil

R
CResCe ConfianÇa na míDia;
eXCeÇÃo é míDia soCial

Pesquisa com 33 mil pessoas de 28 países, inclusive Brasil,
indica crescimento do nível de confiança na mídia, de 45%
para 47% de 2015 para este ano. No Brasil, os índices
registrados foram, respectivamente, de 51% para 54%. A
pesquisa, divulgada em fevereiro, é de responsabilidade da
Edelman, uma consultoria de relações públicas dos Estados
Unidos.
Todos os segmentos de mídia – inclusive ferramentas de
busca - tiveram crescimento no índice de confiança. A
exceção, com queda de um ponto percentual, foi
observada na mídia social.
@ http://bit.ly/1VCBVKG
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CrôNiCa

a oRiGem De Um aPeliDo
Lintas da Bela Cintra, atendimento da Unilever.
Um bom profissional de pesquisa da agência, muito
inteligente, delicado, educadíssimo, que vou chamar de
senhor X, foi convidado por uma gerente de planejamento/atendimento da agência para migrar para o
atendimento da Unilever, Elida Gibbs. E lá foi o nosso
personagem, para a função de atender o maior cliente
da agência.
Era o diretor do Grupo Unilever, na época, o craque
José Carlos Crippa, um dos melhores profissionais da
área, sério, sisudo, meio sarcástico, seco, irônico, extremamente técnico, como requeria aquela conta.
Passado um período de adaptação, onde acompanhava o gerente nas reuniões, o senhor X ganhou asas
e passou a ir sozinho atender o cliente, no dia a dia, até
que coube a ele apresentar por conta própria uma campanha de Rexona. Detalhe: o senhor X não dirigia, se locomovendo de táxi para ir e vir do cliente.
Grande expectativa na agência, que aguardava ansiosamente o resultado da apresentação e as eventuais alterações nos textos, layouts e storyboards levados. Para
variar, os prazos estavam apertados.
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Chegando o senhor X de volta à agência, Crippa o esperava, e foi logo perguntando da reunião. O senhor X
relatou, timidamente, o transcorrer do encontro, e foi aí
que a coisa aconteceu.
Perguntou o Crippa: "Muito bom, senhor X, mas cadê
a campanha"?
Respondeu o senhor X: "Bem, Crippa: a campanha...
babau".
Ele havia esquecido a campanha dentro do táxi da
volta.
Claro que, depois dessa, ele ficou conhecido como
"Babau", apelido que perdura até os dias de hoje.

Celso Ferri é publicitário. Crônica publicada originalmente na página do FaceBook "histórias vividas na propaganda".

Nossos NúMEros
balanÇo Dos PRoCeDimentos Do ConselHo De étiCa 2014 / 2015

DiliGÊnCia téCniCa De VeRifiCaÇÃo – DtV

atualizado até 04/03/2016

vEriFiCaÇÕEs
No históriCo
dE diligêNCia
téCNiCa dE vEriFiCaÇão
rEalizadas, dEsdE 2002

2.249

208

136

72

–

65

ProCEdiMENtos
iNstaUrados
2014 / 2016

ProCEdiMENtos
qUE já
PassaraM
PEla
CoNCiliaÇão

ProCEdiMENtos
qUE Estão
Na PaUta
dE CoNCiliaÇão

ProCEdiMENtos
agUardaNdo
Prazo

ProCEdiMENtos
qUE já
PassaraM
PEla
arBitragEM

21

45

54

37

26

ProCEdiMENtos
qUE Estão
Na PaUta
dE arBitragEM

ProCEdiMENtos
qUE já
PassaraM
PElo Colégio
dE PrEsidENtEs

ProCEdiMENtos
qUE Estão
Na PaUta
do Colégio
dE PrEsidENtEs

ProCEdiMENtos
EM qUE hoUvE
aCordo dE
adEqUaÇão às
NorMas-Padrão

ProCEdiMENtos
EM qUE
hoUvE PErda
dE oBjEto

diligêNCia téCNiCa
dE vEriFiCaÇão
rEalizada No
ForMato à distÂNCia

180

100%

agêNCias
vEriFiCadas Na
agENda 2015
(aNo BasE 2014)

2.092 rElaÇÕEs
agêNCia / CliENtE
dEClaradas
EM 2015

atUalizaÇão até FiNal dE 2015

CeRtifiCaÇÃo

12.711 agêNCias
Cadastradas

208

até 04/03/2016

ProCEssos
avaliados

até 04/03/2016

aGÊnCias CeRtifiCaDas
3623

3753

3909

3800

Fonte: CENP
3532

3110
2728

2506

2358

2544
2191

1904

2255

1991

1860

1812

934

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
04/03/2016

aÇões e atiViDaDes Da áRea De RelaÇões institUCionais
•

Planejamento das metas da área de RI para 2016 e
elaboração do orçamento.

•

Início da execução do cronograma de comunicação para
2016

•

Desenvolvimento de sistemas para que o IVC- Instituto
Verificador de Comunicação passe a auditar, dentro de
seus padrões normativos, também as versões digitais das
edições completas da CENP em Revista disponibilizadas
para download gratuito no site cenp.com.br e nos dois

principais sistemas operacionais para aparelhos móveis,
Apple/IOS e Android.
•

Elaboração de um plano de comuncação para
incrementar a leitura da versão digital da CENP em
Revista.

•

Graças ao novo sistema de dados nosso mailing vai se
transformando numa eficiente ferramentaa de
comunciação com nossos stakeholders e com o
mercado.

CENP EM REVISTA - Março / 2016

49

Cartas
Amigos da CENP em Revista

Srs

Vocês têm toda a razão! Como dizem logo na abertura
da reportagem de capa da edição nº 45, “Nunca foi tão difícil como agora entender o mundo”.
E nós, publicitários, no meio desta loucura, tendo de
atender e entender os velhos, os novos e os novíssimos canais de comunicação, os cada vez mais multifacetados perfis dos consumidores e as pressões quase sempre desproporcionais dos anunciantes, envolvendo custos, prazos e
resultados. E, como se não bastasse, vemos o país mergulhar numa crise que quase todo mundo descreve como “a
maior de todos os tempos”...
(Respiro fundo)
É um período particularmente desafiador para a nossa
atividade – e, por isso, um período interessante. Mas como
desgasta! A quantos riscos nos expomos diariamente em
busca das melhores soluções, capazes de atender às necessidades dos anunciantes, as exigências dos veículos e
preservar a saúde das agências! Tenho saudades de um
tempo menos acelerado, onde havia tempo para o importante e não só para o urgente.
Mas não temos opção. Temos de seguir em frente, pensando na nossa continuidade, na da agência e na do mercado. Ou seja, temos de seguir preservando o CENP e as
Normas-Padrão, uma âncora, um lastro, um esteio em
meio a toda esta loucura.
Obrigado pelo espaço para o desabafo.

Parabéns ao CENP pela produção do vídeo sobre o
modelo brasileiro de publicidade. Didático na medida
certa e muito bem produzido, ele toca em temas que a
maioria de nós, publicitários, podemos até saber mas dificilmente alcançamos os fundamentos.
Tudo somado, é uma bela homenagem à atividade
publicitária, nem sempre louvada pelos seu inúmeros
méritos mas sempre malhada pelos seus inevitáveis defeitos.

Maria do Rosário, São Paulo

Carlos Augusto, Maceió

José Antonio, Recife
@ Veja o vídeo do CENP: http://bit.ly/1Pn6Bjv

Amigos do CENP
Parabéns pela série de reportagens sobre os muitos
problemas da internet como veículo de comunicação publicitária.
Sabemos todos que o crescimento da publicidade digital é inseparável do futuro da nossa atividade. Sabemos
também que a modalidade exige conhecimentos técnicos, táticos e estratégicos que vão bem além dos nossos
conhecimentos, digamos, clássicos. Nesse sentido, a iniciativa da CENP em Revista é muito bem-vinda. Continuem, pois!
Temo que ainda temos muito a aprender...

escreva para a CenP em Revista: cenp@cenp.com.br
CENP EM REVISTA é uma publicação trimestral editada
para o CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão
pela Spring Editora.
Artigos assinados não reﬂetem necessariamente a opinião
desta revista, assim como declarações emitidas por entrevistados.
É autorizada a reprodução total ou parcial das matérias,
respeitado o direito de autoria e desde que citada a fonte.
Toda a edição também está disponível no site da entidade:
www.cenp.com.br
Av Paulista, 2073 – 6º andar
Conjunto Nacional – Edifício Horsa II
CEP 01311-940 – São Paulo – SP – tel. (11) 2172-2367
site: www.cenp.com.br – e-mail: cenp@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

Fontes: Kantar Ibope Media - Mw Telereport - PnT (Painel nacional de Televisão) - Universo Base Atlas de Cobertura Globo Fev’16. Critério ranking: 1º bim’16.
não considerados programas políticos, religiosos e eventos esportivos. Critério alcance: reach % - alcance médio diário Fev’16. Valores arredondados.

