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O QUE VEM
POR AÍ...

Profi ssionais do mercado 
de comunicação 
apontam expectativas 
para o próximo ano

Esquizofrenia Digital: 
A saga em busca de 

transparência

O 3º artigo da 
série “O futuro

da propaganda”

Estudo aponta 
impactos da 

publicidade na 
economia



CONSUMIDORES 
ALUCINADOS 
POR GAMES 
ESTÃO LIGADOS 
NA GLOBO. 

E OLHA QUE SÃO 
44,3 MILHÕES DELES 
TODOS OS DIAS.



 

Fonte: Kantar IBOPE Media | TGR Consolidado 10 Mercados | Reach % - Alcance Médio Diário | Participação no segmento (Adh%) | Setembro’16 

| Universo Projetado Base Atlas de Cobertura Globo | Target: AS ABCDE 12+ Games* | Universo do target: 92.065.566 (*Jogos por Computador/

Videogames: Jogar Games/Últimos 30 dias ou Jogos e Brinquedos (exceto videogames) - Compradores - Últimos 3 meses ou Videogames - Posse 

= SIM ou Planeja Comprar - Próximos 12 meses: videogame conectado ao televisor ou Ativ Recreativas/Bem Estar: Jogar jogos de mesa/baralho.)

negocios.redeglobo.com.br

Dos 44,3 milhões de alucinados por games que assistem à Globo:

SEXO

18.6MM 25.7MM

CLASSE SOCIAL

AB  17.2MM

FAIXA ETÁRIA

JOVENS  
(12-24) 10.2MM

C  22.3MM DE 4.8MM

ADULTOS 
(25-49) 21.5MM

SENIORES 
(+50) 12.6MM
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É sabedoria popular fazer o balanço pessoal a cada 
mudança do calendário indicando o fim de um e 

o início de novo período, contado em dias que, nos 
tempos de agora, não chegam a ser de muita con-
fiança. Os números – sempre eles – falam do que 
passou e ajudam as projeções do que está por vir. Ri-
to de passagem, cumpre respeitar a boa dose de oti-
mismo, sem esquecer o que falam os números, isto 
é, pensar que é possível o melhor, o ano mais pro-
missor, desde que se esteja disposto a trabalhar na 
construção com bons e novos propósitos.

A publicidade é, por natureza, a atividade que po-
de ajudar todas as outras atividades na superação 
e no encontro das certezas que fazem a vida uma 
aventura rica de surpresas. Fomos buscar os indi-
cadores e virtudes na matéria de capa que trata das 
Perspectivas para 2017, que ouviu diferentes profis-
sionais do mercado de comunicação, de Anuncian-
tes, Veículos e Agências, todos com visão clara so-
bre o presente e olhar de esperança atenta nos dias 
melhores que um novo ano pode oferecer.

A reflexão prévia está na matéria sobre Esquizo-
frenia Digital e põe luz sobre assuntos que ainda 
precisam ser revisitados com acuidade, senso crí-
tico, mas bom senso, e muita conversa. A inovação 
não pode inebriar. É essencial e marcou cada passo 
da história do homem, e continuará a ser, razão pe-
la qual merece atenção e respeito, para que de fato 

contribua com  o processo civilizatório. O fato é que 
métricas e algoritmos são fundamentais, mas devem 
existir para melhorar as relações humanas no mun-
do da ciência e do trabalho.

A propaganda não se limita ao mundo da publi-
cidade, da arte do interesse, à relação anunciante, 
agência e veículo. Ela promove o mercado, de coi-
sas e ideias, movimenta o mundo das coisas tan-
gíveis ou não e está incorporada a tudo o que diga 
respeito ao mundo que se tem e ao que se deseja, 
seja o atual muito triste em perspectivas ou o que 
almejamos, quimera difícil, mas não impossível de 
se alcançar.

Vejam os números, novamente eles: recente estu-
do da ABAP, em parceria com a Deloitte e o endos-
so de 11 entidades nacionais representativas da ati-
vidade publicitária no País, mostrou que de cada  
R$ 1,00 aplicado em publicidade são gerados, em 
média, R$ 10,69 para o conjunto da economia. As-

sim, os R$ 33,5 bilhões de receita gerados no setor 

(no ano de 2014) impactaram em R$ 358 bilhões 

o PIB brasileiro.

É um bom motivo de orgulho, medo e desafio. 
Coisas que ficam, neste final de ano, como herança-
advertência a criadores e veiculadores da publicida-
de brasileira, como um chamado à crença de que é 
possível superar a crise – com respeito aos fatos, a 
começar pelos humanos.



X FACTOR BRASIL
BRILHANDO NA TNT.

TERÇAS E QUINTAS

20H30

O X Factor Brasil estreou na TNT sendo a segunda 
maior audiência da TV paga para o público AB
18 a 49 anos. Um show com milhares de fãs e que 
você não pode ficar de fora.

Saiba mais em 11 5501-6700.

Kantar IBOPE Media | Serviço Regular Audiência TV | PNT Completo | Media Workstation | Audiência (%) | Análise da concorrência | AS AB 
18-49 PayTV (8.934.700) | Total TV Paga | X FACTOR NOT | Exibição 31 de Agosto (20h30 às 21h57) e 01 de Setembro de 2016 (20h30 às 22h05). 
Considerados apenas canais de PayTV.

#XFactorBR
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ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES ASSOCIADAS

MISSÃO

VISÃO VALORES

HISTÓRICO

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 nor-

mas legais e de autorregulação, pi-

lares do modelo brasileiro de negó-

cios da publicidade. Historicamente 

fundado nas melhores práticas, pro-

move ambiente ético, seguro, trans-

parente, sustentável e de elevado 

padrão de qualidade, por meio do 

convívio respeitoso e participativo 

dos agentes econômicos em seus 

organismos, considerados fóruns 

permanentes para atualização das 

Normas- Padrão da Atividade Publi-

citária e solução de confl itos éticos.

O CENP, Conselho Executivo das 

Normas-Padrão, foi constituído em 

16 de dezembro de 1998 por meio 

de uma livre convenção entre as en-

tidades representativas dos princi-

pais agentes econômicos do merca-

do publicitário brasileiro. Assinaram 

e se comprometeram com princípios 

defendidos pelo CENP Anunciantes, 

Agências de Publicidade e Veículos 

de Comunicação, por meio de suas 

entidades. Elas partilham a crença de 

que a atividade publicitária é funda-

mental para garantir a competição e 

a evolução entre empresas, marcas, 

produtos e serviços.

Ao CENP, constituído como uma 

associação civil sem fi ns lucrativos, 

foi delegada a responsabilidade pe-

la condução da autorregulação das 

relações ético-comerciais entre os 

agentes econômicos do mercado, 

cujos fundamentos estão reunidos 

nas Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária, e também o fomento das 

melhores práticas, incentivando a 

concorrência por melhor efi ciência e 

qualidade, devendo para tanto zelar 

pela observância das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência 

sobre as melhores práticas de re-

lacionamento comercial e fórum 

permanente de governança e de 

solução de confl itos éticos para 

Anunciantes, Agências e Veículos 

com base nas Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária, sempre res-

peitando a lei.

• Ética

• Transparência

• Harmonia

ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES/
CONVENIADAS
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ATUAÇÃO 
PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica

O CENP certifica a qualificação téc-

nica das agências de publicidade, as-

segurando que elas tenham estrutu-

ra física e de pessoal compatível com 

o mercado no qual atuam, inclusive 

quanto ao uso competente de pes-

quisa de mídia.

BUP - Banco Único de Listas de Preços
O CENP mantém depósito, para 

comprovação pública, das listas de 

preços dos Veí culos de Comunicação, 

instrumento ini bidor de práticas des-

leais na oferta de preços pelos servi-

ços de veiculação da publicidade.

Credenciamento de Serviços de 
Fornecedores de Informações de Mídia 

O CENP credencia os serviços de in-

formações de mídia oferecidos por 

empresas especializadas.

Credenciamento de Serviços de 
Verificação de Circulação

O CENP credencia também insti-

tutos e empresas deste segmento, 

proporcionando mais transparência 

para o mercado e segurança nos in-

vestimentos publicitários.

Fórum de Discussões Técnicas e 
Comerciais

O CENP é um fórum permanente-

mente aberto para discussões des-

ta 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 - Afonso Champi Jr., Patrick Sabatier, Sandra Martinelli e Sérgio 
Pompilío (titulares); Cláudia Furini, Eraldo Carneiro, Nelcina Tropardi 
e Sandra Peres (suplentes). aBaP - Antônio Luiz de Freitas, Luiz Lara 
e Marcelo Passos (titulares); Júlio Anguita, Rafael Sampaio e Roberto 
Mesquita (suplentes). aBErt - Fernando Justus Fischer, Gilberto C. Leifert, 
Julio César Casares e Paulo Saad Jafet (titulares); Carlos Rubens Doné, 
Flávio Lara Resende, Paulo Machado de Carvalho Neto e Renato Thomaz 
Pereira (suplentes). aBta - Gilberto Corazza e Herbert Zeizer (titulares); 
Fred Müller e Roberto Nascimento (suplentes). aNEr - Rogério Gabriel 
Comprido e Virginia Any (titulares); Ernani Paciornik e José Roberto Maluf 
(suplentes). aNJ - Antônio Carlos de Moura e Felipe Goron (titulares); 
Ricardo Pedreira (suplente). CENtraL DE OUtDOOr - Luiz Roberto F. 
Valente Filho (titular); Marcelo Marcondes de Moura e Valério Junkes 
(suplentes). FENaPrO - Rino Ferrari Filho, Saint’ Clair de Vasconcelos e Vera 
Rocha (titulares); César Augusto Ferreira Paim, Clovis Speroni e Ricardo 
Nabhan de Barros (suplentes). aBOOH - Angelo de Sá Junior (titular); 
Ubiratan Macedo (suplente). iaB BrasiL - Rafael Davini (titular); Cristiane 
Camargo (suplente). FENaPEX - Teresinha Moraes Abreu (titular); João 
Alves da Silva (suplente).

CONSELHO DE ÉTICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES
Hiran Castello Branco, Renato Lóes, Cícero J. de Azevedo Neto,
Herbert Zeizer e Edson Shinohara.

CONSELHO DE ÉTICA – CONSELHEIROS
aBa - 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. aBOOH - Eduardo Alvarenga, Geraldo Leite, Mônica Lamas, Violeta 
Noya e Ubiratan Macedo. 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, 
Marina de Lima 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 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 Nogueira.

DIRETORIA EXECUTIVA – Eleita pelo Conselho Executivo em 10/3/2015
Presidente: Caio Barsotti; 
1º vice-presidente: Luiz Lara;
2º vice-presidente: Patrick Sabatier;
3º vice-presidente: Fred Müller; 
Diretores: Carlos Rubens Doné e Cesar Augusto F. Paim.
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Todas as pLaTaFormas
da cenp em reVisTa

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

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 (Newsland). 
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.

No site da entidade, procure a aba CENP na 
mídia e clique em CENP em Revista. Preencha o 
cadastro e aguarde um e-mail de confi rmação 
para acessar com login e senha. O cadastro é 
realizado apenas uma vez.

CEnP EM REvIStA
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 

Se for anunciante, clique em:
http://www.cenp.com.br/anunciante.php

Se for agência, em:
http://www.cenp.com.br/agencia.php

Se for veículo, em:
http://www.cenp.com.br/veiculo.php

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

Credibilidade e cuidado na apuração das informações conferem 
ainda mais relevância aos veículos impressos

reVisTas e a conTÍnua 
missÃo de eXpLicar o mundo

sil, sobretudo no ambiente político, 
foram matérias investigativas e apro-
fundadas publicadas pelas revistas. E 
a internet só ampliou a visibilidade 
disso. “Graças às revistas estamos dei-
xando de ser o país dos espertos pa-
ra sermos o país dos justos”, afi rmou.

Para Frederic Kachar, presidente 
da Aner e diretor geral da Infoglobo, 
é preciso que os empresários apostem 
mais no setor e integrem os formatos 
impresso e digital a fi m de rentabilizar 
as revistas, evitando reduzir tiragens e 
juniorizar a produção de conteúdo. 

Se antes a missão da mídia impressa 
era informar e a internet vem fazendo 
isso cada vez mais rápido, agora a pro-
posta é que ela ajude o leitor a separar 
no imenso mar de informações o que 
realmente é relevante, o que é verda-
de do que é mentira, sendo curadora 
da mensagem.

Leo Xavier, CEO da Isobar, apro-
veitou sua experiência em digital pa-
ra explicar como os editores podem 
aumentar audiência e os fl uxos de re-
ceita e seu primeiro ensinamento foi 
que as pessoas não mudaram, o que 
evoluiu foram as formas de se falar 
com ele. “Antes de pensar mobile fi rst 
é preciso pensar no consumidor fi rst”.

não foi só a presença da mi-
nistra Cármem Lúcia, presi-
dente do Supremo Tribunal 

Federal e nem a plateia lotada com re-
presentantes de quatro gerações que 
conferiram importância recentemen-
te a dois eventos do mercado publici-
tário, o Summit de Comunicação e o 
Fórum Aner.

Palestrantes completamente con-
fortáveis com a discussão e a sede dos 
interessados pelo tema provocaram 
refl exões interessantes sobre os no-
vos caminhos dos impressos no Brasil 
e no mundo. Questões nervosas sobre 
como impactar a geração millennials 
foram rebatidas com contundência 
pelo jovem presidente da LDC, Gu-
ga Ketzer que considera uma errônea 
“fi xação dos meios de comunicação 
querer falar tanto com esta geração” 
quando na verdade eles “não man-
dam no mundo e no Nordeste nin-
guém fala sobre eles”. 

Ou seja, em tempos de internet 
manter conversa com um jovem que 
já é naturalmente avesso à mídia im-
pressa é perder tempo precioso que 
poderia estar sendo empregado em 
gerar um conteúdo que o atraia es-
pontaneamente, afi rmou.

Esta teoria é embasada pelo CEO 
da Publicis, Hugo Rodrigues, que 
em outro evento, afi rmou que é pre-

ciso “parar de buscar consumidores 
para produtos e sim começar a pro-
curar soluções para seres humanos”, 
desmistifi cando a questão das gera-
ções e colocando foco em propostas 
de comunicação que sejam efetiva-
mente relevantes para os negócios dos 
anunciantes.

Presente tanto no Summit quan-
to no Fórum da Aner, Walter Longo, 
atual presidente do Grupo Abril, um 
reconhecido defensor da internet e 
das plataformas digitais agora fala so-
bre as crenças limitantes que impor-
tamos dos Estados Unidos em rela-
ção a mídia impressa e que acabaram 
criando uma falsa profecia de que o 
meio estava com os dias contados. “O 
mercado americano é apoiado qua-
se exclusivamente na publicidade e 
quando a internet chegou a verba mi-
grou de plataforma. Já no Brasil par-
te importante da receita das revistas 
vem de assinaturas, então não deverí-
amos ter acreditado no fi m das revis-
tas e dos jornais”, afi rmou.

Corroborando esta afi rmação atri-
buiu à instantaneidade da internet o 
papel de responder perguntas como 
“o que” e “quando”, mais factual, en-
quanto aos meios impressos cabem 
explicar o “porquê” e “como” e foi en-
fático em afi rmar que o que vem mu-
dando o mundo, especialmente o Bra-

@
www.aner.org.br



Um momento de grande emoção 

para os revisteiros, editores e em-

presários presentes ao Fórum Aner, 

realizado no auditório Philip Kotler, 

na ESPM, foi a solenidade de lança-

mento do carimbo e selo dos Cor-

reios referente aos 30 anos da en-

tidade que congrega editores de 

revistas. A imagem da marca pos-

tal a ser exibida nas cartas nos pró-

ximos dias e a fi car exposta na sede 

dos Correios em Brasília é a repro-

dução do próprio logotipo da Aner 

que agora representa o conjun-

to de possibilidades de acesso dos 

leitores ao conteúdo das revistas, 

seja em papel, nos com-

putadores, tablets e smart-

phones.

Segundo Eugênio Va-

lentim da Silva – diretor 

regional dos Correios, os 

motivos que levaram a 

instituição a prestar a ho-

menagem à Aner é o re-

conhecimento da força 

de seus associados em ul-

trapassar três décadas en-

frentando vários planos econômi-

cos, 6 mudanças de moedas e toda 

sorte de instabilidade. “A parceria e 

a identifi cação natural dos editores 

de revista com os Correios na disse-

minação e distribuição das revistas é 

um fator que levou os Correios a se 

associarem à ANER”, afi rmou.

CORREIOS HOMEnAGEIAM AnER COM SELO
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ARTIGO: pOR  WALTER  LOnGO

o conceiTo do “suFicienTemenTe Bom”

do para esse julgamento? Tempo des-
pendido? Dinheiro investido? Esfor-
ço gasto? Ou as vantagens de sair na 
frente, ter o privilégio da anteriorida-
de, precisar de uma taxa menor de re-
torno ou ainda poder se dedicar ime-
diatamente a outro projeto?

Essa constatação me surgiu escre-
vendo um livro. Qual o momento de 
lançá-lo? Quando decidir que ele esta-
va pronto? Dava para melhorar? Sim, 
e muito! Mas poderia continuar pes-
quisando e escrevendo sobre o tema 
a vida inteira. Enquanto isso, a ideia 
central da obra iria sofrendo erosão, a 
política de lançamento da editora po-
deria sofrer alterações de interesse e 
a tese poderia ser antecipada por ou-
tro autor.

E aí veio a pergunta: “O conteú-
do deste livro já está sufi cientemen-
te bom?”

Claro que sim. “Mas já estava bom 
na semana passada, antes das últimas 
inserções?”. Provavelmente sim. E po-
deria estar melhor na semana seguin-
te? A resposta era sim, também.

Mas, afi nal, a busca da perfeição faz 
sentido? 

Leon Tolstoi dizia que devíamos 
tentar buscar as estrelas mesmo sa-
bendo que jamais iríamos alcançá-las. 
Em literatura isso pode ser verdade, 
mas em administração nem sempre. 
Ou quase nunca. Pelo menos no mun-
do pós-digital.

Se partirmos do princípio de que 
sempre podemos melhorar, a ques-
tão é quando parar de buscar o ótimo 
e passar a aceitar o sufi cientemente 
bom. E, num mundo onde tudo mu-

vamos dizer que você está edi-
tando o vídeo de um show e 
falta encontrar, nas centenas 

de fi tas gravadas, os melhores lan-
ces do público, as caras de emoção, os 
sorrisos de aprovação, os momentos 
mágicos em que o artista mais tocou 
a plateia. Você já encontrou e colocou 
na edição muitas cenas interessantes, 
algumas até memoráveis, mas o bolo 
de fi tas ainda não assistidas é grande. 
Aí vem a pergunta: o que já está edita-
do é sufi cientemente bom?

Enquanto isso, um motor de car-
ro de corrida está sendo regulado pa-
ra entrar nas pistas no dia seguinte. A 
performance está acima do que sem-
pre esteve, mas claro que pode melho-
rar com mais algumas horas de ajuste. 
Do jeito que está dá para vencer, mas 
ao mesmo tempo jamais vamos saber 
de antemão qual será a performance 
dos adversários. E aí vem a pergunta: 
será que o acerto do veículo já está su-
fi cientemente bom?

Por outro lado, o vestibular será em 
três dias. E alguém passou o ano estu-
dando, mas tem consciência de que 
não sabe tudo. Pode tentar aguentar 
o sono e o cansaço e dar um sprint fi -
nal nos livros e apostilas, ou declarar-
se sufi cientemente bom como candi-
dato e ir namorar.

Um músico está afi nando as cor-
das do violino. Está em dúvida entre 
passar um pouco mais de tempo bus-
cando a perfeição sonora ou concluir 
que já está sufi cientemente bom para 
se apresentar ao lado de outros trinta 
instrumentos de corda.

Podemos resumir todos esses exem-

plos acima tomando o último como 
referência: qual é o momento em que 
a corda não está frouxa de soar mal 
aos ouvidos nem esticada a ponto de 
arrebentar?

A grande pergunta sempre é: entre 
tudo que já fi zemos e tudo que ain-
da poderíamos fazer, qual o momen-
to mágico do “sufi cientemente bom”, 
também chamado de good enough? 
Qual o critério que deve ser utiliza-

“O mundo foi feito
 em sete dias 
de maneira 

sufi cientemente 
boa. Se tentasse ser 
ótimo, Deus estaria 
fazendo o mundo

até hoje”
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Quando se separaram os concei-
tos de hardware e software, esse des-
tino imutável das máquinas e objetos 
se alterou para sempre. A cada no-
vo aplicativo baixado, um celular ou 
smartphone pode, além de telefonar 
e transmitir mensagens, tocar flauta, 
retocar fotos e descobrir que música 
está tocando no ambiente. Esses no-
vos features vão se somando às suas 
habilidades iniciais, como se ele fos-
se aprendendo novos truques duran-
te toda a sua vida.

Essa visão de que o imutável pode 
ser alterado e ampliado foi, sem dúvi-
da, a maior transformação da relação 
homem/máquina e modificou com-
pletamente os modelos de negócio 
para sempre.

O óTIMO É INIMIGO
DO BOM?

Nikola Tesla foi um dos grandes gê-
nios da humanidade, mas ficou na 
obscuridade por quase um século ao 
não entender o conceito do suficiente-
mente bom. Com isso, Marconi levou 
a fama de inventor do rádio, Edson te-
ve seu nome marcado na eletricidade 
e muitos outros inventores se apode-
raram das ideias de Tesla, que espera-
va aperfeiçoá-las à exaustão antes de 
dá-las por terminadas.

Empresas de sucesso são aquelas 
que têm a compreensão correta do su-
ficientemente bom.

Algumas saem na frente e fracassam 
por oferecer algo ainda não suficien-
temente bom. Outras esperam demais 
em busca do suficientemente bom e 

la parecia pequena, mas a pergunta 
que fizeram a si mesmos foi: “Está su-
ficientemente bom para mudar a his-
tória dos celulares?” A resposta foi sim 
e, então, ele foi colocado no mercado. 
Depois, por upgrade, foi sendo me-
lhorado e aperfeiçoado nas edições 
seguintes.

O teclado horizontal e a câmera 
com mais megapixels, por exemplo, 
foram itens introduzidos só na tercei-
ra versão, quando o iPhone já havia 
feito história na telefonia celular. Na-
quele momento, a hipótese de perder 
mais tempo tentando implementar e 
melhorar esses itens, ou encarecer o 
produto na busca do ótimo, poderia 
ter custado a Jobs e a sua equipe per-
derem a primazia de fazer história no 
mundo da mobilidade.

O universo digital trouxe uma 
quebra de paradigmas fundamental 
quando criou pela primeira vez a se-
paração de dois mundos: o software 
e o hardware. Mais que um modelo 
de negócio, essa separação gerou um 
modelo de pensar e de ver o mundo. 
Antes dele, os produtos que nos ro-
deavam nasciam e morriam fazendo 
exatamente as mesmas funções que 
lhes foram atribuídas no seu nasci-
mento.

Uma geladeira e uma televisão, por 
exemplo, têm as suas funções inalte-
radas durante toda a sua vida útil. E 
o mesmo se aplica ao automóvel, ao 
espremedor de laranja e ao aspirador 
de pó. Ao adquirir qualquer um des-
ses objetos, já sabemos de antemão 
o que esperar deles durante toda sua 
existência.

da cada vez mais rápido, talvez nos-
sos critérios tenham mesmo que ser 
revisados.

Nossa sensação do bom em relação 
ao tempo é linear, mas a evolução do 
mundo tem sido exponencial. Com 
isso, o conceito do suficientemente 
bom tem que mudar.

Muitos relojoeiros suíços desapare-
ceram por não entender que os crité-
rios do que é suficientemente bom se 
alteraram na relação do consumidor 
com o relógio.

Já a indústria da informática e em-
presas como a Apple lançam mais ver-
sões ou novidades do que a nossa ca-
pacidade pode acompanhar.

A razão disso é que o mundo digital 
nos trouxe uma nova forma de racio-
cinar e não apenas uma inédita ma-
neira de nos comunicarmos. E essa 
nova ótica influencia tudo, até a pro-
dução de bens físicos. 

Na era analógica, para lançar uma 
revista procurávamos ultrapassar o 
limite do suficientemente bom. Eram 
centenas de layouts, dezenas de pes-
quisas, provas e provas antes do nú-
mero zero da publicação. A razão dis-
so: era difícil e caro mexer depois. 
Hoje, ao fazer um site, posso lançá-lo 
em beta e ir aperfeiçoando com o pas-
sar do tempo, arrumando o avião em 
pleno voo.

Quando o primeiro iPhone foi lan-
çado, possuía muitos features a serem 
melhorados. Os responsáveis por seu 
desenvolvimento sabiam que ele não 
realizava multitarefa, o som era baixo 
demais, a bateria durava pouco, os pi-
xels das fotos não eram o ideal, a te-
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nham seu projeto. Pesaram demais a 
mão nos itens de luxo e conforto, mas 
ficaram aquém do suficientemen-
te bom no quesito segurança. E isso 
foi fatal...

O mundo foi feito em sete dias de 
maneira suficientemente boa. Se ten-
tasse ser ótimo, Deus estaria fazendo 
o mundo até hoje. 

E, por falar em origem do mundo, 
os espermatozóides que saem antes 
em busca do óvulo morrem no cami-
nho – até que o pH do ambiente se al-
tere. Quem alcança o óvulo e o fecun-
da não é o mais rápido, nem o mais 
lento. É a luta pela vida do suficiente-
mente bom.

A seleção natural que afeta toda a 
evolução das espécies é absolutamen-
te baseada no conceito do good enou-
gh. Um animal não precisa correr no 

dobro da velocidade de seu predador. 
Para continuar vivendo, basta cor-
rer alguns metros a mais por minuto. 
Se fosse mais rápido que o necessá-
rio, gastaria mais energia e precisa-
ria de mais alimento. Por isso, toda a 
evolução sempre procura compor seu 
quadro de sobrevivência baseado nas 
menores diferenças possíveis, que são 
suficientemente grandes para garantir 
a perpetuação da espécie.

Quando se observa uma floresta, 
vemos que há uma certa homogenei-
dade na altura das árvores. A razão 
disso é que elas crescem o suficien-
te para que suas copas alcancem o sol 
e possam realizar a fotossíntese. É o 
conceito do good enough novamen-
te apresentado na natureza. 

Num mundo que se move cada vez 
mais rápido e de maneira exponen-
cial, todos nós temos que nos adaptar 
ao conceito do suficientemente bom 
para garantirmos a agilidade necessá-
ria em nossa gestão. Nossa tendência 
ainda é achar que alcançamos a perfei-
ção quando não conseguimos acres-
centar algo mais a nosso produto ou 
serviço. Hoje, é o contrário. A perfei-
ção só é alcançada quando não con-
seguimos retirar algo dele. Esse é o 
conceito do suficientemente bom ou 
good enough.

A busca pela perfeição na visão tra-
dicional pode estar nos impedindo 
de sermos bons o bastante. E, no no-
vo ecossistema digital, isso nunca foi 
tão verdade!

Walter Longo é presidente executivo 

do Grupo Abril 

http://walterlongo.com.br/

com o mito e com a vida de milha-
res de pessoas. A razão por trás desse 
trágico acidente foi a falta de balance-
ar o conceito de suficientemente bom 
entre os vários aspectos que compu-

perdem o mercado e a oportunidade.
Desde que nascemos, somos impe-

lidos ao ótimo e à perfeição. Na escola, 
o que importa é a nota 10. No espor-
te, o objetivo é o recorde, a medalha. 
Temos que melhorar sempre, por isso 
o suficientemente bom é anti-intuiti-
vo, é negar tudo que aprendemos a ser.

Um mesmo remédio pode curar ou 
matar dependendo da dose. O crité-
rio do suficientemente bom, também. 

Gestão nada mais é que a capaci-
dade de discernir o que é suficiente-
mente bom ou não. Se for além, per-
de a oportunidade. Se ficar aquém, o 
fracasso é certo.

Existem cinco fatores principais que 
norteiam o conceito do suficiente-
mente bom: 1) custo de oportunidade; 
2) prazo de validade; 3) ambiente con-
correncial; 4) impacto tecnológico; 5) 
momentum organizacional.

Ray Croc, fundador do McDo nald’s, 
teve sempre a noção exata do suficien-
temente bom. Seu hambúrguer não 
era ótimo, mas suficientemente bom 
para dar início a um império. Já o fi-
nado Projeto Iridium, da Motorola, fi-
cou aquém do suficientemente bom, 
corroído pelo tempo e pela evolução 
da tecnologia.

O Titanic partiu do Porto de Sou-
thampton, rumo a New York, para 
sua viagem inaugural. A bordo ha-
via 2.500 pessoas dentre as mais ri-
cas e importantes do circuito Elizabe-
th Arden. Considerado o maior navio 
do mundo e o mais luxuoso da época, 
demorou dez anos para ser construí-
do e havia em seus construtores obses-
são pela perfeição.

Um iceberg, no entanto, acabou 

“O universo digital 
trouxe uma quebra 

de paradigmas 
fundamental quando 

criou pela primeira 
vez a separação 
de dois mundos: 

o software e o 
hardware”

ARTIGO: pOR  WALTER  LOnGO
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Duilio Malfatti, da secretaria de comunicação integrada da Secom 
(Secretaria de Comunicação da presidência da República), falou 
sobre o assunto em visita recente à sede do CEnp em São paulo

a comunicaçÃo puBLiciTÁria 
do goVerno Temer

O que  muda  na comunicação pu-

blicitária do Governo Federal? O fa-

lar a quem, de que forma e para que 

objetivos foi alterado? 

Duilio: Atualmente nossa comuni-
cação está voltada para esclarecer a 
população para as reformas neces-
sárias que o País precisa para “entrar 
nos trilhos” e crescer. Buscamos uma 
linguagem simples e direta para que a 
grande massa da população entenda 
que tudo que está sendo feito é para o 
benefício delas. Estamos caminhan-
do para um formato mais moderno 
e sem o “autoelogio” tão caracteris-
tico da comunicação governamen-
tal. Uma comunicação voltada para 
as pessoas, enfatizando serviços e as 
ações em curso para geração de em-
pregos. O Governo Temer busca uma 
gestão baseada na “democracia da efi -
ciência”, com transparência e respon-
sabilidade.
 
A audiência pública de discussão  

do formato dos editais indica o pro-

pósito de mudanças?

Em que sentido? 

Duilio: Nossos editais de licitação são 
baseados no que diz a lei 12.232, que 
se refere às regras que estabelecem os 
parâmetros de contratação de servi-

ços de Publicidade. Alguns ítens fo-
ram incluídos para melhorar a re-
lação entre Governo e empresas de 
Publicidade, tornando-a mais fácil e 
desburocratizada.

O tempo do compliance, que esta-

mos vivendo chegou às relações en-

tre Governo, Agências e Veículos de 

Comunicação?

O que muda e de que forma? 

Duilio: Como foi respondido an-
teriormente, essa relação está mais 
transparente, menos burocratizada, 
observando-se os aspectos merca-
dológicos de cada órgão do Gover-
no (Ministérios e Estatais). No que 
diz respeito à SECOM estamos mais 
abertos a sugestões, buscando enten-
dimento com todos os parceiros nos 
aspectos mais comerciais.
 
Há algum tipo de ênfase no conte-

údo da publicidade governamental 

no próximo ano? Por que? 

Duilio: Como disse na primeira per-
gunta estamos caminhando para um 
formato mais moderno e sem o “au-
toelogio” tão característico da co-
municação governamental. Uma co-
municação voltada para as pessoas, 
enfatizando serviços e ações em cur-

so para geração de empregos. Uma 
comunicação voltada para esclarecer 
a população para as reformas neces-
sárias que o País precisa para “entrar 
nos trilhos” e crescer. 
 
Que papel terá a comunicação ins-

titucional, via publicidade, na dis-

cussão das reformas que estão sen-

do anunciadas pelo Governo?  

Duilio: Também como já afi rmei an-
teriormente o Governo Temer tem 
buscado uma gestão baseada na “de-
mocracia da efi ciência”, com transpa-
rência e responsabilidade.

MERCADO
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MERCADO

O maravilhoso mundo novo ainda se debate em questões sobre
transparência, alcance, fraudes e rentabilidade da web

lhadas com a indústria e acompanha-
das pelos clientes.

Ou seja, se antes era medido ape-
nas impressões e usuários únicos, 
hoje com a oferta de conteúdo e ser-
viços é preciso medir performance, 
hábitos, cookies e toda uma série de 
possibilidades que antes não era pos-
sível. “Não dá pra esquecer que digi-
tal é tecnologia então tudo pode ser 
medido. Se hoje já há auto-aferição 
o que mostra que tudo pode ser afe-
rido, o segredo está em trazer para o 
digital o rigor e a seriedade das outras 
mídias tradicionais para criar parâ-
metros de credibilidade para as pla-
taformas digitais.

O que nos leva a crer que a inova-
ção é bem vinda contanto que tenha 
metodologia e processos transparen-
tes. E neste quesito, episódios recen-
tes e reincidente com o mesmo Face-
book admitindo que estava infl ando 
o tempo assistido de seus vídeos em 
razão de uma métrica mal feita colo-
ca mais pulgas atrás da orelha sobre 
as novas plataformas. O que parece 
ser mesmo consenso sobre a medi-
ção de vídeos é que os anunciantes 
e suas agências querem medir com 
a mesma régua contribuindo para o 
crescimento do meio.

Ora, a linguagem de vídeo desta-
ca-se como a bola da vez, utilizada 
sem parcimônia por anunciantes e 
consumidores, e parece certa a ne-

não é de hoje que a CENP em 
Revista se dedica a refl etir 
sobre as possibilidades e dis-

sabores, sonhos e pesadelos, talvez na 
mesma medida, proporcionadas pe-
las novas formas de interação entre 
as marcas e as pessoas, mais especi-
fi camente a mídia digital para a pu-
blicidade.

O que parece claro é que muita 
água ainda vai passar por sob esta 
ponte e cada vez mais as entidades e 
os líderes do negócio da comunica-
ção são instados a conversar e refl e-
tir sobre os desafi os que chegam em 
forma de inovação, redução de cus-
tos e alcance universal.

Se o conteúdo é o rei e a platafor-
ma ou device utilizado para acessá-

lo ganhou infi nitas formas é justo 
que se desenvolvam métricas capazes 
de equalizar a oferta de acervo de tal 
maneira que agências e consequen-
temente anunciantes possam decidir 
com mais isenção sobre aonde colo-
car suas marcas.

Contudo, apesar de um caminho 
sem volta, “o digital em sua plurali-
dade multimídia precisa entender 
que o Brasil veio na evolução de uma 
indústria muito criteriosa, com mé-
tricas de performance, com mídia 
impressa com verifi cação de circula-
ção, com auditoria extensiva em TV”, 
afi rma Fábia Juliasz, da Kantar Ibo-
pe Media, acrescentando que muitas 
pesquisas de televisão não são só ex-
tensivas, são constantes e comparti-

ESQUIZOFRENIA DIGITALESQUIZOFRENIA DIGITAL
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cessidade elementar de que haja ín-
dices comuns para medir audiência 
de uma ou outra plataforma, evitan-
do assim que cada um seja dono da 
sua própria medição, e mais impor-
tante, possibilitando que os veículos e 
meios sejam comparados e observa-
dos aumentando as chances de êxito 
nos investimentos em mídia.

Flávio Ferrari, da GKF, por exem-
plo, aponta que o vídeo continua sen-
do o formato mais relevante de co-
municação e, no caso do mercado 
brasileiro, a oferta linear das grades 
de televisão seguirá também tendo 
as dimensões mais expressivas nes-
ta década. E afi rma: “o vídeo diferido 
(time shift ed) e o vídeo on demand 
(VOD) na televisão, e o consumo de 
vídeo em dispositivos móveis vão se-
guir crescendo, mas esbarrarão nas 
limitações econômicas e infraestru-
turais do país, e no próprio hábito do 
consumidor”.

Da mesma opinião é Fábia Juliasz: 
“o rigor metodológico que já temos 
para outros meios tem de chegar ao 
digital. Se vai ser GRP Online eu não 
sei mas o viewability, aquele conjun-
to de regras que garantem que um 
conteúdo foi visto por tantos segun-
dos deve nos ajudar a fazer as per-
guntas certas, afi rma Juliasz, que no 
ano passado foi do comitê de métri-
cas do IAB Brasil.

Nesse sentido, talvez a questão não 
seja se os vídeos estão sendo assisti-
dos por mais ou menos de 3 segun-
dos em determinada plataforma mas 
saber efetivamente quem foi impac-
tado pela mensagem dele e quais os 
desdobramentos disso, ou seja, a efi -
cácia da comunicação traduzida em 
vendas, em pedidos, em leads e não 

somente em likes, tweets, hashtags, 
posts ou compartilhamentos.

Nesse caso da medição o merca-
do americano permite integrar Vod 
à audiência de TV, ponto que ain-
da não está disponível no Brasil jus-
tamente porque a régua online é da 
ComScore enquanto a de TV é do 
Kantar mais um ponto a enfraquecer 
os produtores de conteúdo que lá na 
terra do tio Sam podem ler sua audi-
ência integrada e aqui não.

Há mais de 50 anos a mídia care-
cia de métricas, num ambiente que 
permitia que jornais e revistas afi r-
massem quais seus números de tira-
gem (na época também chamados 
de mentiragem como citado na bio-
grafi a de um dos maiores publishers 
do Brasil, Roberto Civita). Foi esta 
situação sem transparência no am-
biente de veículos impressos que le-
vou ao consenso do próprio merca-
do impulsionando a criação de um 
instituto verifi cador independente, 
nascendo assim o IVC. Parece lógi-
co entender que para enfrentar es-
tas questões de fraude ou infl ação de 
dados a solução venha também dos 
próprios players do mercado de co-
municação, mas para isto ocorrer é 
necessário que os interesses de seus 
fi nanciadores, os anunciantes, sejam 
colocados na frente dos interesses de 
cada empresa, e por motivos óbvios, 
afi nal sem eles de onde virá a receita?

traNsParêNCia E CON-
FiaNça

Se até o CEO da maior empresa de 
publicidade do mundo, Martin Sor-
rell, da WPP afi rmou em entrevista 
recente que o erro de cálculo do Face-
book aumenta a necessidade de que 

um órgão independente tenha um 
papel maior na supervisão de métri-
cas importantes, imaginem como faz 
diferença para clientes e agências que 
estão fora dos grandes centros urba-
nos terem um suporte crível e trans-
parente para efetuarem seus planos 
de mídia.

As recentes polêmicas em torno 
das métricas talvez sejam um sinal de 
amadurecimento do mercado pois 
“existem muitas medições, mas uma 
métrica é mais do que isso. Uma mé-
trica é um padrão de medida com fi -
nalidades específicas que permite 
comparar resultados entre eventos e 
ao longo do tempo. Num cenário on-
de o contato com o conteúdo se dá de 
forma diversifi cada, métricas (medi-
das padronizadas) são fundamentais 
para avaliarmos a performance da 
mídia de forma comparada”, afi rma 
Flávio Ferrari, da GFK.

Poderia o mercado caminhar pa-
ra adotação do GRP como principal 
métrica de vídeo para todas as telas? 
Talvez seja cedo para afi rmar, contu-
do, parece tão natural como medir o 
peso em quilos ou a altura em centí-
metros. “Não é porque o cenário se 
tornou mais complexo que as métri-
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cas precisam ser mais complicadas.  
Ao contrário, métricas simples e ro-
bustas ajudam a tomar decisões em 
cenários complexos”, indica Ferra-
ri, diretor da GFK Media Measure-
ment Brazil.

Já Juliasz, do Kantar, informa que o 
mercado está fortemente trabalhan-
do para ter uma métrica única com 
dados de audiência online da ComS-
core mais medição de TV extendida 
em vídeo em todas as plataformas e 
com possibilidade de saber se viu ao 
vivo, se gravou, se assistiu depois de 
alguns dias e em qual plataforma.

Entretanto, chegar a um número 
não é a questão, aponta Fabia Juliasz. 
É preciso questionar a qualidade da 
métrica, para que ela serve, com que 
viés foi medida, por quem foi quali-
fi cada. “Se não for referenciada não 
pode ser crível e se não for crível não 
terá credibilidade perante a indús-
tria, arriscando a performance da 
marca”, argumenta. 

A questão de investir a verba do 
anunciante e correr o risco da toma-

da de decisão baseada em métrica de 
baixa qualidade é um ônus que vai 
recair sobre a performance de ven-
das dos produtos e também sobre a 
imagem da marca.

Enquanto as dúvidas entre o meio 
e a mensagem seguem sendo motivo 
de refl exão não só para quem produz 
conteúdo como para quem distri-
bui, questões como a diferença entre 
engajamento e efetividade também 
marcam o cenário atual.

gLOBaLiZaçãO E viEWa-
BiLitY 

Quando o assunto é transparên-
cia trata-se de um princípio ético e 
um valor de quem adota boas práti-
cas como Compliance, e deve ser res-
ponsabilidade de todos os stakehol-
ders. Mas não se pode perder a 
essência da propaganda, confundin-
do o meio com o fi m.

“O viewability visa garantir que a 
mídia comprada foi realmente vis-
ta, entretanto a fraude está em ou-
tras ações do digital”, afi rma a dire-
tora da Kantar Ibope, Fabia Juliasz ao 
se referir a fraudes em cliques, roubo 
de conteúdo, pirataria, fraude em ci-
ma dos relatórios de servidor, enfi m, 
uma infi nidade de desvios que pre-
cisam ser corrigidos urgentemente. 

José Calazans, presidente do co-
mitê de métricas e Vitor Bellote pre-
sidente do comitê de viewability do 
IAB Brasil vem debatendo junto ao 
mercado formas de como aprimo-
rar a mensuração em plataformas 
digitais em um mundo inteiramen-
te cross platform.

Recente aqui no país, este debate já 
é travado há alguns anos nos Estados 
Unidos. Lá, o órgão 3MS (Make Me-

asurement Make Sense) desde 2011 
trabalha com o conselho de métri-
cas de mídia (MRC), a associação de 
anunciantes (ANA), associação de 
agências (4A’s) e IAB, com o apoio da 
associação de jornais americanos e a 
de veículos online, justamente para 
fi xar normas claras para a indústria 
de mídia, tornando-a um meio mais 
valioso para todos os envolvidos em 
publicidade de marca. Um dos pri-
meiros guias nascidos desse esforço 
foi de defi nição de métricas de en-
gajamento.

No entanto, depois de um estudo 
com especialistas das principais em-
presas de mídia dos Estados Unidos 
concluíram que engajamento vem 
antes da efetividade. De modo ge-
ral, verifi cou-se que engajamento de-
pende de envolvimento ou conexão, 
enquanto efetividade é o resultado 
de algum objetivo. Por isso, é possí-
vel que, quando o objetivo da mar-
ca é medir atenção, os termos enga-
jamento e efetividade podem, nesse 
caso, se referir à mesma coisa.

Nos demais, não. A defi nição mais 
aceita de engajamento é a da ARF 
(Advertising Research Foundation), 
que a situou em 2006 dentro de en-
volvimento e contexto. A partir daí, 
o grupo de trabalho do IAB US apre-
sentou uma visão atual de engaja-
mento, resumida como “Um espec-
tro de experiências e atividades do 
consumidor com publicidade que ge-
ram impacto positivo sobre a marca, 
dividido nos campos cognitivo, emo-
cional e físico”.

De onde se conclui que há muitas 
métricas a serem aplicadas depen-
dendo do objetivo que se pretende.
No entanto, é claro que cliques e cur-

MERCADO
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tidas não são a melhor métrica para 
efi cácia. E é aí que nasce o viewabili-
ty e a aceitação do GRP (gross ratings 
point) como métrica cross platform, 
como previu Flavio Ferrari no come-
ço desta matéria.

Acreditar que o digital é uma mídia 
infi nita é o que gera confusão quan-
to ao modelo de negócios dele uma 
vez que é o sistema de oferta e procu-
ra que regula o preço de tudo na eco-
nomia.  “Essa falta de entendimento é 
que abriu espaço para a fraude, a fal-
ta de transparência e a difi culdade de 
parametrizar estudos sobre digital no 
Brasil”, afi rma. 

Segundo André Izay, presidente do 
IAB Brasil, menciona em artigo pu-
blicado no site da entidade, o valor 
central de toda a discussão das novas 
mídias está na transparência. “Mais 
do que um valor ético, a transparên-
cia deve ser encarada como uma fer-
ramenta fundamental e prática que 
permita a contínua inovação do mer-
cado de publicidade digital sendo ca-
paz de gerar confi ança, valor e de-
senvolvimento para todos os agentes 
envolvidos na cadeia. Vale dizer: se a 
inovação não vier acompanhada da 
clareza sobre os potenciais ganhos, 
as mudanças e os controles necessá-
rios, mas também sobre seus limites, 
as possibilidades de sucesso e desen-
volvimento de um mercado susten-
tável e de longo prazo fi cam muito 
restritas”. 

A transparência pretende ser um 
instrumento que contribua para a 
educação, conscientização e incre-
mento da capacidade de decisão de 
cada um dos agentes do mercado e 
o IAB acredita que a transparência 
como prática de todos ajuda a disse-

minar confi ança entre cada um dos 
agentes e impulsiona o desenvolvi-
mento desse mercado. 

OPs, ErrEi DE NOvO
No fechamento desta edição fomos 

surpreendidos por mais um comu-
nicado do Facebook  dando conta de 
novos problemas de medição, ofere-
cendo aos anunciantes a impressão 
errada sobre o desempenho com os 
consumidores na plataforma social. 

A matéria originalmente publica-
da no Advertising Age e repercutida 
no dia seguinte na Folha de S.Paulo 
e Valor Econômico* afi rmava que 
haviam sido fornecidos dados de-
feituosos e infl acionados quanto ao 
número de visitantes em páginas e 
referente ao tempo gasto na leitura.

Em setembro a rede social já ha-
via revelado que estava exagerando 
o tempo médio que as pessoas gas-
tavam com vídeos. Segundo o pró-
prio Facebook, a descoberta não afe-
tou as métricas de publicidade paga 
mas gerou muito ruído e insegu-
rança manifestados por agências e 
anunciantes. 

O Facebook disse em seu blog que 
um “bug” em  “Insights” desde maio 

passado foi responsável por medi-
ções de alcance exageradas, calcu-
lando o número de pessoas alcança-
das ao longo de uma semana e um 
mês sem “desduplicá-las”. 

Isso signifi cava que uma marca ou 
editor viu um total bruto de visitan-
tes para o seu conteúdo durante um 
mês, potencialmente contando visi-
tantes mais de uma vez.

Segundo Garret Sloane, na matéria 
do Adage, “o Facebook afi rmou estar 
mudando a forma como calcula o al-
cance das páginas de marketing. “Pa-
ra os relatórios de anúncios pagos foi 
utilizada uma defi nição mais restrita 
que só conta o alcance uma vez que o 
post entra na tela da pessoa “impres-
sões visíveis”. “Com a defi nição mais 
rigorosa a plataforma estima que 
o alcance reportado será 20% mais 
baixo em média.

Quanto a medição de vídeos, cuja 
alegação do Facebook é que no ano 
passado não possuía vídeos ao vivo, 
a afi rmação é de que a plataforma su-
bestimou a sua usabilidade. “Esta-
mos agora a atualizar a forma como 
lemos o comprimento do vídeo para 
resolver este problema”, disse o blog. 

Apesar da confusão a plataforma 
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PRECISAMOS ACELERAR A ADOçÃO DE bOAS PRátICAS nA AtIvIDADE DIGItAL

O mercado caminha para ado-

ção do GRP como principal mé-

trica de vídeo para todas as plata-

formas?

Sonia Leme: Não resta a menor dú-
vida de que GRP e Reach são mé-
tricas fundamentais para o plane-
jamento de mídia e avaliação de 
eficiência, independente do meio.

Da mesma forma, as campanhas 
digitais, displays ou vídeos também 
precisam adotar essas métricas, e 
claro, considerar métricas específi-
cas da internet. 

Não seria coerente estabelecer 
objetivos de mídia de uma campa-
nha sem a definição do Reach (nº de 
pessoas a serem atingidas) e a Fre-
quência com que deveriam ser im-
pactadas; a partir de então eleger as 
métricas específicas de digital pa-
ra as peças publicitárias, de acor-
do com o objetivo de comunica-
ção/mídia.

O vídeo online demanda a mesma 
análise de definição de objetivos e 
KPIs de mensuração, o que sem dú-
vida é uma tarefa bastante complexa. 

Os EUA já têm aplicado as mé-
tricas de GRP & Reach nos planos 
e avaliações de campanhas, seguin-
do definições de boas práticas esta-
belecidas pelo MRC (Media Rating 
Council) com a participação de en-
tidades representativas do mercado 
de Anunciantes, Agências e outras.

O IAB Brasil também vem traba-
lhando fortemente na aculturação 
do mercado, e particularmente es-
te ano, através de seus comitês téc-
nicos, vem trazendo esse conheci-

mento trilhando lá fora. 
Ferramentas de mensuração de  

Reach & Frequency da comScore e 
Nielsen são utilizadas intensamente 
em vários mercados como industry 
standards para avaliação das campa-
nhas o que permite a otimização do 
GRP e Reach das campanhas on-fli-
ght, resultando em melhor ROI.

Essas ferramentas estão disponíveis 
no mercado brasileiro desde 2015 
e contribuem sensivelmente para o 
desenvolvimento do mercado pa-
ra o tripé: Publishers, Anunciantes e 
Agências (comScore: vCE – Validated 
Campaign Essentials; Nielsen: DAR – 
Digital Advertising Ratings).

Os resultados apresentados pelos 
estudos oferecem soluções de forma 
transparente para a propaganda digi-
tal, considerando:
•  Audiência Target (idade e gênero)
•  Diferentes Devices (mobile ainda 

em processo de evolução)
•  Somente impressões válidas (obser-

vadas as definições de “viewability 
do IAB), bem como desconsidera-
das as decorrentes de fraude.
A adoção dessas ferramentas no 

planejamento e mensuração das cam-
panhas beneficia a todos:
Publishers: acompanhando a perfor-
mance da campanha com dados diá-
rios provam sua habilidade de entre-
gar as mensagens publicitárias para a 
audiência alvo por sites e peças, per-
mitindo a melhoria dos resultados ao 
longo da veiculação.
Anunciantes: de forma que as men-
sagens da marca atinjam a audiência 
target correta, maximizando o retor-

no investido e aplicando o conheci-
mento em atividades subsequentes.
Agências: trabalhando com os par-
ceiros de mídia para otimizar o  
Reach durante a veiculação da cam-
panha e assim maximizar o ROI.

Os estudos tem demonstrado que 
a adoção do recurso traz um apren-
dizado importante para todos os 
players aumentando o grau de asser-
tividade no Target – idade e gênero, 
resultando num maior ROI dos in-
vestimentos.

Você concorda que a polêmica em 

relação às métricas são um sinal de 

amadurecimento do mercado?

SL: Já consideramos o digital como 
meio de massa, com alta penetração  
nos diferentes segmentos socioeco-
nômicos e etários, alavancados espe-
cialmente pela presença do mobile, e 
os investimentos publicitários já são 
muito relevantes, de forma que preci-
samos sim adotar métricas universais 
de mídia: GRP, Reach, Fre quência, 
CPR, CPT para que possamos fa-
zer as avaliações de eficiência entre 
meios, targets, plataformas, veículos 
e formatos de peças publicitárias.

É claro que pelas características es-
peciais das plataformas digitais e da 
possibilidade de veiculação das men-
sagens em diferentes ambientes e de-
vices, precisamos ter clareza de quais 
métricas digitais adotar para as dife-
rentes mensagens, de acordo com os 
objetos da campanha.

Avanços que estão sendo consoli-
dados em best practices especialmen-
te nos EUA e alguns países da Europa 
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estão sendo compartilhados rapida-
mente com o mercado brasileiro.
Porque o mercado anunciante vem 

desviando verbas das mídias clássi-

cas para o mobile ou digital?

SL: A presença dos meios nas estra-
tégias de mídia de maneira geral são 
decorrentes de análises dos hábitos de 
consumo do target potencial da mar-
ca, dos objetivos da campanha e ava-
liações da eficiência e eficácia. 

Nesse sentido, a participação do 
investimento do meio digital nas di-
ferentes plataformas vem acompa-
nhando a relevância que o meio ocu-
pa nas atividades dos consumidores, 
aliado ao fato de que o conteúdo dos 
“meios tradicionais” já detém rele-
vância nas plataformas digitais e atu-
am de forma complementar ao for-
mato tradicional.

Estudos comprovam que as estra-
tégias crossmídia de forma geral con-
tribuem para o incremento do “rea-
ch e das métricas de comunicação da 
marca/campanha”, uma vez que os 
meios têm particularidades próprias 
e complementares.

Um dos grandes desafios na de-
finição do budget de mídia é a defi-
nição de qual share de investimen-
to apropriar a cada meio e por isso 
a importância da utilização de estu-
dos sindicalizados dos meios (hábi-
tos, audiência, investimento publici-
tário) bem como estudos especiais e 
proprietários de performance e ROI , 
considerando os “meios tradicionais  
bem como o digital”.

O digital já detém um share impor-
tante nos investimentos de mídia das 
marcas, e como especialistas em mí-

dia, precisamos acelerar a adoção de 
boas práticas na atividade digital que 
já são praticadas em mercados ma-
duros, e que estão sendo dissemina-
das pelo IAB Brasil. 

A fraude é o principal problema 

a ser enfrentado pelo mercado na 

adoção das plataformas digitais?

SL: Fraude é um grande problema 
sim, e preocupa a todos os envol-
vidos que têm discutido muito nos 
EUA mas os avanços no Brasil têm si-
do muito relevantes.

Nos EUA, o IAB/MRC criou um 
órgão em parceria com os anuncian-
tes chamado Projeto Tag para orien-
tar ferramentas de medição a filtrar 
as impressões suspeitas, muitas vezes 
geradas por robôs.

Há três níveis de detecção: GIVT, 
que é a mais básica, SIVT, que é a in-
termediária, e a mais elevada, que so-
mente a WhiteOps já detecta. 

Com a determinação no fim de 
2015 da IAB/MRC nos EUA de re-
forçar a filtragem de tráfego inválido 
e impressões suspeitas de fraude por 
bots, as ferramentas de mensuração 
de impressões estão correndo para 
atualizar seus sistemas de detecção.

O IAB Brasil, por meio do Comitê 
de Combate à Fraude está com gran-
de foco nesse tema, seguindo de perto 
as decisões tomadas nos EUA e aca-
baram de lançar um documento que 
explica ao mercado os tipos de pu-
blicidade suspeita e a importância de 
termos uma indústria mais transpa-
rente. É um guia mais fácil de ser en-
tendido, com exemplos práticos dos 
tipos mais comuns de tráfego inváli-

do. (Vide link abaixo)
Até o fim deste ano as ferramen-

tas de medição de impressões co-
mo VCI e DAR, que já trabalham 
nos dois primeiros níveis, deverão 
ser capazes de identificar os níveis 
elevados de impressões suspeitas.

Nesse contexto de “impressões 
válidas” além da fraude, o viewabili-
ty – impressões visíveis até recente-
mente era um tema pouco comen-
tado no mercado brasileiro, mas 
felizmente começa a ser adotado 
por anunciantes e players.

O fato é que existem tecnologias 
que permitem considerarmos so-
mente as “impressões válidas”, ou 
seja, desconsiderando as impres-
sões que foram geradas por conta de 
fraude e que efetivamente “tiveram 
a oportunidade de serem vistas” – 
OTS – Opportunity To See.

Aliás, esse é um tema estabeleci-
do nos EUA pelo IAB/MRC e que o 
Comitê de Viewability do IAB Bra-
sil também já tem definido padrões 
de melhores práticas.

O conceito de impressões válidas 
é fundamental que seja adotado por 
todos os players do mercado, caso 
contrário, estaremos adotando equi-
vocadamente os conceitos univer-
sais de Reach & Frequency bem co-
mo penalizando os estudos/análises 
que tanto almejamos de crossmedia.

Sonia Leme é coordenadora do CTM - 

Comitê Técnico de Mídia do CENP e pre-

sidente do Conselho de Pesquisa e Mé-

tricas de Mídia da ABEP

*http://iabbrasil.net/assets/upload/
boas_praticas/1476465193.pdf
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anônimas ou ainda pagando uma 
comissão posterior, o espaço para 
fraude só aumentará e o negócio di-
gital continuará perdendo investi-
mento e credibilidade.

E isso vale para digital, para mídias 
clássicas e para mobile.

Pois a transparência ajuda a iden-
tificar oportunidades e controlar 
expectativas, construir um enten-
dimento claro para todos os envol-
vidos garantindo um efetivo poder 
de escolha entre os agentes de mer-
cado, disseminando conhecimento e 
melhores práticas, fazendo crescer a 
confiança e gerando desenvolvimen-
to para todos.

Enfim não é novidade que o ad-
mirável mundo novo da mídia di-
gital ou da tecnologia oferece uma 
infinidade de possibilidades de ex-
pansão, modernização e ganhos de 
eficácia para negócios de todos os ti-
pos, contudo, conforme afirma o es-
critor de ficção e profeta noir do ci-
berespaço William Ford Gibson, ‘O 
futuro já chegou. Só não está unifor-
memente distribuído”.

melhores práticas comerciais que é 
tradicional no setor.

“Além de tudo, adicionaram mais 
um elemento disruptivo ao proces-
so, a chamada “mídia programáti-
ca”, que tem potencial para influen-
ciar os parâmetros tradicionais de 
compra e venda da mídia, acrescen-
tando um ou mais elementos à ca-
deia comercial e ainda não fazendo 
isso de forma suficientemente trans-
parente e normatizada para ser con-
trolada como são todas as operações 
de mídia clássica”, afirma. 

Poucos são os profissionais que 
querem colocar lenha nesta foguei-
ra, acredita-se todavia que a fraude é 
o principal problema a ser enfrenta-
do pelo mercado na adoção das pla-
taformas digitais, tanto no Brasil co-
mo internacionalmente. “A fraude é 
um problema mundial e a indústria 
precisa se unir para combatê-la por-
que ela afeta toda a cadeia de valor. 
A distribuição de peças em sites de 
má qualidade, sejam pornográficos 
ou piratas, está muito associado a 
compra de espaço sem transparên-
cia ou seja, colocar a responsabili-
dade da escolha do veículo na pro-
gramática e tirar o foco do negócio 
e acreditar no aleatório” afirma um 
dos entrevistados que não quis se 
identificar.

Embora a mídia programática ve-
nha crescendo e sendo mais usada 
pelo mercado, pelo menos em al-
guns casos de forma mais assertiva 
e rodeada de cuidados, ela não po-
de deixar de ser orientada pelo coefi-
ciente da técnica, sob pena de perder 
a credibilidade. Ou seja, enquan-
to existir a compra por performan-
ce sem transparência, com compras 

social avisa que está envolvida com a 
criação de um Conselho de Medição 
pra trabalhar juntamente com agên-
cias e anunciantes sobre o tema de 
aferição própria. A conferir.

FraUDE, OUtrO NErvO 
EXPOstO

Nascidos na era da economia cola-
borativa e compartilhada, estes no-
vos meios de comunicação caracte-
rizam-se pela falta de compromisso 
com a história, possivelmente por 
que eles próprios têm história muito 
recente em relação aos demais, não 
seguem modelos e acabam provo-
cando uma disrupção do padrão até 
então estabelecido. Aparentemen-
te não há muito estudo, ou mesmo 
preocupação com as resultantes da  
disrupção, o que pode comprome-
ter a cadeia de valor da publicidade, 
da qual se valem os anunciantes e su-
as agências.

Outrossim, enquanto se autoclas-
sificam como “empresas de tecnolo-
gia” ou de “aplicações digitais” com 
vistas a submeter às normas legais 
e de autorregulação que se aplicam 
aos demais meios (muitos também 
do ambiente tecnológico, é bom que 
se registre), as plataformas digitais 
prestam um desserviço ao merca-
do, afirma Rafael Sampaio, um dos 
maiores conhecedores de publicida-
de do país. Para ele, enquanto algu-
mas realizam sistematicamente in-
cursões ativas para geração de receita 
publicitária no Brasil, mas as elidem 
do pagamento de impostos por meio 
de faturamento no exterior, estas 
empresas deixam de contribuir com 
o mercado em que pretendem atuar, 
maculando uma relação de ética e de 

@
www.gfk.com
www.kantaribopemedia.com
www.wpp.com
www.iabbrasil.net
www.facebook.com
www.abep.org
 *www.adage.com/article/digital/
facebook-reports-measurement-
glitches
 *www.valor.com.br//empre-
sas/4777967/facebook-corrige-
mais-erros-que-inflam-audiencia-
na-web
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Estudo da ABAp com cálculos da Deloitte aponta impacto
de R$ 358 bilhões
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impacTos da puBLicidade na 
economia BrasiLeira  

Depois do Reino Unido o Bra-
sil acaba de publicar estu-
do pioneiro que revela que 

cada R$ 1,00 aplicado em publici-
dade gera, em média, R$ 10,69 para 
o conjunto da economia. Assim, os 
R$ 33,5 bilhões de receita gerados no 
setor (no ano de 2014, segundo da-
dos do InterMeios) impactaram em 
R$ 358 bilhões o PIB brasileiro. 

No Brasil a publicação é uma ini-
ciativa da ABAP - Associação Bra-
sileira de Agências de Publicidade 
– com o endosso de 11 entidades re-
presentativas da atividade publicitá-
ria no País, muitas delas fundadoras, associadas, ou mes-
mo conveniadas, do CENP. (ABAP, ABEP, ABERT, ABP, 
ABTA, ANER, ANJ, ANATEC, APP Brasil, FENAPEX, 
FENAPRO e IAB Brasil).  

Os cálculos foram feitos segundo metodologia desen-
volvida pela Deloitte no Reino Unido e adaptados para es-
te estudo pela unidade brasileira da consultoria. Lá o ín-
dice de impacto da publicidade na economia é da ordem 
de 100 bilhões de Libras (dados de 2011), derivado de 16 
bilhões de libras movimentados pelo mercado publicitá-
rio inglês.  

O processo de cálculo técnico desse valor em Reais de-
monstra a signifi cativa contribuição da publicidade pa-
ra o crescimento do mercado; a competição pela qualida-
de e preço; a diferenciação pela inovação; a manutenção 
da televisão e do rádio; a existência independente e plural 
dos jornais, das revistas e da mídia digital; além de susten-

tar diversos setores econômicos e gerar 
muitos empregos; de suportar as artes, a 
cultura e a economia criativa; bem co-
mo ser vital para os esportes; e de con-
tribuir com a educação pública, as cau-
sas sociais e o desenvolvimento humano.   

SegundoArmando Strozenberg, pre-
sidente da ABAP, “o estudo certamente 
surpreenderá os consumidores brasilei-
ros que percebem muito mais a sua re-
lação diária com os anúncios. Mas não 
se dão conta do tamanho, da extensão 
nem do papel que a publicidade tem 
em inúmeros segmentos da sociedade 
brasileira”.   

No estudo brasileiro há ainda o caso da introdução e do 
desenvolvimento da telefonia celular que contou com re-
levante contribuição da publicidade e gerou, em 20 anos, 
uma enorme presença desse serviço no País, atingin-
do 257,8 milhões de linhas para 125,7 milhões de usuá-
rios em 2015 e reduzindo o preço por minuto de uso de 
R$ 0,41 em 2005 para R$ 0,10 em 2015.  

Completa a publicação “Impacto da Publicidade na 
Economia” que está sendo distribuída a todo o mercado 
publicitário, poder executivo e entidades, um texto sobre 
o CONAR e o Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária que assegura à publicidade brasileira a manu-
tenção de um padrão ético e de melhores práticas entre os 
mais elevados do mundo.

@
www.abap.com.br
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O que será que a bola de cristal dos 
profissionais do mercado de comunicação
mostra para o Ano novo?

O 
ano de 2016 vai ficar na história. Assim como todos os anos 
antes constituem o passado das pessoas e do universo, cada 
ano que passa acumula em nós e em toda humanidade conhe-

cimento e experiência, muita experiência.
Como todos os ritos de passagem, a chegada de um novo ano nos propõe refle-

xões sobre o tempo vivido e também sugere um compromisso com os próximos 
365 dias que se apresentarão novinhos como uma folha em branco.

Contudo, independente do que passou o legado que se leva para o ano novo 
sempre é o de esperança, de renovação, de confiança de que dias melhores virão.

Seja por um golpe de sorte ou por obra do destino, o Brasil entrou pra histó-
ria em 2016 como o país das Olimpíadas e quanto mais não fosse, além dos jo-
gos que envolveram milhões de telespectadores, internautas e público presente 
ao Rio de Janeiro, o país entrou num ritmo de animação, de orgulho e autoesti-
ma que há muito tempo não se via.

No cenário em que navega a comunicação, especificamente a propaganda, num 
ambiente mais estável e confiante o empresário/anunciante se sente mais otimis-
ta para desengavetar projetos de investimentos, lançamento de produtos e reto-
mada de ações promocionais e institucionais.

Emulam-se assim todos os outros participantes desta cadeia de valor, ou seja, 
as agências, produtoras, veículos de comunicação, gráficas e uma série de outros 
fornecedores e stakeholders.

2017
PERSPECTIVAS
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Se quem não deixou de fazer propa-
ganda no exercício recente amargou 
baixos números de vendas ou perda de 
share na categoria, imagine quem cor-
tou definitivamente os investimentos 
em comunicação.

Daí que no novo ano deverá ser fun-
damental para as empresas que novos 
investimentos sejam realizados para 
recuperar o tempo perdido. É o que 
demonstram vários depoimentos de 
profissionais do mercado entrevista-
dos pela CENP em Revista.

Apesar da cautela e da lucidez com 
que os profissionais abaixo analisam o 
seu tempo e o setor neste ano de 2016 
há mais otimismo do que preocupa-
ções no horizonte. Que venha 2017.
 
SERGIO POMPILIO - 1º VP DA ABA, 
VP JURíDICO E DE ASSUNTOS COR-
PORATIVOS DA J&J E MEMBRO DO 
CONSELHO EXECUTIVO DO CENP  

O ano de 2016 foi marcado por mu-

danças e desafios. O cenário políti-
co mudou. As marcas se reinventa-
ram na forma de se comunicar com 
o consumidor. Esta foi a necessidade 
que será o legado para o próximo ano. 
No final do último trimestre já vimos 
a confiança tomar conta do país e isso 
refletiu na publicidade. Foi um ano de 
Jogos Olímpicos em que o nacionalis-
mo prevaleceu. O final do ano alavan-
ca o otimismo já presente por natu-
reza nos brasileiros. Essa conjunção, 
por si só, seria suficiente para apon-
tar um horizonte mais fértil e prós-
pero para 2017.

Alguns indicadores sinalizam a re-
cuperação do PIB desde o segundo 
semestre do ano passado, e a proje-
ção da inflação foi revista no último 
mês. Contudo, a voz mais eloquen-
te para nossa confiança vem das ru-
as, por meio dos consumidores. Eles 
dão o tom do novo panorama econô-
mico com postura mais positiva, se-
gundo o índice nacional de expecta-
tiva do consumidor. Respaldados por 
senso mais crítico da realidade, qua-
se 40% deles acreditam em uma situa-
ção melhor hoje, na comparação com 
um ano atrás. 

Questionados sobre o futuro, den-
tro de um ano, a crença em melhoria 
da situação chega a quase 70%. Dados 
de gasto e ticket médio, bem como vo-
lume de consumidores também são 
positivos na comparação com o ano 
anterior. Continuaremos assistindo 
à recuperação do mercado publicitá-
rio. Os novos hábitos de consumo dos 
meios continuarão a afetar a distri-
buição do investimento publicitário 
e nesse sentido é esperado que o meio 
digital continue a ganhar. Os veículos 
já trabalham seus projetos de manei-

ra integrada e o atual cenário fez com 
que eles invistam mais em projetos 
multiplataforma. 

As campanhas readequam budget, 
de acordo com target, mas o investi-
mento não diminui, só é redirecio-
nado. Este ano desafiou a forma de 
anunciar, coincidiu com a evolução 
de novos meios e tecnologias que já 
vinham acontecendo. Tornou-se fun-
damental mais insights sobre o con-
sumidor para ser assertivo na hora de 
falar com ele. A criatividade nunca foi 
tão usada e com tanta propriedade. Is-
to será intensificado e aprimorado em 
2017. Teremos cada vez mais novas 
opções e estratégias. A evolução veio 
e continuará. Com ela todos ganham, 
anunciantes, o mercado e, principal-
mente, o consumidor.  

Nós, brasileiros e brasileiras, somos 
otimistas por natureza. Não é a pri-
meira crise que passamos e o Brasil 
tem uma capacidade incrível de re-
cuperação, mantendo a alegria e bom 
humor sempre, mensagens essas re-
fletidas em nosso marketing e comu-
nicação!

Armando Strozenberg

Sergio Pompilio
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ARMANDO STROZENBERG - PRE-
SIDENTE DA ABAP E CHAIRMAN 
DA Z+ BRASIL  

Olhar 2017 com uma acuidade de 
geômetra ou a leveza do alquimista é 
exercício não recomendável para es-
te Brasil de 2016. Afinal, ainda esta-
mos tentando sair de uma tempesta-
de quase perfeita. Na qual um padrão 
assombroso de comportamento e in-
competência tomou conta da eco-
nomia, da política, da administra-
ção pública, das questões sociais, dos 
negócios, como se uma espécie de 
pacto do mal deliberado tivesse sido 
assinado contra o país e os seus cida-
dãos-consumidores.

Como resultante direta, talvez se 
assista a uma inevitável redução das 
verbas da comunicação pública no 
próximo ano. O que pode ser com-
pensado com o retorno gradativo dos 
investimentos privados, se a econo-
mia confirmar a sua indispensável – 

e urgente - reentrada nos trilhos.
Recomenda-se acompanhar com 

atenção o movimento de atomiza-
ção das verbas, resultado da entrada 
de novos players tentando absorver 
parte das verbas da publicidade di-
ta tradicional . Neste ponto, as agên-
cias administrarão tanto dificuldade 
como oportunidade: com menos re-
cursos, lhes caberá a tarefa de se mos-
trarem capazes de melhor geri-los, 
tornando mais produtiva a sua apli-
cação e retorno; do lado da oportu-
nidade, as agências poderão dar  me-
lhor trato a uma certa desilusão com 
a mágica do digital e pôr em prática 
alguns dos resultados de estudos de 
construção de marcas e ativação de 
negócios via investimentos nas mí-
dias ditas tradicionais, como já vem 
ocorrendo em mercados como os 
dos EUA, Reino Unido, entre outros.

Problemas e desafios não nos fal-
tam, portanto. Que o ano das agên-
cias de publicidade em 2017 seja, no 
mínimo,  o possível.  É como torce a 
ABAP.
 
CLáUDIO KALIM - ATENDIMENTO 
E GESTãO DA AFRICA   

O ano de 2016 foi extremamente 
desafiador para o nosso mercado. 

Se não bastassem mudanças na 
nossa atividade com relação a novas 
tecnologias, fragmentação de mídia 
e todas as mudanças que passamos, 
a crise econômica e política no nosso 
país atingiu em cheio nossa atividade.

Esse cenário se por um lado é duro 
e desafiador,  fez com que as empresas 
repensassem seus negócios, adaptas-
sem suas estruturas aos novos tempos 
e tomassem atitudes muitas vezes du-
ras, mas importantes para a manuten-

ção da sustentabilidade do negócio. 
Nossas empresas estão mais prepara-
das para avançar em uma economia 
que se espera volte aos eixos. As pers-
pectivas para o próximo ano são de 
retomada de investimentos, ainda que 
tímidos, mas uma retomada. Isso é 
animador. Acredito que avançaremos 
de forma gradual mas com firmeza.
 
HERBERT ZEIZER - DIRETOR DE 
VENDAS SP DA GLOBOSAT, MEM-
BRO DO CONSELHO EXECUTIVO E 
DO CONSELHO DE ÉTICA DO CENP 
 

Estamos percebendo que o nível de 
incerteza para 2017 ainda está alto, 
mas existe uma perspectiva melhor 
do que existia no mesmo período do 
ano passado. 

Apesar de ainda existirem gran-
des pontos de instabilidade, princi-
palmente no âmbito político, há uma 
boa chance de termos chegado no 
momento de iniciar o movimento de 
recuperação econômica. Os investi-
mentos em TV por Assinatura devem 
seguir uma tendência de crescimento, 

Herbert Zeizer

Cláudio Kalim
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nada excepcional, mas crescer no mo-
mento que estamos atravessando já é 
um grande resultado.

Este período de crise acelerou mui-
to as mudanças “programadas” para 
nosso mercado e que aconteceriam 
nos próximos anos, portanto a busca 
por novas formas de entregar resulta-
dos relevantes para os clientes será ca-
da vez mais determinante para que os 
projetos sejam  escolhidos.

Em suma, 2017 será um ano de 
muito trabalho e devemos fechar com 
um resultado geral melhor para o 
mercado publicitário como um to-
do, afinal nossa atividade está intima-
mente ligada com a recuperação eco-
nômica e do mercado como um todo.
 
HUGO RODRIGUES - PRESIDENTE 
DA PUBLICIS  

Os últimos anos têm nos mostrado 
que é cada vez mais difícil cravar co-
mo serão os negócios no futuro – in-

clusive do futuro próximo. Acredito 
que 2016 foi um dos anos mais difíceis 
para o mercado brasileiro, que teve de 
lidar com os sintomas de recessão e o 
desemprego. Mesmo com toda a mu-
dança política, começaremos 2017 
cautelosos, com clientes ainda mais 
criteriosos em relação a quando, on-
de e, principalmente, quanto inves-
tir. Diante desse cenário, as agências 
precisam assumir uma postura con-
sultiva e adiantar tendências, ajudan-
do a consolidar as marcas na diantei-
ra do mercado, o que impacta tanto 
na construção do branding quanto 
nas vendas.” 
 
MARCELO PASSOS - VP DE ATEN-
DIMENTO DA DM9DDB E MEM-
BRO DO CONSELHO EXECUTIVO 
DO CENP  

Partindo do princípio de que a in-
flação e o mercado melhorem, isto vai 
abrir caminho para a estabilização da 
economia e para a retomada do cres-
cimento do País. Como o mercado pu-
blicitário anda colado na economia, 
acredito numa recuperação gradual. 
A indústria da comunicação, por sua 
vez, voltou seus esforços para enfren-
tar os desafios e identificar oportuni-
dades. Ainda assim, por mais que os 
anunciantes estejam mais cautelosos, 
observamos um movimento de oti-
mismo de alguns segmentos.”
 
MáRIO D’ANDREA - PRESIDENTE 
DA DENTSU  

Em 2017 as agências terão que 
olhar para dentro de si, fazer uma au-
toanálise e entender em que tipo de 
atividade estão.

Fazer campanhas de comunicação 
talvez não seja mais o suficiente para 

manter vínculos sólidos com os clien-
tes e criar relações mais francas entre 
nossa atividade e as empresas.

Temos que valorizar o nosso exper-
tise e talento em prol da geração de ri-
quezas – e não apenas na geração de 
peças publicitárias.

Construir marcas e criar valor agre-
gado aos negócios dos clientes são 
missões importantíssimas. E por isso 
mesmo devem ser respeitadas por to-
dos: agências, profissionais, veículos 
e clientes. Acho que 2017, com a reto-
mada do crescimento econômico, não 
podemos adiar mais estas discussões.
 
RAFAEL DAVINI - VP DE ADSALES 
DA ESPM BRASIL E MEMBRO DO 
CONSELHO EXECUTIVO DO CENP 
 

Acredito que em 2017 enfrentare-
mos uma situação um tanto única em 
nosso mercado publicitário pois mes-
mo com o resgate parcial da confiança 
do empresariado em função de alguns 
indicadores econômicos, a grande 
massa de consumidores ainda sente o 
período recessivo de 3 anos que vive-

Hugo Rodrigues

Marcelo Passos
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ríodos de pós-guerra, pós-crises e de-
pressões, a história mostra que insti-
tuições se fortaleceram.

Tenho convicção de que as marcas 
com posicionamento mais agressivo 
certamente voltarão a investir em co-
municação e com elas, suas concor-
rentes. Sendo este movimento gradu-
al não imagino 2017 sendo um ano 
de grande retomada, mas certamen-
te tem tudo para ser o ano da virada. 
Algumas marcas se acovardaram em 
função deste momento atípico que 
atravessamos, porém todas sabem 
que viver escondidas sem expor  seus 
atributos, benefícios, preenchendo as 
necessidade dos consumidores com 
suas inovações ou evoluções, certa-
mente necessitarão de  muito mais 
tempo para se recuperarem. Acredi-
to que um novo ciclo só se inicia se 
uma coletividade passa acreditar em 
um novo caminho a ser trilhado, pois 
uma nova era está para ser iniciada 
através do esforço mútuo de todos en-
volvidos no ecossistema que vivemos. 
Que venha 2017, com muito trabalho 
e espírito construtivo a imperar entre 
todos nós!
 
RINO FERRARI FILHO - PRESI-
DENTE DA RINO E MEMBRO DO 
CONSELHO EXECUTIVO DO CENP  

O ano extremamente difícil de 2016 
forjou agências e veículos mais com-
petentes. Empresas mais exigentes e 
realistas. A busca por resultados trou-
xe necessidade de superação para to-
dos os envolvidos.

 Acredito que entraremos em 2017 
com perspectivas bem melhores da 
economia, com o meio político ama-
durecendo uma nova realidade e no-
vo estímulo para investimentos.

mos, o que faz com que o nível de in-
certeza ainda siga resistindo. Há outro 
fator que talvez demande um pouco 
mais de tempo para que de fato a eco-
nomia; e por sua vez a mercado de 
propaganda decole, é a retomada dos 
níveis de emprego. Com mais de 12% 
da população sem trabalho, ainda to-
mará tempo para que os novos assa-
lariados saldem seus débitos e voltem 
a consumir normalmente. 

Em 30 anos de mercado publicitá-
rio, tive a oportunidade de passar por 
períodos igualmente complicados e 
me lembro em detalhes que sempre 
as marcas que saíram na frente inves-
tindo em comunicação foram as que 
de alguma forma, ganharam share 
de mercado e anteciparam sua saída 
da crise quando comparado aos seus 
concorrentes. No mercado publicitá-
rio vejo que algumas cicatrizes fica-
ram e outras feridas seguem abertas, 
porém não podemos esquecer dos pe-

O desafio de integração diante da 
fragmentação da mídia está sendo 
vencido. O novo perfil de agência es-
tá evoluindo rapidamente, assim co-
mo todo o mercado da comunicação. 

O desafio que vejo para o próximo 
ano é o resgaste da melhor relação, do 
maior respeito entre as partes, assegu-
rando a valorização dos negócios e a 
necessária rentabilidade das agências, 
veículos e anunciantes. As boas ideias 
e o trabalho competente prevalecerão; 
e todos ganharão com isso”.
 
JULIO CASARES - DIRETOR CO-
MERCIAL DE REDE E RELAçõES 
COM O MERCADO DA REDE RE-
CORD E MEMBRO DO CONSELHO 
EXECUTIVO DO CENP   

Acredito que 2017 será um ano 
mais saudável em relação às questões 
políticas e econômicas. E isso é um 
fator importante para o nosso mer-
cado pois as instabilidades de um ce-
nário macroeconômico influenciam 
fortemente o mercado da comuni-
cação. A sinalização de um merca-

Mário D’Andrea

Rafael Davini
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do mais tranquilo economicamente 
favorece o anunciante que fica mais 
confortável para fazer investimen-
tos em propaganda. Estou também 
otimista com a questão de São Paulo, 
acho que uma cidade tão cosmopo-
lita como a nossa merecia um gestor 
com grande capacidade de adminis-
tração. 

Me parece que o Dória tem este re-
trospecto de sucesso e eficiência em 
seus projetos e este rigor administra-
tivo pode ser positivo pra todos. 

É bom que tenhamos sempre gesto-
res públicos mais afeitos à administra-
ção do que à política.
 
ENIO VERGEIRO - SóCIO DA Q&A E 
PRESIDENTE DA APP  

2017 será muitíssimo parecido 
com 2016. Não temos nada de novo 
que possa fazer alguma diferença no 
correr do próximo ano. Acho que o 
que tínhamos esperança de que mu-

dasse o cenário de crise depois do 
impeachment e também com as me-
didas do governo Temer não acon-
teceu. Por isso minha previsão é que 
2017 seja pior. Isso não é ser pessi-
mista, é ser realista. Mas desta vez 
não vejo muita saída mesmo. O go-
verno que estamos tendo no Brasil 
não será o mesmo no ano que vem e 
até o final do ano teremos mais coi-
sas acontecendo em relação a dela-
ções e tudo mais e talvez o governo 
não se sustente.  

A falta de um governo consolida-
do atrapalha a confiança do merca-
do. Embora a equipe complementar 
ao governo seja boa acredito que ela 
não deve se manter no governo de 
transição. Caso haja a manutenção 
da confiança através desta equipe 
pra cuidar da situação macroeconô-
mica então é possível que haja algu-
ma melhora. Embora hoje exista es-
perança não se tem segurança que o 
atual governo possa se manter e is-
so atrapalha os negócios. As empre-
sas não estão tomando decisões de 
investimentos para 2017 e talvez is-
so só aconteça em abril ou maio mas 
daí já será tarde para uma recupera-
ção efetiva. Sem governo estável não 
conseguiremos fazer nada. Por in-
crível que pareça, pra mim 2017 se-
rá mais difícil que 2016. Mas eu fica-
rei bem feliz se estiver errado. 
 
FELIPE GORON - DIRETOR EXE-
CUTIVO DE MERCADO ANUN-
CIANTE DO INFOGLOBO E MEM-
BRO DO CONSELHO EXECUTIVO 
DO CENP  

De maneira geral a nossa expectati-
va é que 2017 seja um ano melhor do 
que 2016 para o setor de jornais.

Especificamente na nossa empre-
sa, apesar do meio jornal impresso 
sofrer um pouco em relação a ou-
tros produtos e chegarmos no final 
do ano com queda, outros setores de 
negócio cresceram como foi o caso 
do digital, dos projetos especiais, do 
estúdio e da programática que tam-
bém tiveram aumento. Claro que fo-
ram aumentos significativos mas ain-
da é menor do que a mídia impressa 
como um todo.

 Nesse sentido, acreditamos mui-
to que 2016 seja melhor para todo 
mercado. Não tão significativamen-
te melhor mas melhor que o exercí-
cio atual.

De forma mais específica, o setor 
vem consolidando uma migração de 
receitas para novos negócios. Não só 
digital obviamente cresce mas tam-
bém outras iniciativas como os proje-
tos especiais e os eventos e isso melho-
ra a receita como um todo.   

 Nosso caso no Rio de janeiro, por 
exemplo, terá uma ressaca poten-
cial por conta do final das Olimpí-
adas que foi um bom evento para o 

Rino Ferrari Filho

Julio Casares



meio impresso e que em 2017 não 
tendo deverá fazer ajustes para com-
pensar isso.

No Rio também temos uma ques-
tão importante que é a mudança da 
prefeitura local e o momento pós- 
Olímpico que ainda não tem bem de-
finido como será esse legado e nem o 
eco que ficará no mercado anuncian-
te. Mesmo assim, sem estar claro este 
cenário, temos potencial para que o 
ano novo seja melhor que 2016.

 De maneira geral acho que o mer-
cado e os negócios de mídia, veículos 
e agências serão melhores. A melho-
ra da economia e do poder aquisiti-
vo e da política serão fundamentais. 
Claro que o fator econômico está 
aliado ao fator político mas acredi-
to que questões estruturais estejam 
contribuindo para ajustar o meio im-
presso em um novo patamar. Ou se-
ja, a queda que já tivemos junto com 
as novas receitas que estão chegando 
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devem estabilizar o jornal em um no-
vo patamar com dimensões mais fa-
voráveis para todo o setor em 2017.
 
LUIZ ROBERTO VALENTE FILHO 
DIRETOR DA CENTRAL DE OUT-
DOOR, MEMBRO DO CONSELHO 
EXECUTIVO E CONSELHO DE ÉTI-
CA DO CENP  

Temos vivido períodos de turbu-
lência na economia e política com o 
impeachment da presidente, e agora 
com o governo Temer o panorama 
ainda é de instabilidade. Vislumbra-
se a queda da inflação, redução dos 
juros e a retomada da atividade eco-
nômica. Apesar de todo este otimis-
mo, teremos um primeiro trimestre 
ainda muito tímido, mas estes são si-
nalizadores de que haverá retomada 
de investimentos em alguns setores 
do país e isto refletirá na indústria da 
propaganda.

Para o negócio da mídia exterior/
OOH o ano de 2016 foi positivo, pois 
tivemos as Olimpíadas que geraram 
muitos negócios, principalmente na 
cidade do Rio de Janeiro e nas cida-
des que receberam alguns dos jogos 
olímpicos. Com as perspectivas da re-
tomada da economia e com as ações 
de marketing dos players do setor, o 
meio deverá apresentar crescimento 
em 2017, seja através da mídia estáti-
ca caracterizada pelo outdoor, painéis 
rodoviários e mobiliário urbano, pas-
sando por todas as possibilidades das 
mídias digitais OOH. Cada vez mais 
a mídia OOH está presente na vi-
da dos consumidores, acompanhan-
do-os no dia a dia, cercando-os até o 
ponto de vendas. A inovação e a inte-
ração entre as mídias também são fa-
tores para o incremento de ações de 

marketing, hoje por exemplo, o OOH 
e o mobile apresentam novas possibi-
lidades, podemos dizer que há fron-
teiras sem limites a serem explora-
das nesta comunicação. A Central de 
Outdoor, enquanto uma associação 
que congrega empresas que operam 
com o cartaz de outdoor, entende que 
o mix e a integração entre diferentes 
mídias garantem o sucesso das cam-
panhas, pois o outdoor tem a gran-
de vantagem de ter presença e uma 
cobertura regional muito forte, seja 
nas pequenas cidades ou mesmo nos 
grandes centros urbanos.
 
RAFAEL PICONE FILHO - DIRETOR 
DO CONSELHO DA CENTRAL DE 
OUTDOOR E MEMBRO DO CONSE-
LHO DE ÉTICA DO CENP   

Estou bastante otimista com o ano 
que vem, com o setor de comunica-
ção e principalmente com a mudan-
ça de administração em São Paulo. 
Acredito que no setor de mídia exte-
rior, a que está regulamentada e or-
ganizada, deva ser feita alguma mu-
dança ou abertura democrática que 

Enio Vergeiro

Felipe Goron
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HIRAN CASTELLO BRANCO - Só-
CIO DA AMAZONASCAP, MEM-
BRO DO COLÉGIO DE PRESIDEN-
TES E DO CONSELHO DE ÉTICA 
DO CENP  

É nítida a elevação da confiança 
nas perspectivas da economia bra-
sileira o que irá atrair investimentos 
sobretudo na infraestrutura. Tudo 
indica que a retomada no próximo 
ano será gradual e começará por aí. 
Neste cenário salvo mercados pontu-
ais que cresçam em função de trans-
formações estruturais ou inovações 
disruptivas, o consumo continua-
rá bastante deprimido em relação ao 
potencial do mercado brasileiro.

Varejo, automóveis, telefonia, pro-
dutos de limpeza e higiene pessoal e 
mesmo alimentos dificilmente terão 
grandes avanços e são categorias que 
investem pesadamente em publici-
dade. O setor público também não 
investirá muito em comunicação. 
Assim não é de se esperar que o mer-
cado publicitário cresça mais do que 
a economia, mas qualquer previsão 
no contexto de hoje é muito incerta.

Por outro lado categorias disrup-
tivas sempre podem surpreender 
e o ecommerce segue avançando. 
Acreditamos que as marcas necessi-
tam unir branding e performance o 
que já vem sendo chamado de Bran-
dformance. Esta é a aposta da minha 
MPGwebads e seu posicionamento 
em um mercado ainda relativamente 
embrionário mas que irá crescer. De-
dicamos este ano a atrair para a nossa 
Adnetwork bons produtores de con-
teúdo que não estavam devidamen-
te preparados para a transformação 
digital e que precisam unir esforços 
para comercializar seus inventários 
digitais. 

CApA
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ajude e beneficie a cidade e a popula-
ção mais carente.

As minhas empresas de mídia ex-
terior trabalham de São Paulo em ní-
vel nacional com produção de mídia 
exterior, e a exibidora em 8 cidades 
da região de Campinas, com placas 
metálicas regularizadas e padroni-
zadas. A propaganda como um to-
do deve se recuperar um pouco haja 
vista que 2016 creio que tenha sido o 
ano mais agudo da crise. Então se a 
economia e o otimismo melhorarem 
isso estimula o consumo e impulsio-
nam os investimentos. Os anuncian-
tes terão mais verba pois vão voltar a 
vender mais e começarão então a in-
vestir. Trata-se de uma roda virtuo-
sa. O segundo semestre deste ano já 
vem melhorando e estou animado 
que em 2017 os anunciantes volta-
rão a procurar os veículos através de 
suas agências de publicidade e não 
o contrário como aconteceu mui-
to este ano. 

A MPGwebads está estruturada 
para veicular campanhas no merca-
do brasileiro e no exterior, bem co-
mo veicular no Brasil campanhas in-
ternacionais. Fizemos ao longo da 
segunda metade de 2015 e o ano de 
2016 um enorme esforço e investi-
mento para viabilizar nosso projeto 
acreditando na recuperação da eco-
nomia e do mercado publicitário.

Estudos indicam que este é um seg-
mento em crescimento mundialmen-
te e que em breve irá acelerar na Amé-
rica Latina e no mercado brasileiro, 
mas em face do momento crítico por 
que estamos passando nossos esfor-
ços tiveram que ser redobrados.

O curto prazo tem exigido tanto das 
empresas que falar do futuro quando 
a preocupação é o fim do mês tornou 
se um desafio e tanto. Por outro lado 
mídia de performance e CPA todos 
querem fazer. Mas as marcas preci-
sam de muito mais do que isto. Preci-
sam, como dissemos, combinar Bran-
ding e Performance. Este é o desafio.

Atuamos no mercado de mídia di-
gital que está se transformando es-

Luiz Roberto Valente

Rafael Picone Filho



truturalmente bem como todo o 
mercado de comunicação. A era dos 
grandes portais vem se esgotando e os 
publishers precisam se unir para so-
breviver. Google e Facebook que são 
empresas espetaculares atraíram os 
investimentos do mercado publicitá-
rio mas em seus modelos de negócio 
os produtores de conteúdo não tem a 
adequada remuneração.

O CPM pago não remunera o su-
ficiente para que mantenham estru-
turas profissionais capazes de gerar 
conteúdos de qualidade. É preciso 
que se resgate a percepção de que o 
meio também é a mensagem e se pas-
se a valorizar mais o conteúdo, o am-
biente em que a mensagem das mar-
cas estará presente.
 
VRGINIA ANY - DIRETORA DE MER-
CADO ANUNCIANTE DA EDITORA 
GLOBO E MEMBRO DO CONSELHO 
EXECUTIVO DO CENP  
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Depois de dois anos bastante desa-
fiadores para o meio revista, nós na 
Editora Globo estamos apostando 
em estabilização e retomada em 2017. 

Reorganizamos nosso time co-
mercial que agora está focado no 
atendimento dos segmentos da in-
dústria. Operamos há 4 meses nes-
te modelo e resultados já começa-
ram a surgir. 

Ao entender com mais profundi-
dade os desafios dos nossos clientes, 
nossa equipe está mais consultiva 
e menos transacional. Consegui-
mos entrar em novas áreas do anun-
ciante e detectamos novas oportu-
nidades de negócio e sinergia. Além 
disso, hoje cada Diretor de Publi-
cidade e seus Executivos represen-
tam as 16 marcas do Grupo e todas 
as suas plataformas, podendo ofere-
cer uma oferta mais completa e mais 
eficiente. 

Para apoiá-los nesse desafio, forta-
lecemos e reposicionamos o Estúdio 
Globo, uma área hoje indispensável  
para os novos tempos e exigências do 
mercado. O Estúdio hoje conta com 
16 profissionais: jornalistas, profis-
sionais de marketing, pesquisa e inte-
ligência de mercado e BI digital, que 
além de criar projetos de Branded 
Content fazem a conexão e a distri-
buição desse conteúdo, de forma as-
sertiva e eficiente para nossas audiên-
cias. Em 2017, vamos lançar 3 novos 
produtos comerciais no portfólio do 
Estúdio Globo,  que certamente vão 
ser poderosas ferramentas para nos-
sos anunciantes e agências. 

O que mudará a percepção e o 
curso do mercado sobre o negócio 
revista será a capacidade dos Pu-
blisher em escalar comercialmen-

te seu expertise na criação de bran-
ded content, gerar dados, combinar 
plataformas e entender qual a me-
lhor recomendação de utilização do 
meio no mix de mídia. Não pode-
mos esquecer que as comunidades 
de leitores que nasceram com o meio 
impresso só cresceram, e estão aces-
sando nossos conteúdos também nas 
plataformas digitais e experienciais. 
O que não mudou, apesar dos tem-
pos digitais, é o interesse da audiên-
cia por conteúdos críveis e relevantes, 
características essas conquistadas em 
décadas pelas editoras. 

Divulgar cada vez mais e consisten-
temente essa nova visão será a nossa 
missão 2017. Estamos prontos para 
os novos desafios.
 
TERESINHA ABREU - PRESIDENTE 
DA FENAPEX E MEMBRO DO CON-
SELHO EXECUTIVO E DO CONSE-
LHO DE ÉTICA DO CENP  

“Com a perspectiva de uma infla-
ção menor em 2017, em torno de 5%, 
conforme anunciado pelo Presiden-
te do Banco Central, Ilan Goldfajn, e 

Hiran Castelo Branco

Virginia Any
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ticipação tivesse sempre abaixo da 
rea lidade. Este ano, a Fenapex, jun-
tamente com o Kantar Ibope Mídia, 
o IVC e a ABOOH vem fazendo um 
esforço conjunto e coordenado pa-
ra que o maior número de empresas 
forneçam dados aos institutos. Isto já 
vem ocorrendo, e em 2017 será ainda 
maior, pois mais segmentos estarão 
fornecendo seus dados, a base será 
bem maior. Este processo será incre-
mentado também ao longo de 2017, 
o que vai fazer com que nos próxi-
mos anos a Publicidade Exterior terá 
sua participação de mercado mensu-
rada bem próximo da realidade. Hoje 
não sabemos exatamente qual é o ta-
manho desta participação, o que pas-
sa a impressão de que somos meno-
res do que vários países, o que pode 
até ser, mas não como se apresenta.
 
ANA CELINA BUENO - PRESIDENTE 
DO SINAPRO-CE E MEMBRO DO 
CONSELHO DE ÉTICA DO CENP   

Nosso negócio está sofrendo mais 
do que os outros segmentos do mer-
cado. Estamos vivendo várias cri-
ses ao mesmo tempo: a mais falada 
é a que decorre da macro economia, 
mas vivemos uma crise de identida-
de, de modelo de negócio, de ausên-
cia de instrumentos confiáveis de 
mensuração de resultados, de mo-
delo de remuneração, enfim, cri-
se existencial. Não acho isso ruim, é 
próprio de quem se encaminha para 
a maturidade, não estamos mais su-
portanto entregar mais por menos. 
Na verdade vamos migrar para no-
vos modelos e estes serão de maior 
respeitabilidade e remuneração pois 
aprendemos e estamos nos dando 
mais respeito. Ainda caminhamos 

com as mudanças na política econô-
mica que estamos começando a ter, 
mesmo com a persistência da cri-
se parando de aprofundar mas sem 
sinal de recuperação da economia, 
acreditamos que isto vá fazer com 
que o mercado passe a ter um pouco 
mais de confi ança e comece a inves-
tir. Isto fará com que a economia co-
mece a ter um crescimento mesmo 
que seja pequeno, o que faz  com que 
o investimento em publicidade siga a 
mesma trajetória. Diante deste qua-
dro se nenhum  fato novo acontecer, 
vamos ter um crescimento em publi-
cidade em 2017.

Em relação a Publicidade Exterior, 
os números vão ser positivos, inde-
pendente da economia, isto porque 
o tamanho deste segmento de mer-
cado nunca foi devidamente men-
surado. Muitas empresas não forne-
ciam os dados para os institutos, isto 
fazia com que o percentual de par-

nesse sentido e ainda não chegamos 
lá. Mas como em toda crise, passa-
mos por depurações, crescemos en-
quanto empresários e os clientes ma-
duros que entendem a importância 
da comunicação nos seus negócios 
não deixarão de anunciar, não cessa-
rão seus investimentos e buscam ho-
nesta e abertamente negociar com 
suas agências. É a transição para a 
maturidade. Vejo assim meu merca-
do e isso é estimulante e desafi ador. 
Só não é fácil, há que se estruturar e 
estar preparado.

Neste último trimestre de 2016 já 
vejo novas expectativas e elas são 
positivas, o mercado brasileiro tem 
uma característica incrível que é a 
de andar e resistir apesar e indepen-
dente dos governos. Ao menor sinal, 
da menor estabilidade já se perce-
be ares de esperança e o sentimento 
empreendedor começa a afl orar e se 
manifestar novamente. Ainda esta-
mos temerosos e com o pé no freio 
mas com muita disposição e vonta-
de de acelerar. 2017 será melhor sem 
dúvida ! 

Teresinha Abreu

Ana Celina Bueno
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FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

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

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

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA.

ESTAS INFORMAÇÕES 
DE MÍDIA SÃO SÉRIAS 
MESMO?

A FONTE É SEGURA?

TEM COMO 
COMPROVAR?

CENP. A MELHOR RESPOSTA 
PARA PERGUNTAS COMO ESTAS.
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o FuTuro da propaganda 
– parTe 3: agências

a agêNCia PrECisa 
Estar CaPaCitaDa Para 
sEr a graNDE ENaBLEr 
Da COmUNiCaçãO

Para desempenhar seu papel ide-
al de serem as grandes formulado-
ras e integradoras do conjunto da co-
municação de marketing, as agências 
precisam capacitar-se melhor em di-
versas frentes – como serão especifi-
cadas a seguir e mais adiante.

Em essência, o que uma agência 
pode fazer de melhor é atender seus 
clientes, construir suas marcas e ati-
var seus negócios. Isto é assim há dé-
cadas, continua sendo e continuará 
pelo futuro que se pode vislumbrar.

Nos últimos tempos, tem se fala-
do bastante sobre as funções de con-
sultoria e gestão, adicionalmente à de 
criação e produção, especialmente da 
publicidade. Na verdade, essas fun-
ções não são propriamente uma no-

vidade, elas sempre estiveram intrín-
secas ao que as boas agências fazem 
para seus clientes e continuam sendo 
o foco central do trabalho de muitas 
delas, especialmente para empresas 
de pequeno e médio porte.

A questão é que com o crescimen-
to e a sofisticação dos clientes, muitos 
assumiram – e ainda buscam assumir 
– esse papel de consultoria e gestão, 
acreditando que teriam maior con-
trole e efetividade sobre seus investi-
mentos em comunicação.

Isso foi verdadeiro em alguns ca-
sos e situações bem específicas, mas 
no geral não representou um mo-
vimento positivo, pois aumentou a 
carga de trabalho do staff do anun-
ciante, prejudicou o distanciamento 
crítico de seus dirigentes e afastou 
o envolvimento da agência [de pro-
paganda] com os clientes e as tare-
fas necessárias para construir mar-

cas e ativar negócios.
Não houve ganho real de eficá-

cia desse decoupling das funções da 
agência (e não vou entrar aqui na 
questão da separação da mídia da 
agência criativa, que será objeto da 
parte final desta série de artigos). 

Essa assunção por parte dos clien-
tes de parte das tarefas da agência po-
de ter apresentado alguns sinais de ga-
nho de eficiência tática e operacional, 
mas prejudicou as duas partes em ter-
mos de visão estratégica e de virtuose 
de gestão na grande maioria dos ca-
sos. Os poucos casos de sucesso desse 
decoupling só aconteceram em contas 
específicas e não validam o que pare-
cia ser uma tendência, mas terminou 
se revelando um retrocesso. E, princi-
palmente, esse movimento não foi na-
da bom para as agências, que enfra-
queceram e reduziram seus padrões 
de excelência, em termos relativos.

pROpAGAnDA

prosseguindo a publicação da série de quatro artigos de Rafael 
Sampaio sobre o presente e o futuro da propaganda, a CEnp 
em Revista aborda, neste terceiro texto, as reflexões do autor 
sobre a agência e suas áreas-chave: atendimento, planejamento, 
criação e mídia – além da sua função como a principal enabler 
da comunicação feita por seus clientes. Tudo a partir do tema 
central da análise, que é a discussão sobre os benefícios do modelo 
brasileiro de propaganda.
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Comparando com o que se obser-
vava no passado e ainda se pode com-
provar em muitos casos de relações 
cliente/agência que não entraram 
nesse fluxo des-estruturador, o siste-
ma tradicional, no qual a agencia era 
ou é responsável pelo chamado “con-
junto da obra”, com certeza é bem 
mais produtivo – tanto para clientes 
como agências.

Visão da história e da realidade – 

Não se trata de eventual “nostalgia 
dos ultrapassados” a sensação de que 
houve uma degradação da alegria e 
disposição dos profissionais, uma re-
dução da rentabilidade das agências 
e um output delas menos efetivo pa-
ra as marcas e negócios dos clientes. 
Nas agências onde parte dos clientes 
trabalha da forma mais integradora 
e parte não, é justamente para os que 
têm relações mais tradicionais que 

são gerados os resultados mais inte-
ressantes. 

Cabe às agências e clientes que an-
dam vivendo muitas DRs fazer uma 
avaliação mais cuidadosa para pon-
derar se não é caso de promover uma 
certa “volta ao passado”, quando a 
agência era responsável pelo conjun-
to da comunicação, cuidava de todos 
seus aspectos e era mais consultada, 
ouvida e respeitada pelo cliente.

Mas essa volta ao passado não po-
de acontecer com a agência estacio-
nada na forma como era e operava há 
uma, duas ou três décadas, pois acon-
teceram muitas mudanças nos mer-
cado e no papel da comunicação (co-
mo já se comentou antes nesta série 
de artigos).

Com a expansão das plataformas 
e instrumentos de comunicação e a 
necessidade de ampliar o espectro de 
mensagens e ações para atender aos 

mesmos objetivos (como também 
já abordado em artigos anteriores), 
assim como o surgimento de novas 
especialidades, profissionais e agên-
cias especializadas foram se fazendo 
necessárias e houve uma expansão 
do rol de fornecedores de comuni-
cação empregados diretamente pe-
los maiores clientes.

Essa solução de multiplicação de 
fornecedores, porém, não se mos-
trou a melhor alternativa para a 
grande massa de clientes que a ado-
tou e acabou comprometendo, em 
muitos casos, a própria função da 
agência. Na prática, as agências, pa-
ra não perder negócios, adotaram 
uma postura múltipla, trabalhando 
da forma tradicional, íntegra, inte-
grada e mais produtiva para alguns 
de seus clientes e des-estruturada 
para outros.

Os melhores resultados, como 

a sériE “O FUtUrO Da PrOPagaNDa”
Os quatro artigos estão divididos em 16 partes. Os sete primeiros foram publicados nas duas edições anteriores, 

disponíveis também no site do CENP.

 CIRCunStânCIAS

• As revoluções reais dos mercados, das mídias e 

dos consumidores

• A tessitura entremeada da globalização com a lo-

calização – e a personalização

• As pseudo-revoluções do marketing e da comu-

nicação

• A comunicação além da comunicação

 FunDAMEntOS

• A propaganda é o centro do sistema solar da co-

municação

• Sem a mídia de massa, a propaganda não existe

• Anunciantes cada vez mais sobrecarregados pre-

cisam das agências mais do que nunca e têm que vol-

tar a ser clientes

 AGênCIAS

• A agência precisa se capacitar para ser a grande 

enabler da comunicação

• Atendimento como condutores da comunica-

ção integrada 

• Planejadores como co-autores do briefing e com-

positores da estratégia

• Criativos como formuladores da ideia e curado-

res do conteúdo

• Mídias como criadores e gestores de contatos

• Uma ampla rede de artesãos especialistas é es-

sencial para se alcançar a excelência

 GEStÃO

• A agência também é um negócio

• Cuidado: você vai conseguir aquilo que procura

• As virtudes do tradicional modelo brasileiro de 

propaganda
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o sucesso de mercado, refletido em 
inúmeras premiações do setor com-
prova, continua sendo quando a 
agência mantém seu papel tradicio-
nal de ser a grande responsável, a 
grande enabler da comunicação.

Isso porque a agência, como prova 
a história e a prática em muitos ca-
sos, está bem mais aparelhada para 
fazer a gestão dos processos e dos in-
vestimentos em comunicação, entre 
os quais evidentemente se destaca a 
propaganda.

Independente da estrutura e do 
modus operandi específico de cada 
uma, a agência precisa estar capacita-
da plenamente e cuidar para que o se-
tor e os profissionais de atendimento 
sejam os condutores da comunicação 
integrada; que os planejadores sejam 
os co-autores do briefing e composi-
tores da estratégia de comunicação; 
que os criativos sejam os formula-
dores da ideia e curadores do conte-
údo; que os mídias sejam os criado-
res e gestores de contatos; e que uma 
ampla rede de artesãos especialistas 
seja envolvida para se alcançar a ex-
celência.

Essas condições referem-se prin-
cipalmente à agência de publicida-
de clássica, centrada na propaganda 
comercial. É claro que outras agên-
cias especializadas podem atuar des-
sa forma integrada e assumir esse pa-
pel de enabler da comunicação, mas 
isso é a exceção que confirma a re-
gra, pois tem sentido em alguns ca-
sos específicos, quando a utilização 
de uma determina plataforma e ins-
trumento de comunicação que não 
seja a publicidade clássica se justifica 
devido à estratégia do cliente ou pela 
sua grande dimensão, que leva a um 
volume de investimento e trabalho 

muito grandes em atividades espe-
cíficas, como promoção, RP, marke-
ting direto etc., justificando a divisão 
da conta em tarefas específicas.

Relevância da publicidade – Para a 
esmagadora maioria dos casos, no 
entanto, é a propaganda a platafor-
ma mais vigorosa e o instrumento 
mais efetivo para as empresas cons-
truírem suas marcas e gerarem seus 
negócios e a agência de publicidade 
tradicional a melhor alternativa pa-
ra assessorar os anunciantes nesse 
campo que, em muitas organizações 
direcionadas ao mercado de consu-
mo, tem nessa rubrica de investi-
mento um de seus principais valo-
res a serem aplicados.

Evidentemente, a relação cliente/
agência nunca foi perfeita e como se 
fosse um paraíso na terra – e nunca 
será. Ela é naturalmente tensa e pas-
sa por altos e baixos, dependendo das 
pessoas envolvidas em cada etapa, do 
momento da empresa anunciante, da 
performance presente da agência, do 
estágio do ciclo de vida das marcas e 
da situação do mercado – tanto ge-
ral como específico. Mas apesar des-
sas variáveis, é possível se ter uma re-
lação produtiva para as partes e que 
gere sucesso para os negócios. Afinal, 
a fórmula não sobreviveria por tantos 
anos – coisa de mais de um século – 
e não estaria tão disseminada ao re-
dor do mundo se não tivesse sentido 
e não fosse conveniente.

Mas os revolucionários de plantão 
precisam dar mais atenção à essência 
e aos fundamentos dessa relação, atu-
alizando e incrementando o que for 
preciso, mudando alguns aspectos, 
modernizando o escopo e o modus 
operandi da agência, mas não rein-

ventado a roda e buscando implantar 
métodos tão disruptivos que podem 
terminar quebrando o sistema ao in-
vés de atualizá-lo.

Ao contrário do que se pensa de 
forma mais rasa, a multiplicação 
de necessidades de comunicação, 
de meios e mensagens não é me-
lhor enfrentada fracionando a sua 
gestão pelas empresas anunciantes, 
mas sim mantendo a estratégia ge-
ral, o planejamento, a criação temá-
tica e a estratégia de mídia centrali-
zadas na agência – que pode lançar 
mão de especialistas, internos e ex-
ternos, para decliná-las em táticas, 
planejamento operacional, criação 
pontual e mídia operacional.

No final da segunda parte desta 
série de artigos já foi abordado o fa-
to de que a agência de propaganda 
hoje é mais necessária do que nun-
ca, tanto porque a gestão geral pelo 
próprio anunciante tende a ser me-
nos eficiente e eficaz, como pelo fa-
to de que as agências especializadas 
geralmente não têm o conjunto de 
competências adequadas para fazer 
essa gestão.

Mas para cumprir da melhor for-
ma seu papel tradicional de serem 
as consultoras, criadoras e gestoras 
da comunicação de seus clientes, as 
agências precisam estar sintonizadas 
com as novas realidades e entender 
de forma mais profunda as funções 
das múltiplas alternativas de comu-
nicação, instrumentos e meios, de 
forma a orquestrar sua utilização, se-
ja através de atuação direta de seus 
quadros e até incluindo o emprego 
de diversos outros fornecedores es-
pecializados.

É o que veremos nos capítulos a se-
guir.
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ATENDIMENTO COMO 
CONDUTORES DA COMUNICAçãO 
INTEGRADA 

Nos tempos presentes e considerando a realidade que 
se vive – e que será assim no futuro próximo –, cresce a 
relevância dos gestores de atendimento das agências co-
mo maestros da sinfonia que a orquestra da comunica-
ção integrada precisa executar.

Essa tarefa nunca foi tão essencial, pois à medida que 
as soluções de comunicação se tornam mais complexas, 
lançam mão de mais mensagens e meios, têm sub-ob-
jetivos específicos para cumprir o objetivo principal e 
empregam outras plataformas subsidiariamente à pro-
paganda, é evidentemente mais importante que haja 
uma integração harmoniosa e tempestiva de cada ação 
e mensagem.

Continua fundamental que o atendimento faça o meio 
de campo dos processos, que são cada dia mais nume-
rosos e interdependentes, com a agravante que há mais 
gente envolvida, seja no cliente, seja na agência, como 
nos terceiros utilizados. Além do que o volume dos re-
cursos necessários é maior e que a velocidade de resposta 
aumentou – o que leva, muitas vezes, a correções de per-
curso que precisam ser identificadas e implementadas.

Para complicar um pouco mais a vida do atendimen-
to, há que se considerar o tempo escasso de todos e a in-
formalidade da comunicação, que gera mal entendidos 
com certa frequência.

Ele ou ela tem que entender não apenas do universo 
da comunicação, em toda sua extensão, mas igualmen-
te dos mercados nos quais os clientes que atende atuam.

Tudo isso faz das mulheres e homens de atendimento 
figuras fundamentais para que a propaganda aconteça, 
o cliente seja atendido em suas necessidades e desejos e 
a agência mantenha seus custos controlados, evitando 

atrasos e numerosas refações – que geram, como se sa-
be, desgastes internos e externos.

Os profissionais de atendimento precisam entender 
de tudo o suficiente para saber quem acionar, ter como 
avaliar se as requisições do briefing estão sendo aten-
didas, saber como “vender” as peças e campanhas e en-
tender as discordâncias e pedidos dos cliente,  para so-
licitar os ajustes necessários.

Como se sabe, este é um processo de diversas idas e 
vindas, decisões que são revistas com frequência su-
perior ao ideal, momentos de aceleração e de redução 
de ritmo.

Flexibilidade e velocidade – Comparando, seria como 
um condutor que precisa atender à partitura com di-
ferentes configurações da orquestra e aplicando mu-
danças na própria composição, em função da reação da 
plateia, enquanto o espetáculo acontece. Essa maestria, 
como se pode imaginar, é para poucos.

Não é sem razão, portanto, que são poucos os pro-
fissionais realmente capacitados para desempenhar a 
função de atendimento hoje e no futuro próximo.

Vale ressaltar que a comunicação no presente de-
pende de raciocínio lógico, matemático até, combina-
do com a abordagem emocional, subjetiva e intuitiva 
tradicional. O atendimento tem que saber trafegar por 
esses dois mundos, com as idiossincrasias e jargões ca-
racterísticos de clientes, planejadores, criativos, mídias 
e outros envolvidos.

Ela ou ele precisa fazer a sinapse e a síntese entre es-
sas funções e pessoas, de modo que o processo resulte 
em anúncios, comerciais, campanhas e ações de comu-
nicação que tenham lógica, porém com personalidade 
e especificidade, para escapar da integração medíocre 
que deixa tudo com a mesma cara e jeito, mas não al-
cança a integração adequada, eficiente e eficaz.

E tudo começa com um bom briefing, que no passa-

Os melhores resultados, como o sucesso de mercado,

refletido em inúmeras premiações do setor comprova, continua sendo 

quando a agência mantém seu papel tradicional de ser a grande 

responsável, a grande enabler da comunicação.
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do costumava ser feito pelo cliente e pelo atendimento, 
mas que hoje, por sua complexidade, deve ser função do 
planejamento, como veremos a seguir.

PLANEJADORES COMO CO-
AUTORES DO BRIEFING E 
COMPOSITORES DA ESTRATÉGIA

Sem o conhecimento e a dedicação dos planejadores é 
muito difícil e improvável que os clientes façam briefin-
gs adequados e que a própria estratégia de comunicação, 
a partir do tom dado pela propaganda, seja traçada com 
maestria e virtuose.

Nem sempre foi assim, clientes e/ou atendimento fa-
ziam o briefing – e ainda fazem, em muitos casos. Plane-
jadores começavam seu trabalho a partir daí, cuidando 
de fazer a proposta de atendimento ao briefing ou o con-
tra-briefing, fazendo estudos do tipo desk-research, con-
solidando dados secundários e supervisionando a reali-
zação de pesquisas.

Mas tanto o processo de fazer o briefing ficou mais 
complexo e passou a demandar maior reflexão como o 
excesso de atribuições de clientes e do atendimento vem 
dificultando que os profissionais desta área realizem es-
sa tarefa de forma adequada – fora o conhecimento mais 
aprofundado dos próprios mecanismos de comunicação 
que o planejamento tem a obrigação de ter.

Nos dias de hoje, é tão difícil se ter um bom briefing 
pronto para o planejamento começar seu trabalho que o 
ideal é mesmo que essa tarefa seja assumida por ele logo 
no começo do processo – estabelecendo um regime de co-
autoria dessa peça inicial do trabalho.

Ao cliente e atendimento cabe a função de definir o pro-
blema e/ou oportunidade que a comunicação deve resol-
ver, fazendo uma espécie de pré-briefing para que o pla-
nejamento possa criticar, levantar e apontar hipóteses 
para serem discutidas com o cliente e o atendimento e, as-

sim, ir afinando o briefing até ele ser claramente aprova-
do pelo anunciante. A peça resultante, então, passa a ser 
de co-autoria, mas é ao planejamento que cabe a princi-
pal responsabilidade de sua execução.

Fazendo assim, daí para a frente tudo fica mais fácil, 
pois é possível que o planejamento pense em alternati-
vas mais ousadas, pois já terá um profundo conhecimen-
to do que deve ser feito, com que objetivo, a que prazo, 
com quais recursos e com as limitações e possibilidades 
existentes.

Da mesma forma que o trabalho de briefing começa na 
fase anterior, com o envolvimento do cliente e do atendi-
mento, é muito importante que o pensamento e desen-
volvimento do planejamento conte com a contribuição 
da criação e da mídia – e até de outros especialistas inter-
nos e externos.

Dessa forma, será proposto para aprovação um plane-
jamento com maiores chances de ser executado com vir-
tuose pela criação e mídia – e outros desdobramentos. 
Isso evita um excesso de idas e vindas, da proposição de 
ideias inadequadas e sem grande relevância para o pro-
blema/oportunidade e estratégia adotada.

O processo é como uma corrida de revezamento de alta 
performance, onde cada atleta precisa acompanhar aque-
le que será rendido para entrar no ritmo e não perder ve-
locidade e acuidade na passagem do bastão.

Tarefas rotineiras – É evidente que para as pequenas ta-
refas do dia a dia tem todo o sentido que o cliente e o aten-
dimento continuem fazendo os briefings e o planejamen-
to nem sempre terá o que fazer, pois a criação e a mídia 
podem trabalhar na sequência sem maiores dificuldades.

Mas se existe uma estratégia de marca e de negócios a ser 
seguida, até mesmo nessas tarefas rotineiras é importante 
que o planejamento repasse esses briefings de demandas 
operacionais, para se ter certeza de que não se está degra-
dando a estratégia de longo prazo – ou até para constatar 

As mulheres e homens de atendimento são figuras fundamentais

para que a propaganda aconteça, o cliente seja atendido em suas 

necessidades e desejos e a agência mantenha seus custos controlados, 

evitando atrasos e numerosas refações.
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que está na hora de acertá-la ou, mesmo, alterá-la.
Da mesma forma que ocorre com o planejamento é es-

sencial que os planejadores tenham conhecimento amplo 
sobre a comunicação em todo o seu espectro e nuances, 
capacidade de raciocínio lógico e matemático combina-
do com a tradicional abordagem emocional, subjetiva e 
intuitiva da publicidade.

Também é fundamental que o planejamento tenha fle-
xibilidade para interagir com todos os integrantes do pro-
cesso, suas visões, crenças e formas de pensar. Essa capa-
cidade de interação deve se estender para os especialistas 
em pesquisas, os próprios consumidores e, nos casos ne-
cessários, com o público interno e dos canais de trade da 
marca/empresa que está sendo trabalhada. 

Além disso, é traço das competências do planejador ter 
acurado senso crítico, criatividade e profundo conheci-
mento da criação e da mídia (e de outras plataformas), 
além da capacidade de diálogo com os profissionais que 
darão sequência ao trabalho – pois não se pode perder de 
vista que em propaganda (e no conjunto da comunica-
ção) nada existe e tem sentido se não se transformar em 
um anúncio, um comercial, um cartaz, uma ação ou ou-
tra expressão de comunicação que atinja o target preten-
dido, com eficiência.

CRIATIVOS COMO FORMULADORES 
DA IDEIA E CURADORES DO 
CONTEÚDO

No meu primeiro livro, Propaganda de A a Z, escrevi 
que a principal função da agência é a criação da propa-
ganda. Esta afirmação continua absolutamente válida e 
por mais que as demais áreas possam ter ganhado impor-
tância, a tarefa central da agência é mesmo a criação, ato 
que nem os clientes, nem as empresas de consultoria, nem 
qualquer outra entidade das que nos últimos tempos pre-
tendem substituir a agência tem capacidade de fazer na ex-
tensão e qualidade com que ela [a agência] vem fazendo.

Fica evidenciado, portanto, o papel central da área de 
criação e dos criativos, que assumem uma insubstituível 
e crescente importância para se chegar a uma ideia ori-
ginal e relevante para a marca, que seja declinável de for-
ma otimizada em diversas mídias, plataformas e instru-
mentos de comunicação além da própria propaganda.

Essa capacidade da ideia trafegar por toda a extensão 
da campanha é tão relevante quanto à sua qualidade em 
si, ou seja, sua característica de originalidade, de surpre-
ender e gerar impacto, sem deixar de ser pertinente e re-
levante para alcançar os objetivos pretendidos da marca 
ou empresa. Aliás, mais do que cumprir esses objetivos, 
a ideia precisa ter a capacidade de alavancá-los, geran-
do maior ROI para os investimentos feitos.

Curadoria – Adicionalmente à geração de ideias capa-
zes de se destacar, passar o conceito da marca, ativar ne-
gócios e outras que são pertinentes às funções da propa-
ganda, especificamente, e do conjunto da comunicação 
de marketing, os profissionais de criação também são os 
principais curadores do conteúdo pelo qual as marcas e 
empresas apresentam-se a seus diversos públicos nessa 
ampla variedade de expressões e ações.

A curadoria de conteúdo não se limita ao conceito 
das expressões de transmedia storytelling, como seria 
mais evidente e é a definição mais utilizada para defi-
nir essa tarefa.

O conteúdo da marca está nos comerciais, nos anún-
cios, nos cartazes e outras peças de propaganda; assim 
como nas embalagens, nos matérias de PDV, nos even-
tos; nos speeches das centrais de atendimento; na ima-
gem, atitude e palavras das pessoas que representam a 
marca no mercado; nas muitas expressões dela no uni-
verso digital; e em todas as suas possíveis manifestações.

Esse conteúdo tem que ter aquela integração inteligen-
te de que todas as mensagens e ações cumpram o objeti-
vo central e final, mesmo que através de um sub-objetivo 
específico e tenham uma ligação sinergética com todas 

É tão difícil se ter um bom briefing pronto para o planejamento

começar seu trabalho que o ideal é mesmo que essa tarefa seja assumida 
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as demais, mesmo que mantenham sua especificidade e 
não cumpram a regra medíocre de que tudo tem que ter a 
mesma cara, a mesma linguagem e o mesmo tom.

Por mais que os planejadores e o atendimento tenham a 
obrigação de zelar pela integridade da execução das estra-
tégias definidas, suas muitas táticas e seu planejamento, 
é a criação quem deve ter a última palavra e responsabi-
lidade por esse conteúdo, inclusive na sua forma e mídia, 
pois em propaganda, sabemos, meio é mensagem, for-
ma é conteúdo.

São os criadores os especialistas mais capazes de desen-
volver essas mensagens e ações da forma mais adequa-
da, original e impactante. Quando elas [as mensagens e 
ações] são feitas por outros especialistas, cabe aos criado-
res da ideia inicial e integradora a supervisão do modo 
com que ela foi declinada.

Essa integridade da campanha é mais relevante quanto 
mais cada mensagem ou ação tiver seu conteúdo e forma 
mais adequada à sua função específica e mídia utilizada. E 
são os criativos, com sua sensibilidade e inteligência emo-
cional, os profissionais mais indicados para manter essa 
integridade respeitando a liberdade criativa de desenvol-
vimento e execução de cada parte da campanha.

Isso significa que os lideres do processo criativo não po-
dem se limitar a ter as grandes ideias e cuidar das princi-
pais peças, como os comerciais e anúncios. Eles precisam 
cuidar de todas as demais mensagens e ações, mesmo que 
sejam feitas por outros – dentro e fora da agência.

Outro ponto de grande importância no trabalho dos 
criativos é garantia de que as mensagens, especialmente as 
audiovisuais, tenham os adequados “valores de produção” 
que reforcem a valorizem as mensagens. Tem que existir 
uma adequação da qualidade da produção ao conteúdo da 
mensagem e o produto/serviço anunciado, sob o risco de 
gerar uma dissonância cognitiva no conjunto da peça e de 
que ela não alcance todo seu potencial de comunicação.

Também cabe aos criativos a concatenação com o tra-

balho da mídia, de forma que o meio selecionado, o veí-
culo e a posição também estejam alinhados com a inte-
gridade da campanha e trabalhem a favor, não contra, o 
conteúdo pelo qual a marca se expressa. Afinal, a mídia 
e sua contextualização fazem parte do que a marca tem a 
dizer e como quer estar posicionada.

MíDIAS COMO CRIADORES E 
GESTORES DE CONTATOS

No começo da propaganda moderna, na virada do sé-
culo XIX para o XX, primeiro definia-se o espaço que se-
ria utilizado, que não eram muitos, e se fazia em seguida a 
peça para preencher a mídia contratada.

Depois, gradativamente, aumentaram as alternativas de 
mídia e se passou a se fazer, inicialmente, a mensagem ou 
mensagens para então se pensar onde seria a veiculação. 
Foi quando surgiu e se ampliou a função de mídia, seus 
profissionais e sua área.

Isso funcionava porque apesar das opções de mídia te-
rem aumentado, elas eram bastante parecidas e os seus 
formatos, padronizados.

Nos últimos anos, porém, surgiram inúmeras alterna-
tivas de mídia – seja dos meios tradicionais, seja dos alter-
nativos, seja entre os digitais –, e passou a ser preciso pen-
sar de forma simultânea e integrada tanto no meio como 
na mensagem.

Razão pela qual mídia e criação precisam mais e mais 
começar a trabalhar juntas, ainda na fase do planejamen-
to, e desenvolver suas tarefas específicas de forma bastan-
te coordenada e em paralelo.

Com isso, fica evidenciado que os mídias precisam 
transcender suas atribuições tradicionais e participarem 
nos processos de planejamento, de criação e de gestão da 
comunicação.

É preciso ser criativo no uso das mídias e até desenvolver 
alternativas não evidentes, explorando oportunidades não 

Os profissionais de criação também são os principais curadores

do conteúdo pelo qual as marcas e empresas apresentam-se a seus

diversos públicos através de uma ampla variedade

de expressões e ações.
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utilizadas regularmente por outros anunciantes da mes-
ma categoria e que possam surpreender e envolver o tar-
get. Pois quanto mais a mídia se destacar da paisagem, me-
lhor ela irá cumprir sua função.

Considerar todos os targets – Não se pode esquecer 
que além do target central de cada campanha e mensa-
gem, há os targets secundários a serem considerados, 
pois o efeito halo (abordado no artigo anterior desta sé-
rie) é muito relevante para o sucesso da comunicação – 
em alguns casos tanto quanto o objetivo central. Dessa 
forma, o trabalho da mídia tem que levar em considera-
ção o atingimento otimizado desses dois targets.

Atualmente, assim como será no futuro próximo, é pre-
ciso definir uma estratégia permanente de mídia para ca-
da marca, no qual se deve encaixar as estratégias da cam-
panha em particular e as decorrentes táticas de execução.

Pode-se dizer, mesmo, que a evolução da tarefa da mí-
dia tem a ver com a gestão de contato com prospects, 
consumidores e públicos influenciadores ao longo do 
tempo, mais ainda do que a seleção de meios, espaços e 
flights de veiculação.

Essa gestão tem um aspecto técnico e outro econômi-
co, seja de negociação como da melhor administração 
financeira das verbas aplicadas. A virtuose do trabalho 
da mídia pode fazer uma imensa diferença em termos 
de aproveitamento dos recursos e de ROI.

Para dar suporte a essa gestão técnica e econômica é 
imperativo o conhecimento e uso de toda a sorte de pes-
quisas, tanto as regulares de audiência e de hábito, como 
as de caráter mais qualitativo, que podem revelar dife-
renças importantes na forma de prospects, consumido-
res e públicos influenciadores consumirem e se relacio-
narem com os meios e veículos.

Ainda sobre os métodos mais contemporâneos de 
abordagem à tarefa de mídia, não se pode esquecer que 
há casos, inclusive, que o mais original e impactante 
em uma campanha deriva da mídia e não da criação. 

Por outro lado, peças excepcionais passam a ter vida 
apenas quando são veiculadas e a mídia pode alavan-
car seu impacto.

Quando criação e mídia são excepcionais, orienta-
das por um planejamento inteligente e criativo, os re-
sultados são igualmente extraordinários e o ROI da 
campanha sobe às alturas. Esse é o objetivo maior a 
ser perseguido pela mídia e pela criação, cada qual 
com sua especialidade, mas irmanados na mesma or-
questra, tocando a partitura da criação e sob a regên-
cia do atendimento.

UMA AMPLA REDE DE ARTESãOS 
ESPECIALISTAS É ESSENCIAL 
PARA SE ALCANçAR A 
EXCELêNCIA

As exigências de qualidade crescente e o maior núme-
ro de mensagens necessárias demanda a utilização de 
uma ampla rede de colaboradores e executores especia-
lizados para que a sinfonia da comunicação alcance im-
pacto e eficiência, buscando a excelência e maior ROI.

É praticamente impossível a agência fazer sozinha as pe-
ças, campanhas e ações de comunicação mais extensas e 
sofisticadas necessárias para cumprir os objetivos de co-
municação de seus clientes. Não há como elas, inclusive as 
maiores, manterem em seus quadros todos os profissio-
nais especializados que devem se envolver no desenvol-
vimento dos planos de comunicação mais estruturados.

Na verdade, essa situação sempre existiu e existe um 
amplo mercado de especialistas free-lancers que estão à 
disposição das agências, geralmente para dar forma às 
mensagens, mas que de modo crescente se envolvem em 
seu planejamento e criação específica. Inclusive especia-
listas em alguns tipos de meios, como o OOH (out-of-
home) e o digital, têm sido chamados a colaborar com 
as equipes das agências.

Os mídias devem transcender suas atribuições tradicionais e participarem 

nos processos de planejamento, de criação e de gestão da comunicação. 

Têm que ser criativos no uso das mídias e desenvolver alternativas não 

evidentes, explorando oportunidades não utilizadas regularmente.
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Além das pessoas físicas, esses especialistas tem se or-
ganizado em empresas fornecedoras e agências especia-
lizadas, compondo um complexo sistema de colabora-
ção com as agências de publicidade, que via de regra são 
as detentoras das contas das marcas e empresas e princi-
pais responsáveis pelo desenvolvimento e gestão da co-
municação para elas.

No caso da produção audiovisual tradicional, de co-
merciais para rádio e televisão, é praticamente um univer-
so à parte, com um grande número de produtoras espe-
cializadas que, por sua vez, mantêm seu próprio sistema 
de especialistas colaboradores free-lancers e até mesmo 
organizações estruturadas para desenvolver uma varie-
dade de tarefas específicas.

Também há o crescente universo que cuida da gestão, 
criação e produção digital, com áreas algumas vezes in-
ternas ou empresas ligadas às próprias agências de publi-
cidade ou, em outros casos, que operam de forma inde-
pendente ou que atuam como subsidiárias delas.

Há, ainda, o universo das agências especializadas em 
plataformas e instrumentos de comunicação além da pro-
paganda, como promoção, marketing direto e de relacio-
namento, RP, merchandising no PDV, incentivo, design, 
embalagem, branding e outros.

Modelo precisa ser ajustado – Tem aumentado os casos 
nos quais essas empresas e agências são contratadas e ge-
ridas diretamente pelos clientes, que exercem ele mesmo 
o papel coordenador e integrador das atividades de co-
municação de marketing.

Em alguns casos esse modelo tem lógica e funcio-
na bem, em especial no caso das empresas anunciantes 
maiores e mais profissionalizadas e sofisticadas.

No mais das vezes, porém, essa fragmentação da gestão 
da comunicação não tem funcionado a contento e gera-

do maior eficiência e eficácia para as marcas e empresas 
(como, aliás, já abordado no artigo anterior desta série).

O modelo que melhor funciona, como a prática com-
prova, é o cliente entregar para sua agência principal esse 
trabalho de integração e coordenação, devido justamen-
te à sua visão de conjunto e função de enabler.

Na agência, como vimos no decorrer deste artigo, essa 
gestão do conjunto de comunicação é principalmente fei-
ta através do atendimento, mas precisa ter também a par-
ticipação e acompanhamento constante do planejamen-
to, da criação e da mídia.

Garantir a sinergia entre as múltiplas mensagens, ações 
e campanhas de comunicação de marketing é ao mesmo 
tempo um imperativo a ser mais e mais perseguido e mais 
difícil de ser alcançado.

A sinergia deve ser buscada pelo aumento da dificul-
dade em atingir e convencer os consumidores e a ex-
pansão dos recursos necessários para isso. A dificuldade 
decorre não apenas da variedade e diversidade das men-
sagens e ações, mas também pelo fato de que a comuni-
cação que melhor funciona é a que explora as caracte-
rísticas individuais de cada mensagem em cada meio, 
sendo necessária uma integração mais sutil e mais na-
tural entre elas – o que é bem mais trabalhoso que fazer 
tudo com a mesa cara e o mesmo jeito, que passa uma 
falsa sensação de eficiência integradora que, na prática, 
será pouco efetiva.

Assim, será apenas uma agência capacitada e dedicada 
exclusivamente a esta tarefa de pensar e gerir a comuni-
cação que teria reais condições de realizar essa integração 
sinergética de todos os esforços de comunicação de uma 
marca ou empresa.

Mas essa tarefa da agência precisa ser remunerada pe-
lo cliente, para ser feita como se deve. O que leva ao tema 
a ser desenvolvido na quarta parte desta série de artigos.

Na agência, a gestão do conjunto de comunicação

é principalmente feita através do atendimento, mas precisa ter também

a participação e acompanhamento constante do planejamento,

da criação e da mídia.



MERCADO

Gestão de paulo Tonet promete valorização da radiodifusão

aBerT segue sendo 
a sÍnTese das 
opiniÕes do seTor

AABERT, que este ano com-
pleta 54 anos e representa 
3,6 mil emissoras privadas 

de rádio e televisão tem novo presi-
dente eleito por unanimidade para a 
gestão 2016/2018.

Paulo Tonet Camargo, vice-presi-
dente de Relações Institucionais do 
Grupo Globo assume com a pro-
messa de continuar na luta pela fl e-
xibilização permanente da trans-
missão do programa A Voz do 
Brasil, pela fi nalização do proces-
so de migração do rádio AM para o 
FM, pela conclusão do desligamen-
to da TV analógica no país e ainda 
pela valorização da radiodifusão na 
Era Digital.

Embora sob nova gestão, “a enti-
dade que mantém um corpo técni-
co e um conselho de administração 
bastante atuante, não sofrerá mu-
danças na condução de seus propó-
sitos e objetivos”, afi rma Tonet.

E um dos itens da pauta é a fl exi-
bilização na transmissão do progra-
ma Voz do Brasil, inclusive duran-
te a realização de eventos especiais, 
cujo texto que já foi aprovado na Câ-
mara agora deve seguir pro Senado. 

A questão de verifi cação da regu-
lação dos chamados novos meios de 

comunicação em paridade com as 
mídias tradicionais também está na 
mira de Tonet. “Temos de equacio-
nar esta questão em todos os cam-
pos, inclusive tributário, trabalhista 
e de conteúdo” reitera, lembrando 
que o objetivo deve ser democráti-
co e de um mínimo equilíbrio re-
gulatório.

A legislação da propaganda elei-
toral e partidária também está na 
agenda e conta em seu favor a expe-
riência de redução do tempo de exi-
bição que aconteceu este ano. “Foi 
um grande avanço o que aconteceu 
este ano e temos esperança de que a 
propaganda eleitoral se torne com-
patível com o que realmente é mais 
viável para as emissoras e os cida-
dãos”, afi rma Tonet.

gEstãO Em 
raDiODiFUsãO

Uma parceria entre a ABERT e 
o Centro Universitário Uninter, do 
Paraná, resultou recentemente no 
inédito curso de pós-graduação em 
Gestão de Radiodifusão do país, já 
em segunda turma.

“Muitos profi ssionais da indústria 
de serviços, mercado fi nanceiro ou 

formados em administração con-
seguem recolocação fácil em qual-
quer empresa, contudo, as empresas 
de radiodifusão possuem particu-
laridades que outras não têm. As-
sim a ABERT está investindo nesta 
formação voltada para mão de obra 
para este setor que já possui atual-
mente cerca de 100 mil trabalhado-
res”, afi rma.

Embora muitas atividades possam 
se relacionar com o rádio, dados do 
Ministério da Educação (MEC) re-
gistram no país apenas quatro espe-
cializações ativas incluindo o rádio 
entre algum de seus eixos temáti-
cos; nenhuma delas a distância e ne-
nhuma direcionada unicamente ao 
rádio. Assim, esta iniciativa pionei-
ra da ABERT e da Uninter confi gu-
ra-se em importante ferramenta pa-
ra capacitar pessoas no ambiente da 
radiodifusão.

Também está no plano de gover-
no de Tonet o desligamento da TV 
analógica e a migração do rádio AM 
para FM, ou seja, há muito trabalho 
pela frente. 
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CRônICA

pedro, o garçom!
Na outra agência continuou dando 

show. Era uma das estrelas da casa. 
Bastava entrar na sala carregando a 
bandeja, para a conversa parar. O ca-
fé, com bolo de fubá, servido todas as 
tardes era um sucesso entre os clien-
tes. Que ele já chamava pelos nomes. 
Grande Pedro.

Mas como não existe mal que sem-
pre dure, nem bem que nunca se aca-
be, certo dia as coisas mudaram. Para 
pior. Infelizmente.

Após perder algumas contas, o Pla-
no Collor abalou profundamente a já 
frágil estrutura financeira da agên-
cia. Funcionários foram dispensa-
dos, custos reduzidos, a coisa ficou 
feia. Finalmente, a crise chegou na 
copa. Com tudo.

Acostumado a servir do bom e do 
melhor, Pedrão não gostava de regu-
lar despesas. Para ele era uísque 12 
anos Logan, bourbon Jack Daniel’s, 
queijos só importados e caju do me-
lhor, de lata. No mínimo.

Num dia meio vadio, fui até a cozi-
nha atrás de um cafezinho. Dei de ca-
ra com ele. Pedro estava desanimado. 
Enquanto me servia a bebida fresqui-
nha e cheirosa, confessou:

“Carlão, não agüento mais servir 
produtos “meia boca” pros clientes. 
Pega mal pra mim... Eu tenho um no-
me a zelar. Se o negócio continuar as-
sim, vou largar a propaganda...”

Carlão Bittencourt no livro “As almas do 

negócio – histórias de gente que fez his-

tória na propaganda”

uma figura muito interessante 
das agências de propaganda 
onde trabalhei era o garçom. 

Quase sempre ótimos.
Na Gang, essa função era exercida 

com a maior elegância pelo Pedro. E 
tão bem que Enio Basílio Rodrigues, 
grande Redator e Diretor de Cria-
ção, quando saiu para assumir a Pre-
sidência de Criação de outra agência, 
tratou de levá-lo. Pelo dobro do salá-
rio. Uma proposta irrecusável.

Entre suas muitas qualidades es-
tava a memória, prodigiosa. Pedrão 
conhecia de cor e salteado todos os 
clientes da Gang pelo nome e, ainda 
por cima, sabia como cada um gos-
tava de tudo, do cafezinho ao uisqui-
nho. Não errava. Nunca.

O mesmo acontecia nas freqüentes 
reuniões que rolavam depois das 18 
horas. Pedrão servia a bebida prefe-
rida de todos. E fazia drinques e co-
quetéis como ninguém. Era um ta-
lento nato.

Seu diferencial era o bom gosto. 
Adorava preparar canapés e outros 
petiscos. E também tinha o dom da 
culinária. Seus omeletes e pratos li-
geiros eram famosos. E requisitados 
por quem se via obrigado a traba-
lhar na hora do almoço. Pedro sem-
pre salvava a pátria com alguma coi-
sa gostosa.

Assim, quando foi embora, sua au-
sência foi sentida, principalmente 
pelos clientes. Todo mundo pergun-
tava por ele.
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nOSSOS nÚMEROS

BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS 
DO CONSELHO DE ÉTICA 2002/2015

136
Procedimentos 

que já 
passaram pela 

conciliação

45
Procedimentos 
que já passaram 
pelo Colégio de 

Presidentes

65
Procedimentos 

que já 
passaram pela 

arbitragem

21
Procedimentos 
que estão na 

pauta de 
arbitragem

72
Procedimentos 
que estão na 

pauta de 
conciliação

208
Procedimentos 

instaurados
2014 / 2015

DILIgêNCIA TÉCNICA
DE vERIfICAÇãO – DTv

2249
Verificações no 
histórico de diligência 
técnica de verificação 
realizadas desde 2002

100%
Diligência técnica de 
verificação realizada 
no formato à distância

12.819
Agências Cadastradas

180
Agências 
verificadas na 
agenda 2015 (ano 
base 2014)

2092
Relações agência / 
cliente declaradas 
em 2015

852
Processos 
Avaliados

• Presença no evento da Frente Parlamen-
tar da Mídia Regional, para eleição e posse 
da diretoria e discussão das prioridades de 
ação do grupo.
• Reunião com Teresinha Abreu, Presidente 
da FENAPEX - Federação Nacional de Pu-
blicidade Exterior para a discussão de ações 
em parceria para divulgar as Normas-Pa-
drão e melhores práticas no segmento de 
publicidade exterior.
• Presença no ABA Mídia: “Evolução nos 
meios. Efetividade nos resultados”.
• Presença na cerimônia realizada em se-
tembro em Brasília, quando a ANJ entre-
gou o Prêmio Liberdade de Imprensa à Ga-
zeta do Povo, de Curitiba.
• Criada no site do CENP a seção “Eventos 
do Mercado” sinalizando os eventos que 
têm o apoio institucional do CENP.
• Presença na entrega do Prêmio Top of 
Mind promovido pela Folha de S. Paulo.
• Novo sistema facilita emissão de mais se-
nhas do BUP para acesso às Agências de 
Publicidade certificadas pelo CENP 

AgêNCIAS CERTIfICADAS AÇÕES E ATIvIDADES DA 
ÁREA DE RELAÇÕES INSTITU-
CIONAIS SET/OUT 2016

1904

3110

3909

2506

2255

1812

2358

3623

3800

2544

1991

1522

934

2728

3753

3532

2191

2000

2001

2002

2003

2004 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Fonte: CEnp

18 / novembro / 2016

Até 18 / novembro / 2016

Atualização até 18 / novembro / 2016

Até 18 / novembro / 2016

CERTIfICAÇãO54
Procedimentos 
que estão na 

pauta do Colégio 
de Presidentes

26
Procedimentos 
em que houve 

perda de 
objeto

37
Procedimentos 
em que houve 

acordo de 
adequação às 

Normas-
Padrão
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CARTAS

EsCrEva Para a CENP Em rEvista: cenp@cenp.com.br

interessante olhar o meio publicitário 
a partir de outra perspectiva e enten-
der como se comporta como um im-
portante gerador de emprego e renda 
para todo o país.

Creio que as perspectivas para o 
novo ano que está chegando devem 
ser melhores do que o que temos vi-
vido até aqui.

Por favor, continuem trazendo 
profi ssionais de outras praias para 
opinar sobre propaganda e sua infl u-
ência na vida da gente.

Ruth de Souza, Campinas

MATÉRIA DE CAPA

Bem ecléticas as opiniões dos pu-
blicitários com relação às estratégias 
de inovações na crise que o merca-
do atravessa.

Gostei, parabéns.

Leonardo Calil, São Paulo

APOSTAR EM PROPAGANDA 
PODE SER A DIFERENÇA

Gostaria de parabenizar a excelen-
te entrevista com Ricardo Amorim 
na edição passada da CENP em Re-
vista. O economista disse bem “há 
luz no fi m do túnel e, embora mui-
tos ainda não tenham se dado con-
ta, a recuperação econômica já está 
em curso”.

Concordo em gênero, número e 
grau com as suas palavras. Sou publi-
citário e sinto que o mercado está co-
meçando a reagir. É isso, vamos acredi-
tar, fazer a nossa parte e remar muito.

Victor Duarte, São Paulo

CAPA CHAMA A ATENÇÃO

Gosto demais das capas da revista 
do CENP. Se é que uma imagem va-
le mais do que mil palavras, elas re-
almente conseguem expressar todo 

conteúdo das matérias da edição.
A última, por exemplo, que mostra 

as diversas e diferentes cordas segu-
ras por um gancho realmente sinte-
tiza o objetivo das entidades do setor 
e como é necessário fortalecer as re-
lações para manter clientes seguros, 
satisfeitos e anunciando.

Parabéns também por todo con-
teúdo da publicação, sempre interes-
sante e instigante.

Rosencler Almeida Silva, São Paulo

MAIS RICARDO AMORIM

Muito interessante trazer para uma 
revista do mercado publicitário a 
opinião de profi ssionais de outros 
setores como foi o caso da recente 
matéria com o economista Ricardo 
Amorim. 

Ainda que a economia seja trans-
versal a muito setores da economia é 

CENP EM REVISTA
Conteúdo produzido pela Rent My Brain 
Jornalista Responsável: Rose de Almei-
da MTB Nº 21.807 - tel. (11) 9 9163-7963
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Editoração Eletrônica: Conexão Brasil
tel. (11) 2994-4754
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Administração: Spring Editora -
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Distribuição / Logística: Treelog
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CENP EM REVISTA é uma publicação 
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CEP 01311-940 – São Paulo – SP 
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A nova marca traz em seu DNA 

novos horizontes e muita história. 

E haja história! Afi nal, são 63 anos!

Quem está há tanto tempo no ar 

já viu e transmitiu muita coisa.

 

Mas se reinventar é juntar experiências

vividas com novos atributos desta 

nova geração. Porque se reinventar

é investir no novo. Em novos talentos,

novas tecnologias, novas histórias.

 

É ver o mundo de um novo ponto 

de vista todos os dias. É juntar, dia

após dia, aprendizados e conquistas

do passado e apontar para o futuro.

 

A nova marca  já 

nasceu cheia de bagagens e sonhos, 

para ser vivida com você!

REINVENTAR É 
A NOSSA MARCA.

A nova 
marca da
 
não nasceu 
do nada.

AFT-REC-NovaMarca_Manifesto_CENP205x265-30607-017.indd   1 11/22/16   7:03 PM



Dos 67,4 milhões de apaixonados por carros que assistem à Globo:

SEXO

29.1MM 38.3MM

CLASSE SOCIAL

AB  25.2MM

FAIXA ETÁRIA

JOVENS  
(12-24) 11.1M

C  33.4MM DE 8.8MM

ADULTOS 
(25-49) 30.3MM

SENIORES 
(+50) 26MM

iário | ParticipaçãoFonte: Kantar IBOPE Media | TGR Consolidado 10 Mercados | Reach % - Alcance Médio Diário | Participação
 | Target: AS ABCDE 12+ Carros* no segmento (Adh%) | Setembro’16 | Universo Projetado Base Atlas de Cobertura Globo | Target: AS ABCDE 12+ Carros* 
arro ou Basicamente escolheria | Universo do target: 133.924.853 (*Meios de transporte - Utilizou nos últimos 7 dias – Carro ou Basicamente escolheria 

m de carro = SIM ou Automóvel: m de carro = SIM ou Automóvel: um carro em função do seu estilo ou Viagens Rodoviárias/Últimos 12 meses: Viajaram de carro = SIM ou Automóvel: 
 Compradores últimos 12 meses.)Pretende comprar nos próximos 12 meses ou Acessórios para automóveis ou motos: Compradores últimos 12 meses.)Pretende comprar nos próximos

negocios.redeglobo.com.br

CONSUMIDORES 
APAIXONADOS 
POR CARROS 
SE EMOCIONAM  
NA GLOBO.

E OLHA QUE SÃO 
67,4 MILHÕES DELES 
TODOS OS DIAS.


