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Começar de novo

Recomendo duas leituras especiais nesta edição:  a 
que trata do arquivamento do processo adminis-

trativo no qual o Cade examinou as Normas-Padrão, 
reconhecendo a legalidade do que ela disciplina, e a 
palestra de Marc Pritchard na convenção do IAB dos 
Estados Unidos, sacudindo o mercado e abrindo uma 
discussão sobre a tecnologia aplicada às comunicações.

O processo no Cade chegou ao fim, confirmando o 
que era sabido desde sempre: as Normas-Padrão têm 
amparo na legislação brasileira que trata da publicida-
de, nascida nos anos 60 do século passado e refletindo 
as práticas já então adotadas pelo mercado e que for-
neceram as bases para que a nossa atividade assumis-
se posição de vanguarda na economia brasileira e, pela 
qualidade, projetando-se internacionalmente.

A decisão do Cade, além de mais segurança para a 
autorregulação comercial da área, deixa um dividendo 
extra, muito prazeroso: sublinhou a vocação da publi-
cidade brasileira para zelar pelos próprios caminhos, 
a partir do entendimento amplo entre Anunciantes, 
Agências e Veículos, que continuam a ter no CENP um 
fórum apropriado para o debate e o consenso em bene-
fício da atividade que, vale lembrar, gera a um só tem-
po forte efeito multiplicador na economia, como com-
provou o estudo recentemente divulgado pela nossa 
fundadora Abap, e fornece as bases financeiras para a 
existência da imprensa livre e independente, pilar in-
substituível da democracia. Recomendo a matéria e os 
artigos de Tércio Sampaio Ferraz e Thiago Francisco da 
Silva Brito, que acompanharam o caso, representando 
o CENP, desde o seu início, e de Flavio Corrêa, presi-
dente da Abap quando o processo foi iniciado.

Internacionalmente, em palestra no IAB Annual 
Leadership Meeting, Marc Pritchard, executivo da 
P&G e da ANA, atacou problemas identificados da 
mídia digital – métricas, fraudes, desvios de verba, 
pouca efetividade nos resultados. Ele fez comentá-
rios sérios sobre o relacionamento comercial entre 
anunciantes e agências, que, a nosso ver, tem vulne-
rabilizado a parte mais fraca, tema recorrente quan-
do se discute a publicidade moderna.

Para Pritchard as coisas não podem continuar como 
estão sob risco de se romper com uma cadeia virtuo-
sa. Providências em uma e outra área são tão urgentes 
quanto importantes. Detalhamos os pontos menciona-
dos por Pritchard e a repercussão do que disse, com-
plementado por entrevistas e artigos, como o de Glau-
cio Binder, presidente da Fenapro. 

Destaco, ainda, nesta edição da CENP em Revista 
a última parte do artigo do jornalista Rafael Sampaio 
sobre o futuro da atividade publicitária e textos sobre 
a carência que o mercado sente de uma mensuração 
capaz de substituir o infelizmente desaparecido Pro-
jeto Inter-Meios, a relevância das pesquisas confiáveis 
para decisões de marketing e mídia. 

Artigo registra o aniversário de 35 anos de nossa 
fundadora Fenapro. Parabéns!

O ano que começa com inflação baixa e ânimos se 
renovando justifica o otimismo em tempos melhores.

Boa leitura!
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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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Para os homens e mulheres 

da DM9, é uma honra 

cuidar da marca institucional 

da empresa que mais inspira 

outras empresas no Brasil 

e no mundo a sonhar grande, 

inclusive a empresa DM9 

e o Grupo ABC. 

É também um desafi o 

pessoal e público do Nizan, 

do Paulo Queiroz e todo 

o nosso time que, 

ao cuidarem da marca 

Ambev, estão cuidando 

do legado de homens 

e mulheres que fundaram 

e criaram a Ambev, que 

tanto infl uencia o Nizan, 

o Paulo,  a DM9, o ABC 

e a geração de empresários 

da geração do Nizan 

e do Paulo. 

O sonho grande da Ambev, 

que é patrimônio pessoal 

dos Ambevianos 

e patrimônio da cultura 

empresarial de nosso 

país, está sendo guardado 

também, a partir de agora, 

por fornecedores 

que não se comportam  

como fornecedores, 

mas como donos. E que 

vão entrar em campo 

para lutar pela verdade 

desse sonho grande 

que enche de orgulho 

empresários, estudantes 

e empreendedores 

brasileiros aqui no nosso 

país e no mundo. 

TUDO 
DE NOVO.

facebook.com/dm9ddb  •  twitter.com/dm9ddb  •  youtube.com/agenciadm9ddb  •  instagram.com/dm9ddb

UMA CONQUISTA HISTÓRICA 
PARA NÓS, NIZAN, PAULO, 
MARCELO PASSOS, ANDREA 
DE SÁ E TODO O NOSSO TIME.

UMA 
CONQUISTA 
HISTÓRICA 

PARA A DM9:

Toda a conta institucional
da AMBEV.
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Órgão reconheceu que as normas-padrão do cEnp estão 
amparadas na legislação

a deCISÃo do Cade e SeU 
aLCanCe Para a PUBLICIdade 
BraSILeIra 

do publicitário. “O Cade escrutinou as 
Normas-Padrão e sua implementação 
pelo CENP ao longo de praticamente 
toda sua existência. A entidade, seus 
fundadores e associados seguirão tri-
lhando a autorregulação e as melho-
res práticas diante da certeza de atuar 
dentro do marco legal da atividade”. 
Segundo Caio, poucas atividades eco-
nômicas são tão transparentes como 
a publicidade. “Em nenhum momen-
to a autoridade colocou em questão a 
transparência nas relações ou a inte-
gridade dos agentes econômicos do 
mercado”, diz ele.

Para o advogado Thiago Francisco 
da Silva Brito, sócio do escritório Sam-
paio Ferraz Advogados, cuja equipe 
acompanha o CENP desde a sua fun-
dação, em 1998, a decisão não surpre-
ende. “Há no mercado publicitário pe-
culiaridades legais e regulamentares 
reconhecidas há muito pelo Estado”, 
explica Thiago. “Mesmo no que con-
cerne à autorregulação ético-comer-
cial, sua origem remonta à década de 
1950, o que demonstra que a compe-
tição se submete a regras estatais e de 
autorregulação privada. O Cade de-
monstra a legitimidade perante a le-
gislação de regência da atividade de 
iniciativas de agentes que buscam am-

Ao final de um longo e com-
plexo processo, o Tribunal do 
Cade, Conselho Administra-

tivo de Defesa Econômica, reconhe-
ceu, em sua primeira reunião deste 
ano, em decisão unânime, que as Nor-
mas-Padrão da Atividade Publicitária 
implementadas pelo CENP estão am-
paradas na legislação em vigor no pa-
ís, por legislação recepcionada pela 
Constituição  Federal. Caio Barsotti, 
presidente do CENP, comentou a de-
cisão: “sem dúvida é a confirmação de 
que o ambiente da autorregulação éti-
co-comercial da publicidade brasileira 
atua, e não poderia ser diferente, estri-
tamente conforme as leis de regência 
da nossa atividade”, diz ele.

A decisão foi adotada seguindo o 
voto do relator, Conselheiro Gilvan-
dro Vasconcelos Coelho de Araújo, 
sendo o processo arquivado pelo ór-
gão. O Cade reconheceu que o mar-
co regulatório estatal do setor, reu-
nido nas leis federais no 4.680/65 e 
12.232/10 e decretos no 57.690/66 
com redação do Decreto no 4.563/02, 
além de amplo reconhecimento insti-
tucional, não apenas permite, como 
incentiva as normas de autorregulação 
ético-comercial adotadas pelo merca-
do há décadas.

A decisão ratifica a iniciativa de 
Anunciantes, Agências e Veículos que 
por via da autorregulação ético-co-
mercial, através das Normas-Padrão 
da Atividade Publicitária, promove 
um modelo de negócios reconhecido 
desde os anos 1950, que criou e  trans-
formou ao longo do tempo a publici-
dade brasileira numa das mais cria-
tivas e eficazes do mundo segundo o 
reconhecimento geral. 

Para a direção do CENP, a conclu-
são do processo no Cade é fruto do 
trabalho e dedicação de muita gente e 
encerra um período rico em aprendi-
zado sobre o que é feito dentro da lei 
para valorizar a  atividade publicitá-
ria ao mesmo tempo  incentivando  a 
concorrência.

O CENP tem dezoito anos de exis-
tência, atua em todo o país e recebeu 
o reconhecimento oficial ao ser esco-
lhido como organismo de fiscalização 
técnica das agências de publicidade e 
certificador de tais condições como 
pré-requisito para a participação nos 
pleitos de escolha das agências de pu-
blicidade para a prestação de serviços 
a entes públicos de todos os poderes e 
esfera da administração.

Para Caio, a decisão pode melhorar 
a relação entre todos os elos do merca-
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drão pelo CENP à luz da legislação 
brasileira de defesa da concorrên-
cia, e que não eram objeto da deci-
são anterior. Segundo a nota técni-
ca de instauração, como citada pelo 
conselheiro Gilvandro em seu voto, 
o CENP podia estar interferindo na 
livre formação de preços dos servi-
ços de agências de propaganda, ao fi-
xar o chamado “desconto de agência”.

Ao longo de quase doze anos, a 
instrução do processo foi realizada 
originalmente pela Secretaria de Di-
reito Econômico do Ministério da 

pliar a competição entre si, estabele-
cendo parâmetros e padrões objetivos 
para o mercado brasileiro, constituin-
do um modelo de negócio de sucesso 
reconhecido há mais de 50 anos, que 
promove geração de qualidade na pu-
blicidade, aumentando as possibilida-
des de retorno para os Anunciantes, 
Agências e Veículos de Comunicação”.

A EVOLUÇÃO DO 
PROCESSO 

Em 1998, quando da criação do 

CENP, as suas entidades fundado-
ras, Abap, ABA, Abert, ABTA, Aner, 
ANJ, Central de Outdoor e Fena-
pro, submeteram voluntariamente 
ao Cade as Normas-Padrão da Ati-
vidade Publicitária. O acordo de au-
torregulação ético-comercial foi en-
tão aprovado e a entidade iniciou as 
suas atividades.

O processo administrativo arqui-
vado em janeiro foi instaurado pa-
ra investigar a existência de supostos 
“fatos novos” relacionados ao modo 
de implementação das Normas-Pa-

No voto apresentado ao Tribunal, o conselheiro relator da matéria, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo, 
apresentou um quadro de evolução das normas legais e de sua aplicação:

Lei 4.680/65, a partir de 18/06/65
     • Definição de agência de propaganda, que exclui os bureaux de mídia;
    •  Estipulação de desconto fixado pelos veículos de divulgação devido às agências de propaganda (desconto-

padrão);
     • Vedação ao repasse do desconto a anunciante ou bureaux de mídia.

Decreto 57.960/66, a partir de 01/02/66
     • Definição dos serviços básicos que a agência de propaganda presta ao anunciante;
     •  Definição de estrutura de remuneração baseada em desconto-padrão, honorários de 15% sobre o custo 

dos trabalhos autorizados que não impliquem comissões e honorários por serviços especiais internos;
     •  Estabelecimento de aviso prévio de 60 dias para rescisão do contrato entre cliente e agência e disposição 

de que a ideia utilizada na propaganda é da agência, não podendo ser explorada por outrem.

Decreto 2.262/97, de 26/06/97 a 31/12/02
     •  Retirada de referência às Normas-Padrão recomendadas no I Congresso Brasileiro de Propaganda, excluindo 

fundamento à fixação do desconto-padrão de agência em 20% e à determinação de honorários mínimos 
de 15% devidos à agência pelos serviços de terceiros que não gerem veiculação;

     •  Revogação de dispositivos que dispunham sobre a vedação de repasse da comissão devida pelos veículos 
de divulgação à agência de propaganda ao anunciante.

Decreto 4.563/02, a partir de 31/12/02
     •  Restituiu vinculação legal às Normas-Padrão diretamente quanto à limitação do repasse do desconto 

ao anunciante; previsão de honorário de 15% sobre serviços contratados com fornecedores que não 
implicarem em veiculação; alternativas à remuneração por meio do desconto-padrão de agência e aplicação 
das normas às contratações com o poder público;

     • Faz menção específica às Normas-Padrão da Atividade Publicitária do CENP.

Lei 12.232/10, a partir de 29/04/10
     •  Indicação da Lei Federal nº 4.680/65 como norma subsidiária a ser utilizada em licitações e contratação pela 

administração pública de serviços de publicidade;
     •  Determinação de que os serviços de publicidade contratados em agências de propaganda que tenham 

obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento emitido pelo CENP.

A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE DÁ SUPORTE ÀS NORMAS-PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA
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mento sem qualquer tipo de conde-
nação ou recomendação ao CENP. 

Dois dos pareceres recomendaram 
que fosse oficiada – o que já foi feito 
– a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazen-
da, para que esta avalie a oportunida-
de de sugerir ou recomendar medi-
das de eventual ajuste do marco legal 
às instâncias competentes.

Justiça (SDE) e, em um segundo mo-
mento, pela Superintendência-Geral 
do Cade. Durante todo o processo, o 
CENP contribuiu com a autoridade 
por meio de numerosos pareceres 
jurídicos, econômicos, informações 
de mercado e indicação de profissio-
nais do mercado para serem ouvidas, 
como ex-presidentes da ABA e da 
Abap, por exemplo, e autoridade en-

tão responsável pela publicidade do 
anunciante governo federal.

A decisão do Tribunal Adminis-
trativo do Cade confirma o entendi-
mento adotado no caso pela SG, Su-
perintendência-Geral do Cade, pela 
Procade, Procuradoria do Cade, e 
pelo MPF, Ministério Público Fede-
ral, cujos três pareceres, de maneira 
unânime, recomendaram o arquiva-

1998: Ato de
Concentração (AC)
Nº 08012.010080/1998-52
Objeto: As principais 
associações de 
Anunciantes, Agências 
de Publicidade e Veículos 
de Comunicação 
submeteram ao 
Cade um Acordo de 
Autorregulamentação 
das Relações Comerciais e 
Éticas entre Anunciantes, 
Agências e Veículos.

O acordo visava ajustar 
as Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária à 
nova realidade normativa 
e econômica vigente no 
mercado de propaganda 
e marketing no país, com 
a criação do CENP.
Decisão final: AC 
convertido na Consulta
nº 60/00.

2000: Consulta 60/00
Objeto: Avaliação pelo 
Cade da adequação 
do Acordo de 
Autorregulação às 
regras concorrenciais 
vigentes à época com 
recomendações.
Decisão final: 
Apresentado um 
novo documento 
buscando atender 
as recomendações, 
o Tribunal entendeu 
que não era necessário 
analisar o mérito das 
alterações dentro do 
processo de consulta.

2001: Processo
Administrativo (PA)
Nº 08012.000890/2001-11
Objeto: A Secretaria de 
Direito Econômico (SDE) 
solicitou cópia integral 
dos autos da Consulta 
e instaurou o processo 
administrativo. O 
processo teve a instrução 
concluída pela SDE, que 
opinou pela condenação 
do CENP e remeteu os 
autos ao Cade.

O CENP impetrou, no 
Judiciário, mandado de 
segurança contra o ato 
da SDE. Em decisão no 
Mandado de Segurança 
nº 2001.34.00.030048-
8, o Juiz Federal da 3ª 
Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito 
Federal, decidiu pela 
concessão da segurança 
ao CENP, determinando 
à SDE que anulasse o 
Processo Administrativo. 
Esta decisão foi 
posteriormente revertida, 
mas já havia ocorrido a 
anulação.
Decisão final: Processo 
anulado. nº 60/00.

2005: Processo
Administrativo
Nº 08012.008602/2005-09
Objeto: Este processo 
foi instaurado para 
verificar o suposto 
cometimento de condutas 
anticompetitivas por 
parte do CENP, após a 
declaração de nulidade 
pela SDE do Processo 
Administrativo anterior.

O processo analisa 
apenas atos, documentos 
e fatos concretos 
supostamente praticados 
ou ocorridos após a 
Consulta nº 60/2000, 
ainda que presentes nos 
autos dela. De acordo 
com a SG, são fatos novos, 
pendentes de análise.
Decisão final: Em 
18/1/2017: Processo 
arquivado.

A LINHA DO TEMPO DAS AÇÕES DO CADE SOBRE O CENP E AS NORMAS-PADRÃO 
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que é uma entidade aberta e procu-
ra se atualizar ao que ocorre no mer-
cado. “Elas são estimuladas e consti-
tuem uma das razões da existência 
do órgão. Aqui todos integrantes têm 
oportunidade de oferecer propostas e 
sugestões que possam promover ain-
da mais a qualidade e a reputação da 
atividade. Tudo é conversado e estu-
dado. De todo modo, gostaria de sa-
lientar que o processo arquivado nas-
ceu de iniciativa do órgão federal. As 
Normas-Padrão e as melhores prá-
ticas preconizadas pelo CENP vi-
goraram enquanto a questão estava 
submetida ao Cade e seguem váli-
das agora”.

O relator historia, em seu voto, a 
formação do CENP, suas entidades 
fundadoras e associadas, lembran-
do que ele foi “criado no contexto de 
desregulamentação do setor publi-
citário na década de 1990, em que 
o mercado buscava um modelo au-
tônomo de negócio”. Conclui escre-
vendo que é “forçoso observar que a 
sistemática possui amparo legal. Nes-
se contexto, decidindo pela existên-
cia ou não de risco concorrencial de 
se estabelecer ao mercado parâme-
tros uniformes de remuneração de 
20%, a prática comercial do CENP 
é chancelada enquanto vigorarem as 
Leis 4.680/65 e 12.232/10 e os Decre-
tos 57.690/66 e 4.563/2002”. 

O relator mencionou ainda que a 

criação do CENP e demais desdo-
bramentos, ao ser submetida ao cri-
vo do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, deve ser considerado 
como ato de boa-fé para o desfecho 
do caso. Ele acolheu as recomenda-
ções da Superintendência-Geral e do 
Ministério Público Federal de envio 
do caso à Secretaria de Acompanha-
mento Econômico do Ministério da 
Fazenda para análise dos pontos lan-
çados nos pareceres acerca dos as-
pectos que possam de alguma forma 
ser considerados anticompetitivos 
das Normas-Padrão.

O presidente do CENP explicou 
que propostas de revisão e aprimo-
ramento das Normas-Padrão ocor-
rem permanentemente no CENP, 

IMPRENSA DIVULGA DECISÃO

A decisão do Cade foi divulgada ao
mercado por um Fato Relevante
preparado pelo CENP e veiculado de
forma espontânea por alguns dos mais 
infl uentes veículos de comunicação do 
país numa demonstração da importância 
das Normas-Padrão para as boas e éticas 
relações e práticas comerciais nos três 
setores da atividade publicitária.
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o CenP e o Cade que a conduziu a opinar pelo arqui-
vamento do processo administrati-
vo: “(...) todas as práticas neste PA são 
respaldadas e incentivadas por nor-
mas estatais que regem o mercado de 
publicidade desde 1965 e também por 
normas recentes (Lei nº 4.680/65, Lei 
nº 12.232/2010, Decreto nº 57.690/66, 
Decreto nº 4.563/2002).”

Nesse mesmo parecer, a Superin-
tendência destacou que “Sob o enfo-
que da defesa da concorrência, a aná-
lise de mérito sobre a legalidade das 
condutas alvo deste Processo Admi-
nistrativo depende diretamente da 
apreciação da legislação aplicável ao 
setor publicitário durante o período 
relevante. A importância dessa aná-
lise consiste na possibilidade de o Es-
tado, por meio de sua atividade regu-
ladora, ter a competência para eleger, 
em detrimento da livre concorrência, 
outros princípios e vetores para nor-
tear a atividade econômica de deter-
minado setor.”

Ao longo de 2016, após o processo 
sair da Superintendência-Geral, tanto 
a Procuradoria Geral do Cade como o 
Ministério Público Federal  avaliaram 
o caso e posicionaram-se igualmente 
pelo arquivamento do processo admi-
nistrativo, sem condenação ao CENP.

Com todos os pareceres unânimes 
pelo arquivamento, o julgamento pe-
lo Tribunal do Cade foi célere, após o 
proferimento dos pareceres, e a de-
cisão do colegiado foi tomada tam-
bém por unanimidade com aderên-
cia dos demais conselheiros ao voto 
do Relator. 

Em seu voto, o Conselheiro Relator 
basicamente adotou como razão de 
decidir o mesmo posicionamento ex-
ternado anteriormente pelos três pa-

Em dezembro último, fi nal do 
ano de 2016, o CENP comple-
tou 18 anos de existência. Em 

janeiro já deste novo ano de 2017, um 
processo administrativo no Cade de 
mais de 10 anos de tramitação que in-
vestigava a atuação do CENP foi ar-
quivado por unanimidade, sem qual-
quer condenação à entidade.

Na gênese do CENP, nos idos de 
1998, as Normas-Padrão, que deram 
origem à entidade, foram submetidas 
ao mesmo Cade como ato de concen-
tração, nos termos do caput do art. 
54 da Lei n. 8.884/94. Na ocasião, ao 
longo do trâmite processual, houve a 
conversão do procedimento de ato de 
concentração para o procedimento 
de consulta, tendo culminado na de-
cisão fi nal do Tribunal em 2000 que 
concluiu que a autorregulação era um 
instituto correto, protegido pelas Leis 
e que faz parte do processo de desen-
volvimento econômico do país, tendo 
a Relatora à época apontado algumas 
recomendações que o Cade poste-
riormente esclareceu não terem sido 
mandatórias.

Dezoito anos depois, a Superinten-
dência-Geral do Cade e agora o Tri-
bunal atribuíram à submissão das 
Normas-Padrão realizada em 1998 o 
qualifi cativo de ato de boa fé das en-
tidades fundadoras do CENP. O Re-
lator do caso no Cade, o Conselhei-
ro Gilvandro Vasconcelos Coelho de 
Araújo, assim se pronunciou em seu 
voto quanto ao tema: “(...) a criação 
do CENP – e demais desdobramen-
tos dela decorrentes – foi submetida 
ao crivo do Sistema Brasileiro de De-

fesa da Concorrência, o que deve ser 
considerado como boa-fé para o des-
fecho do caso”.

O fato é que, após a decisão da Con-
sulta, a extinta Secretaria de Direito 
Econômico – SDE (cujas competên-
cias hoje pertencem à Superinten-
dência-Geral do Cade) instaurou dois 
processos para investigar o CENP, 
tendo o primeiro sido anulado e o 
segundo sido instaurado no ano de 
2005. Neste último se investigavam 
supostos “fatos novos” ocorridos após 
a decisão do Cade na consulta.

Após 10 anos de investigação, no 
ano passado, em 2016, a Superinten-
dência-Geral do Cade proferiu pare-
cer fi nal no processo administrativo 
concluindo por recomendar ao Tri-
bunal do Cade o arquivamento do 
processo, sem condenação ao CENP.

Na sua conclusão, assim se pronun-
ciou a Superintendência-Geral do Ca-
de, no que diz respeito à razão central 

Tercio Sampaio Ferraz Junior
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nhecida internacionalmente como 
uma das melhores agências antitrus-
te, assim como o mercado publicitário 
brasileiro é reconhecido internacio-
nalmente, o direito da concorrência 
hoje é tema muito relevante no país e 
no mundo e impacta toda e qualquer 
empresa que atue nos mais diferentes 
mercados. Não deve ser diferente no 
mercado publicitário, ainda que se-
ja necessário considerar simultane-
amente a legislação específi ca de re-
gência da atividade e do setor. De toda 
maneira, deve-se sempre buscar ma-
ximizar um mercado com liberdade 
em que exista concorrência efetiva, o 
que benefi cia os agentes econômicos 
que respeitam as leis e a autorregula-
ção e também a coletividade.

Tercio Sampaio Ferraz Junior e Thiago 

Francisco da Silva Brito, advogados do 

CENP no processo administrativo do Cade

Este artigo foi publicado original no site 

Consultor Jurídico. Confi ra em

http://bit.ly/2mmjKjO

receres proferidos nos autos pelas ou-
tras autoridades. Ou seja, a principal 
razão para o arquivamento do pro-
cesso administrativo foi o reconhe-
cimento da existência de um mar-
co legal, composto por leis federais e 
decretos, que “respalda”, “chancela”, 
“autoriza”, “incentiva” a atuação do 
CENP e o atual modelo de autorregu-
lação brasileiro, ao menos enquanto 
vigorar tal legislação: “Não obstante a 
possível indução de conduta concer-
tada que pode ser implementada por 
meio dessas normas-padrão, desta-
cadamente na obrigação de padroni-
zação de percentuais de desconto im-
posta pelo CENP, forçoso observar 
que a sistemática possui amparo le-
gal. Nesse contexto, decidindo pela 
existência ou não de risco concorren-
cial de se estabelecer ao mercado pa-
râmetros uniformes de remuneração 
de 20%, a prática comercial do CENP 
é chancelada enquanto vigorarem as 
Leis 4.680,65 e 12.232,10 e os Decre-
tos 57.690,66 e 4.563,02”.

Quanto a um suposto potencial 
anticompetitivo de normas da au-
torregulação, vale ressaltar que o 
posicionamento das autoridades, 
inclusive o relator, é inconclusivo e 
baseia-se em aspectos relacionados 

à perspectiva teórica do direito da 
concorrência, inexistindo nos autos 
parecer econômico ou documentos 
relacionados a fatos que sejam con-
creta e especifi camente relacionados 
à realidade do mercado publicitário 
brasileiro demonstrando a produ-
ção de quaisquer efeitos anticompe-
titivos ao longo de todos os últimos 
18 anos em que o CENP atuou como 
autorregulador. 

Pelo contrário, o fato é que ao lon-
go desses 18 anos não houve a pro-
dução de efeitos anticompetitivos de-
correntes da autorregulação, a nosso 
ver. O mercado publicitário brasilei-
ro contempla muitos players concor-
rendo efetivamente, seja no caso das 
agências de propaganda, de todos os 
portes e especialidades, de norte a sul 
do país, seja no caso dos veículos de 
comunicação, em diferentes meios, 
incluindo novos meios que durante 
esses 18 anos passaram a também co-
mercializar espaço para publicidade 
e também no caso das empresas que 
anunciam que concorrem entre si em 
diferentes mercados.

A decisão do Cade transitou em jul-
gado em 31 de janeiro de 2017. Com 
isso, a atuação do CENP que, ao lon-
go dos últimos 18 anos, tutelou a apli-
cação de um modelo pioneiro de au-
torregulação do mercado publicitário 
brasileiro inter-relacionando-se com 
normas legais, constituindo um mar-
co regulatório complexo, mas harmô-
nico, foi considerada como adequada 
à legislação de regência da atividade 
publicitária, o que certamente signi-
fi ca um reconhecimento institucio-
nal a um modelo de sucesso. 

Independentemente desta decisão 
do Cade, que tem sua atuação reco-

“(...) todas as práticas 
neste pA são

respaldadas e 
incentivadas por

normas estatais que 
regem o mercado de 

publicidade desde 
1965 e também por

normas recentes”

Superintendência-Geral
do Cade

Thiago F. da Silva Brito
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a orIgem da Força da PUBLICIdade 
BraSILeIra 

nômica para seu desenvolvimento, 
mesmo tendo que lidar com verbas 
muito menores do que as praticadas 
nos maiores mercados do mundo. Foi 
ela que permitiu que a agências brasi-
leiras retivessem os melhores talentos 
e, mais do que isso, atraíssem para o 
país talentos internacionais, além de 
inspirar jovens de outros setores, en-
cantados pelo charme, pelo salário e 
pela perspectiva da carreira que po-
deriam ter numa atividade necessá-
ria e em crescimento.

Esta foi a grande chave, pois a pu-
blicidade exige paixão, criativida-
de, dedicação e, acima de tudo, mui-
to talento.

E o setor progrediu, o Brasil con-
quistando os mais prestigiosos prê-
mios internacionais, ombreando e 
muitas vezes batendo concorrentes 
como Estados Unidos e Inglaterra, 
e criando efi cazes campanhas que 
vendiam os serviços e produtos dos 
anunciantes. Tudo sempre dentro dos 
rígidos princípios éticos estabelecidos 
pelo Conar, fazendo a roda da econo-
mia girar e modernizando os hábi-
tos de consumo do cidadão brasilei-
ro, este sim o grande senhor do fato 
econômico. É inegável a contribui-
ção da publicidade na consolidação 
de uma nação mais rica e mais con-
temporânea.

Até que, na década de 90, o governo 
federal de então promoveu a desregu-
lamentação, que aboliu a comissão de 
20% paga pelos veículos às agências. 

Como era de se esperar, a insegu-

Por muitos anos, durante mi-
nha longa carreira de publi-
citário, enfatizei que a publi-

cidade brasileira era nosso melhor 
produto de exportação.

Chamava a atenção, especialmente 
nos foros internacionais, o brilho da 
nossa criação publicitária, que sem-
pre vinha acompanhada da pergunta: 
como é que vocês no Brasil, um país 
ainda em desenvolvimento, puderam 
alcançar o nível que alcançaram, que 
chega a provocar inveja em profi ssio-
nais que atuam em mercados mais 
desenvolvidos?

Minha resposta: talvez a principal 
razão desse avanço seja o modelo eco-
nômico que conseguimos estabelecer, 
que possibilitou e fomentou o surgi-
mento de uma indústria da publici-
dade de primeiro mundo num país do 
terceiro, como se dizia à época.

Tudo começou em 1961, logo após 
o Congresso Brasileiro de Propagan-
da, realizado em 1957 pela Abap e 
que produziu o Código de Ética do 
Profi ssional e as Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária. Naquele mo-
mento, um grupo de saudosos líde-
res setoriais conseguiu sensibilizar o 
então Deputado Almino Afonso a 
apresentar projeto de lei que se ma-
terializou em 1965 na Lei 4.680/65, 
seguida do Decreto 57.690/66, regu-
lamentando a profi ssão de publici-
tário e a defi nição jurídica de como 
seriam as agências de publicidade, 
estabelecendo os marcos econômi-
cos que permitiriam o fl orescimento 

dos profi ssionais e das empresas nas 
quais atuavam. 

O principal pilar da legislação es-
tabelecia que as agências receberiam 
pelos seus serviços uma remuneração 
paga pelos veículos igual a 20% sobre 
os anúncios que neles veiculavam em 
nome dos seus clientes.

Esta prática deu ao setor a base eco-

“ A atividade 
publicitária e a 

própria economia 
como um todo

só têm a comemorar 
esta decisão

do cade sobre
o cEnp”

ARTIGO: FLAVIO cORRÊA
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cado, encerrando uma discussão de 
quase 12 anos.

A atividade publicitária e a própria 
economia como um todo só têm a co-
memorar esta decisão do Cade sobre 
o CENP, confi rmando que o órgão 
autorregulador das relações ético-co-
merciais dessa atividade durante qua-
se 20 anos não só tem prestado rele-
vantes serviços como é indispensável 
para a manutenção da saúde empre-
sarial do setor e, assim, mantê-lo no 
mesmo nível das principais econo-
mias desenvolvidas do mundo.

Flavio Faveco Côrrea, jornalista, publici-

tário, empresário, consultor e ex presi-

dente da Abap.

rança desceu sobre a atividade pu-
blicitária, pela abrupta remoção do 
fundamento econômico que a sus-
tentava. Quis o destino que nessa ho-
ra eu fosse eleito presidente da Abap, 
e o intenso programa de recuperação 
se iniciou.

Com a ajuda dos líderes da ABA e 
de todas as entidades que reuniam os 
veículos de comunicação, consegui-
mos, todos juntos, criar e promulgar 
a atualização das Normas-Padrão que 
norteiam a atividade, que passaram 
consensualmente a reconhecer no-
vamente o tradicional modelo eco-
nômico de sustentação das agências, 
devolvendo a elas a sua base empresa-
rial, sistema depois referendado por 

diplomas legais subsequentes.
E foi esse código de autorregulação 

ético-comercial de 1998 que deu ori-
gem ao CENP, que no momento fes-
teja o fi m de uma verdadeira odis-
seia, iniciada em 2005, quando o 
Cade instaurou processo administra-
tivo para investigar “fatos novos” re-
lacionados ao modo de implementa-
ção das Normas-Padrão pelo CENP 
à luz da legislação brasileira de defe-
sa da concorrência.

Demonstrando a legitimidade do 
CENP sob a ótica da legislação vi-
gente para a atividade publicitária, o 
Cade arquivou o processo adminis-
trativo e fi caram reiterados os tradi-
cionais padrões objetivos para o mer-
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FenaPro:
oS PróxImoS 35 anoS

receitas para administração de dife-
rentes padrões de custos. Diante des-
te mundo, enxergamos um novo fluxo 
de atribuições para nos encaixarmos. 
Somos executores, curadores, espe-
cialistas, disseminadores, agregado-
res, facilitadores, conectores, gerado-
res.  Uma ou mais destas coisas. Ou 
todas ao mesmo tempo. Nunca ape-
nas intermediários.

E a Fenapro nisso tudo? Temos qua-
tro missões imediatas. Com a veloci-
dade exponencial, estas missões po-
dem se tornar anacrônicas, amanhã. 
Mas, agora, agorinha, é isto:
1)  Aumentar a percepção de que so-

mos mais do que intermediários, 
sempre construindo uma propos-
ta de valor relevante para clientes e 
novos talentos;

2)  Estimular mudanças de dentro pa-
ra fora das agências – provocando 
a permanente observação do que 
acontece no mundo, no ambien-
te das agências e em cenários alter-
nativos;

3)  Capacitar lideranças, especialmen-
te para fazer das agências um ins-
trumento efetivo de criação de um 
mundo melhor;

4)  Manter a discussão – até porque as 
coisas não vão parar de mudar.
Bom, como dizia a piada, e os pró-

ximos 35 anos? Vai ser bom, não foi?

Glaucio Binder, presidente da Fenapro, 

que acaba de completar seus primeiros 

35 anos e é uma das fundadoras do CENP

mo tempo, as novas corporações digi-
tais se transformam em  países virtuais, 
sem fronteiras aparentes, mas com leis 
próprias, acima e apesar de qualquer 
regulamentação regional.

No meio deste turbilhão, estamos 
nós, publicitários, processando tudo e 
nos reinventando todo dia. A grande 
vantagem é que nosso insumo é criati-
vidade. E, através dela, temos que mu-
niciar o mercado de soluções adequa-
das a cada tempo; entretanto, temos 
que quebrar alguns paradigmas. O 
primeiro deles é deixar claro que nos-
so negócio não é intermediação. As 
agências entregam produtos de mui-
to valor. A começar pela criatividade, 
a ideia. Ocorre uma redução injusta 
quando alguém nos enxerga só como 
intermediários. O plano de mídia, por 
exemplo, bem executado, ancorado 
em pesquisas complexas, bem inter-
pretadas, não é uma ação de interme-
diação. É um produto estratégico e vi-
tal para o sucesso de qualquer ação de 
comunicação. Cada vez mais teremos 
que pensar em projetos de comunica-
ção não interruptivos, porque consu-
midores e adblocks assim exigem. Ou-
tro paradigma é o que estabelece que a 
comunicação acaba quando vai ao ar, 
quando, nos dias de hoje, ela só se ini-
cia quando se torna pública. A comu-
nicação precisa ser distribuída a partir 
da lógica da ideia. E nossa remunera-
ção precisa ser multifacetada, porque 
cada tipo de atuação pressupõe uma 
modelagem diferente de geração de 

Mudança é a constante ca-
da vez mais presente nos 
nossos tempos.  Cada vez 

maiores, cada vez mais rápidas. Co-
mo disse Alvin Tofler, aprender a de-
saprender, para reaprender é a gran-
de habilidade para o século XXI. Ser 
uma entidade representativa de cate-
goria é um desafio ainda mais difícil, 
em tempos assim. Permanentemente 
estamos rasgando o escrito e escreven-
do novamente. Mas, temos amarras, 
cuidados, atenções especiais. Não é fá-
cil, porque, além da velocidade, é um 
tempo de profundas contradições, po-
sições extremadas, consequentes des-
tas contradições.

Ao mesmo tempo em que falamos 
de um mundo mais fluído, com am-
bientes favorecendo o estímulo ao em-
preendedorismo e às inovações, convi-
vemos com uma legislação amarrada. 
Um mundo onde a comunicação pri-
vilegia approachs e práticas mais ju-
venis, mas, paradoxalmente, obser-
vamos um crescimento nas famílias, 
da relevância financeira de provedo-
res com mais de 50 anos. Há um cres-
cimento alentador da ideia do consu-
mo consciente – ou do lowsumerism, 
a nova bandeira de nossos tempos; en-
tretanto, grandes concentrações de ri-
queza, nas mãos dos grandes players 
digitais, e as atuações cada vez mais 
fortes dos procurements indicam um 
futuro menos sustentável. Todos nós 
enxergamos um mundo com menos 
fronteiras, mais globalizado. Ao mes-

ARTIGO: GLAUcIO BInDER
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Fábio Gallo, presidente da Aner, anuncia evento sobre pós-verdade

Recém empossado como presi-
dente da Aner, entidade fun-
dadora do CENP,  Fábio Gallo 

ultima os preparativos para um even-
to em 4 de abril, em São Paulo, para 
discutir a chamada pós-verdade, que 
se tornou mais conhecida do grande 
público a partir das eleições dos EUA  
e que foi defi nida pelo tradicional di-
cionário Oxford como um adjetivo 
“que se relaciona ou denota circuns-
tâncias nas quais fatos objetivos têm 
menos infl uência em moldar a opi-
nião pública do que apelos à emoção 
e a crenças pessoais”. 

Nesta breve entrevista à CENP em 
Revista, Fábio antecipa o que espera 
do evento.

Formado em Engenharia de Pro-
dução pela FEI, ele trabalha na Abril 
desde 1997, tendo passado por vá-
rias empresas do grupo. Em 2012 as-
sumiu a Diretoria Administrativa Fi-
nanceira da Abril Mídia e, em abril 
do ano passado, a Diretoria de Ope-
rações.
Por que a Aner está preocupada 

com a pós-verdade? Como será o 

evento de abril?

Fábio Gallo: Acreditamos que um 

dos maiores patrimônios de nos-
sos associados é a credibilidade. É só 
com confi ança - algo que precisa ser 
reconquistado cada vez que se pro-
duz e distribui um conteúdo - que é 
possível estabelecer relações de longo 
prazo. Sem isso, nossa atividade não 
é sustentável.
A divulgação de falsas notícias sem-
pre existiu. Mas a popularização e o 
alcance das mídias sociais criaram 
uma verdadeira indústria de men-
tiras, colocada a serviço de interes-
ses particulares. A democracia corre 
risco sempre que interesses particu-
lares se sobrepõem aos interesses da 
maioria. É por isso que o fenômeno 
vem chamando tanto a atenção - in-
clusive no Brasil.
Com o evento de abril, queremos ser 
protagonistas das discussões em tor-
no das ameaças provocadas pela in-
dústria da pós-verdade - ou indústria 
de mentiras, como preferem alguns. 
Nosso objetivo é trazer as melhores 
cabeças, dedicadas ao assunto, para 
debater os impactos na sociedade e 
como combatê-los. Também quere-
mos discutir o papel da mídia e do 
jornalismo para evitar que mentiras 

sejam assumidas como verdades por 
simples falta de fi scalização
O combate à pós-verdade pode ser 

um “gancho” importante na defesa 

dos meios tradicionais contra vá-

rias expressões da mídia digital? 

Fábio: Não acredito que a pós-ver-
dade seja um gancho para contra-
por mídia tradicional e mídia digital. 
Mas é inegável que o atual cenário jo-
ga luzes sobre a importância exerci-
da pelos princípios básicos do jorna-
lismo e que sempre foram exercidos 
por nós: a independência, a busca da 
verdade, a supremacia do coletivo so-
bre o individual. Será que podemos 
nos dar o luxo de viver sem jornalis-
mo independente e sem jornalistas 
que sejam remunerados para colo-
car em dúvida ou checar o que é dito 
por pessoas, governos ou empresas?

EnTREVISTA

“Um doS maIoreS 
PatrImÔnIoS de 
noSSoS aSSoCIadoS 
É a CredIBILIdade”

@
 www.Saiba mais informações 
sobre o evento da Aner em
 http://aner.org.br/o-papel-da-
midia-brasileira-na-era-da-
pos-verdade/
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A ESQUIZOFRENIA
DIGITAL ESTá NO 
SEU LIMITE

Maior anunciante

do mundo mostra caminho 

para o futuro do digital e 

da cadeia produtiva

da mídia

palestra de Marc 
pritchard, chief brand 
officer da p&G e chairman 
da AnA, no IAB
americano aponta graves 
problemas e propõe 
soluções sensatas para
a área digital
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Q 
uando o IAB convi-
dou Marc Pritchard, 
chief  brand officer da 

Procter&Gamble para falar em sua 
conferência anual de líderes (IAB 
Annual Leadership Meeting), nem 
de longe se  imaginava o teor e o ele-
vado impacto de suas palavras e, 
muito menos, a repercussão global 
de sua palestra.

Além de comandar a área de co-
municação de marca dos Estados 
Unidos e do mundo e ser uma das 
mais respeitadas vozes da área, ele 
é chairman da ANA, a entidade dos 
anunciantes americanos, que reúne 
mais de 1.000 empresas, que somam 
um poder de compra de mídia acima 
de 250 bilhões de dólares por ano.

Os títulos de algumas matérias so-
bre a palestra dão uma ideia da po-
tência do petardo que ele disparou 
na Flórida:

“P&G diz para o digital fazer uma 
limpeza e estabelece novas regras pa-
ra agências e empresas adtech serem 
pagas”, Advertising Age

“Terremoto na Adland”, Newslet-
ter de Bob Hoffman

“Marc Pritchard, da P&G, fez a 
principal palestra sobre marketing 
em 20 anos”, Marketing Week

“Pritchard: ‘Não queremos desper-
diçar tempo e dinheiro em uma ca-
deia de fornecimento de mídia com-
prometida’ ”, Ad Exchanger

“Líder da Procter & Gamble dá um 
poderoso grito de mobilização pe-
la transparência nas compras de mí-
dia”, Campaign (UK).

Se alguém tiver dúvidas so-
bre esse impacto, vale assistir aos 
22 minutos da palestra, através do 
link https://www.youtube.com/

watch?v=NEUCOsphoI0
Pritchard começou de forma con-

vencional, falando do perfil da P&G 
como anunciante e das razões que 
fazem da empresa uma tradicio-
nal investidora na publicidade, que 
além de empregar todas as mídias e 
estar entre os grandes incentivado-
res de todas as formas do digital, bus-
ca constantemente fazer propaganda 
criativa e de qualidade, pois acredi-
ta nessa ferramenta. Mas em menos 
de dois minutos, já estava falando da 
caixa preta do digital e dos proble-
mas que resumiu como “crap”, por-
caria. E já lançou o primeiro petardo, 
ao definir que “craft (engenhosida-
de) ou crap, esta é a questão, pois a 
tecnologia suporta as duas coisas e, 
nos últimos tempos, tem se observa-
do que ela está sendo usada insisten-
temente para fazer porcaria”.

Ele criticou diretamente a audiên-
cia, lembrando que muitos ali eram 
responsáveis por bombardear o con-
sumidor diariamente com muita pu-
blicidade ruim, através de vários for-
matos e estratégias nefastas, razão 
pela qual não é de estranhar que o 
adblock esteja crescendo tanto em 
ritmo tão rápido. A segunda grande 
questão, continuou, é quantas pes-
soas estão de fato vendo os anúncios 
e a terceira é se os investimentos es-
tão valendo a pena para os anuncian-
tes, pois a nova tecnologia está sendo 
comercializada através de uma ca-
deia de suprimentos de mídia antiga 
e não transparente, que corrói gran-
de parte do valor da verba antes dela 
chegar aos consumidores. Listou, en-
tão, os problemas enfrentados, como 
falta de padrões aceitáveis, mensu-
ração não confiável, rebates ocultos 

e invenções como fraudes através de 
bots, o que leva a um problema ainda 
maior: “esses investimentos não es-
tão trazendo os resultados esperados 
e nossas marcas estão vivendo cresci-
mento modesto, apesar de alto volu-
me empregado e das promessas fei-
tas por agências e veículos digitais”.

Mesmo considerando a pouca ida-
de do digital em relação à TV, conti-

Pritchard criticou a 

audiência, lembrando 

que muitos ali eram

responsáveis por 

bombardear o 

consumidor com muita 

publicidade

ruim, através de vários 

formatos e estratégias 

nefastas
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nuou, “ele já tem idade para ser trata-
do como um adulto. O próprio IAB 
está para fazer 21 anos e, sob qual-
quer perspectiva, já está em idade de 
ser cobrado como gente grande. Não 
se está mais no tempo de tratar o di-
gital com condescendência, portan-
to. Isso acabou”, enfatizou. “É tem-
po desse setor crescer, de agir como 
os adultos”.

Razões pela quais “hoje decidi fa-
zer uma chamada à ação. Uma ta-
refa de todos, enfatizou, que cole-
tivamente têm a obrigação de fazer 
publicidade melhor, que traga mais 
resultados, gere crescimento, supor-
tada pela transparência em toda a ca-
deia produtiva da mídia”. Pritchard 
lembrou também que boa propagan-
da custa tempo e dinheiro e que, da 
forma como está sendo feita no di-
gital, coloca recursos demais em in-
termediários não produtivos, com 
buracos negros que sugam verbas 
em processos e métodos fraudulen-
tos. “Temos, portanto que limpar is-
so e colocar o dinheiro em boa pu-
blicidade”.

“Para isso, continuou, todos os 
envolvidos no mercado publicitá-
rio têm que se envolver e trabalhar 
em conjunto para atingir esse obje-
tivo. Não se trata de grandes novi-
dades, pois os problemas são velhos 
e as soluções para eles também são 
conhecidas, como padrões aceitos e 
praticados por todos e auditoria in-
dependente”.

Fez, então, um mea culpa, ao ad-
mitir que a P&G, que tradicional-

mente era muito ciosa das boas prá-
ticas no caso das mídias tradicionais 
e foi pioneira em investimentos no 
digital, aceitou uma variedade de 
métricas vindas de muitas partes e 
não muito confiáveis, não insistiu 
com vigor na eliminação das fraudes 
e, com isso, ajudou a situação a che-
gar onde está.

Na sequência de sua palestra, Pri-
tchard fez comentários sobre diver-
sos pontos obscuros dos processos 
empregados no digital, que inclusi-
ve estão deslizando e contaminando 
outros meios com práticas que vie-
ram se introduzindo nos sistemas de 
trabalho das agências de mídia, que 
além dos rebates desconhecidos, têm 
feito negócios antecipados, pagando 
pelo espaço valores menores que o 
preço cobrado aos anunciantes (1). 

Três pontos mencionados são es-
pecialmente comprometedores para 
relações justas entre as partes, como 
o fato de que certas práticas hetero-
doxas estão perfeitamente cobertas 
pelo contrato assinado entre anun-
ciante e agência; a constatação de que 
o fee combinado pode em alguns ca-
sos não estar pagando o serviço pres-
tado; e o argumento empregado em 
uma discussão de que a P&G esta-
va sendo muito dura, pois diversos 
anunciantes aceitavam as coisas co-
mo estão.

OBJETIVOS DEFINIDOS 
PELA P&G PARA 2017
Para ele, resumindo, são estes os ob-

jetivos que serão seguidos pela P&G 
a partir deste ano, nos contratos  
atuais e nos que serão feitos – obje-
tivos, aliás, recomendados para to-
dos os anunciantes e que, ao final, 
serão bons para o conjunto do mer-
cado publicitário:
1. Adotar um único padrão de visi-

bilidade. Pritchard disse que a P&G 
exigirá que suas agências adquiram 

Pritchard lembrou 

também que boa 

propaganda custa 

tempo e dinheiro e 

que, da forma como 

está sendo feita, coloca 

recursos demais em 

intermediários não 

produtivos

1 - NR: é importante observar que as agências de mídia não têm curso legal no Brasil e que o processo de compra de mídia através das 
agências full-service tem que ser feito necessariamente para um cliente de sua carteira e com aprovação prévia deste, impedindo compras 
sem destino certo da mídia contratada.
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meios digitais utilizando como base 
mínima o padrão estabelecido pelo 
Media Rating Council – MRC, que 
define uma visualização quando no 
mínimo 50% dos pixels de um anún-
cio forem exibidos por um segundo 
consecutivo para display e dois se-
gundos consecutivos para vídeo (2). 
2. Exigir que os publishers (proprie-
tários de mídia) adotem o uso de 

serviços de mensuração indepen-

dentes e acreditados pelo MRC. Em 
vez de permitir que os publishers for-
neçam sua própria mensuração ou 
usem terceiros não acreditados (3). 
3. Reestruturar os contratos com 

agências de mídia para que eles 

proporcionem transparência, mas 

permitindo que as agências sejam 

rentáveis. Pritchard falou aberta-
mente sobre a falta de transparência 
das agências de mídia e o desconten-
tamento da P&G com essa situação. 
Especificamente, ele descreveu ques-
tões relacionadas a agências que ge-
ram receita com compras antecipa-
das associadas a compromissos de 
volume, mas sem repassar eventuais 
ganhos aos anunciantes. E assegurou 
que a P&G vai refinar seus contratos 
para garantir que o anunciante rece-
ba todos esses descontos de volta (4).  
4. Impedir a fraude comprando 

apenas o inventário certificado pe-

lo TAG, Trustworthy Accountability
Group, uma iniciativa da ANA, da
4As (a Abap americana) e do IAB. Os 
comentários de Pritchard ressaltam 
a crescente conscientização dos pro-
blemas de fraude na publicidade di-
gital, ainda muito comuns (5). 
5. Exigir que todos os integrantes 

da cadeia produtiva da mídia – das 
agências aos publishers, passando 
por qualquer intermediário técni-
co ou comercial – cumpram os pa-

drões acima definidos no decorrer 

de 2017. Até porque já faz mais de 
um ano que o assunto vem sendo le-
vantado pela P&G junto a eles.

REPERCUSSÃO
A palestra teve repercussão em to-

dos os principais veículos que cui-
dam da publicidade nos Estados 
Unidos e Reino Unido, como trans-
crito a seguir:

Bob Hoffman, em sua newsletter 
semanal e do alto de mais de qua-
tro décadas de experiência no cerne 
da indústria publicitária americana, 
lembrou que nada do que Marc Pri-
tchard disse em sua palestra foi re-
almente novo ou era desconhecido 
dos líderes do setor, mas que a dife-

Pritchard falou 

abertamente

sobre a falta de 

transparência

das agências de mídia 

e o descontentamento

da P&G com essa 

situação

2 - NR.: Embora aceito como apropriado por muitos anunciantes e publishers, este padrão é menor do que aquele que o maior comprador 
de mídia do mundo, o GroupM da WPP, persegue em nome de seus clientes. Entre outras diferenças, o padrão GroupM requer 100% de 
pixels visualizados e, com o vídeo, metade ser visualizado sem reprodução automática. Se o padrão do MRC for uniformemente aceito, isso 
provavelmente beneficiaria o Facebook e o Twitter em relação ao Google [para vídeos, via YouTube], enquanto o Google provavelmente 
se beneficiaria do padrão do GroupM.

3 - NR: Esses comentários parecem direcionados ao Facebook, que fez várias declarações sobre métricas equivocadas. No final do ano 
passado matérias na imprensa indicaram que o Facebook tinha começado discussões com o MRC.

4 - NR: Embora isso possa sugerir que a P&G está interessada em espremer ainda mais as taxas das agências de mídia, os comentários de 
Pritchard de que “ter agências não lucrativas não é um bom negócio”, indicaram um reconhecimento de que o anunciante talvez precisará 
pagar mais às suas agências e compatibilizar o trabalho exigido com seu justo pagamento.

5 - NR: Esse esforço para reduzir os gastos com inventário fraudulento deverá reduzir compras com publishers desconhecidos, em redes 
publicitárias e através da mídia programática.
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leceu o caminho para o crescimento 
de sua empresa, em 1999, e iniciou a 
era de consolidação de marcas que 
continua até hoje.

“Em um breve discurso, Pritchard 
buscou reafirmar a posição de li-
derança da P&G como a mais im-
portante empresa de marketing do 
mundo, exigiu que a compra de mí-
dia programática seja transparente, 
demandou padrões de visibilidade 
globais, sugeriu remover os muros 
entre os setores da atividade e propôs 
estabelecer um novo nível de probi-
dade em todos os contratos de agên-
cia de mídia.

“Se ele e a P&G terão êxito é uma 
questão completamente diferente. 
Foi uma palestra ousada, que apre-
sentou objetivos bem definidos e 
um claro cronograma que exige que 
tudo seja feito até o final deste ano. 
Mas acontece que vivemos em um 
duopólio digital. Enquanto a P&G 
e seus US$ 7 bilhões anuais de pu-
blicidade a tornam o maior player 
de sua posição, o jogo em si é pro-
priedade e é gerido por dois gigan-
tes globais, Google e Facebook, que 
são respectivamente duas e meia 
e uma e meia vezes maiores que a 
P&G. Parece improvável que o Goo-
gle ou o Facebook deixem a P&G di-
tar os termos para eles. Parece ain-
da mais improvável que os muros 
possam ser derrubados com apenas 
uma palestra.

“No entanto, Pritchard acaba de 
escrever seu nome nos anais da his-
tória do marketing. Mais importan-
te ainda, a sua palestra de domingo à 
noite, 29/1/2017, sinaliza o fim do es-
tágio inicial da publicidade digital e 
o início da sua maturidade.”

rença importante é que ele falou com 
o peso de ser o maior anunciante do 
mundo.

“A indústria publicitária passou 
várias décadas desenvolvendo pa-
drões comuns de mensuração, de-
finições de transparência e práticas 
padrão para verificação por tercei-
ros. Mas, nos últimos anos, o mer-
cado jogou fora essas normas como 
garotas de escola enfatuadas, hipno-
tizadas por um bando de tecladistas 
que falavam rápido e que se insinua-
vam para cegá-las com sua pseudo-
ciência.

“A indústria publicitária e seus 
clientes demonstraram um grau de 
credulidade com os praticantes do 
digital que está além de qualquer ex-
plicação. Esperemos que o discurso 
de Pritchard seja o começo de algo 
bom. O verdadeiro teste virá quando 
virmos o que o Facebook e o Goo-
gle irão fazer. Pois eles são, essen-
cialmente, o mercado de publicida-
de on-line.”

O inglês Mark Ritson, profícuo 
autor, colunista, consultor e profes-
sor, é um dos mais bem informa-
dos e lúcidos conhecedores e cro-
nistas de mar keting, apesar de viver 
do outro lado do mundo, na Tasmâ-
nia, pois estudou e lecionou em im-
portantes escolas da Inglaterra, Esta-
dos Unidos, Austrália e Cingapura, 
trabalhou com marcas ao redor do 
mundo e continua ligado a algumas 
dessas escolas e marcas. Ele escreveu 
que “é fácil recorrer à hipérbole em 
colunas como esta. Mas pensei lon-
gamente sobre a frase que segue: es-
ta é a palestra mais importante no 
mar keting desde que o então CEO 
da Unilever, Niall FitzGerald, estabe-

REAÇÃO DO IAB E DA 
MíDIA DIGITAL

Falando no evento da IAB, seu 
presidente e CEO, Randall Rothen-
berg, começou lembrando as inicia-
tivas que tiveram origem nos eventos 
anteriores de liderança da entida-
de, como o conceito de que o digital 
não pode ser vendido como bacon, 
ou seja uma commodity; a criação 
do TAG, o Trustworthy Accounta-
bility Group, para combater a frau-
de; e o endereçamento do problema 
da corrosão do impacto e eficiência 
da mídia, que motiva o adblocking e 

“A indústria 

publicitária e seus

clientes demonstraram 

um grau de

credulidade com os 

praticantes do

digital que está 
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resultou na criação da Coalisão para 
Melhores Anúncios.

Ele também comentou que talvez 
muitos dos presentes não estivessem 
ali para discutir temas tão institucio-
nais, abrangentes e de efeito a médio 
ou longo prazo, pois queriam mes-
mo conhecer receitas e fazer negó-
cios no curto prazo. Mas a questão é 
que um setor tão amplo, multifaceta-
do e interdependente, não pode fugir 
de discutir e buscar endereçamento 
para esses problemas comuns, por 
mais complexos que sejam.

Um desses problemas que emergiu 
no último ano com maior impacto é 
o das notícias falsas, da pós-verdade, 

ainda longe de ser devidamente solu-
cionado pelo setor. 

Sobre as palavras de Pritchard, que 
haviam caído de forma indigesta so-
bre os participantes na festa de aber-
tura da noite anterior, o líder do IAB 
disse que ele estava coberto de razão 
e que era no melhor interesse do se-
tor optar pelas diretrizes da P&G, 
pois “optando por elas, você está 
optando por transparência, verda-
de e confiança e escapando do fake 
anything business”. 

No final, Rothenberg resumiu seu 
comando a uma simples e curta fra-
se: “temos que recuperar a nossa cre-
dibilidade”.

Menos de duas semanas depois, 
um grupo de editores “premium” 
dos Estados Unidos, reunidos em 
torno da Digital Content Next - 
DCN e que reúne publishers como 
Atlantic Media, Hearst, The New 
York Times, Time Inc. e Turner, veio 
a público manifestar sua posição 
diante do assunto.

A entidade enviou uma carta pú-
blica a Marc Pritchard dizendo que 
a solução para os problemas da P&G 
no digital seria utilizar os websites 
de suas associadas, que apresentam 
uma performance muito mais trans-
parente e segura que a do conjun-
to da internet. Logo em seguida, a 

Quando estávamos fechando es-

ta edição surgiu mais um escândalo 

derivado do sistema de publicidade 

programática do digital. O tradi-

cional The Times, um dos principais 

jornais do Reino Unido e do mun-

do, flagrou vídeos e outros anún-

cios de grandes marcas exibidos 

antes de vídeos do YouTube que 

traziam mensagens do Isis e outros 

grupos terroristas e incentivadores 

do ódio, como os neonazistas.

Mais ainda que estar em um lu-

gar totalmente inadequado para 

essas marcas, alguns deles foram 

parar em websites desses próprios 

grupos, gerando recursos para suas 

“causas”. (A principal matéria pode 

ser lida em http://bit.ly/2kvfduu).

Esse grave problema soma-se a 

outro, igualmente conhecido, de 

anúncios e vídeos que os algorit-

mos da mídia programática dire-

cionam, com regularidade, para 

sites pornográficos e outros do gê-

nero que geram grande audiência, 

mas são completamente inadequa-

dos para as principais marcas dos 

mercados.  

Muitos jornais e websites da mí-

dia em geral, assim como da im-

prensa especializada no Reino 

Unido e dos Estados Unidos re-

percutiram o assunto (confira o 

que saiu no AdAge em http://bit.

ly/2kFXQJd). E todos que pergun-

taram ao Google sobre as razões 

do problema receberam a resposta 

padrão de que a empresa tem ze-

ro tolerância com esses fatos e can-

cela a publicação – dos vídeos e da 

publicidade – toda vez que desco-

bre o problema. Um bom resumo 

pode ser visto na newsletter de Bob 

Hoffman, em http://bit.ly/2l1Gkes, 

e uma matéria bem explicativa saiu 

no Jornal das Dez, da GloboNews, 

que pode ser acessada pelo http://

bit.ly/2kSNnW1.

Mas usando o próprio Google 

pode-se descobrir que o problema, 

que agora ganhou grande desta-

que graças à capa do The Times, 

não é novo e já havia detectado em 

2015, como esta matéria que saiu 

na NBC News revela: http://nbc-

news.to/1GpB605.

Assim como as questões da visibi-

lidade, das métricas não auditadas 

e da fraude, levantadas pela P&G, 

essa questão da total inadequação 

da publicidade digital precisa ser 

endereçada de forma urgente e re-

solvida de fato e não apenas com 

medidas burocráticas que não es-

tão funcionando.

GRANDES MARCAS FINANCIANDO O TERRORISMO
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ANA divulgou que passaria a endos-
sar uma “lista branca” de sites audita-
dos pela AAM (usando, aliás, um sis-
tema desenvolvido pelo nosso IVC).

Mesmo considerando que essas 
afirmações são, de fato, verdadei-
ras, é relevante observar que a so-
lução real e efetiva para as dificul-
dades apontadas pela P&G – e que 
estão alinhadas com a posição da 
ANA, da 4As, da WFA e outras enti-
dades congêneres – só acontecerá se 
o mercado digital, reunido em torno 
do IAB e com a participação, que se-
ria essencial, do Google e Facebook, 
finalmente operasse com padrões 
isonômicos aos que têm sido segui-
dos pelas demais mídias publicitá-
rias que com eles concorrem.

Menos de uma semana depois des-
sa carta aberta aconteceu o primeiro 
movimento do Facebook e do Goo-
gle, que comunicaram sua disposi-
ção de abrir algumas de suas métri-
cas para análise e futura acreditação 

do MRC - Media Rating Council. O 
Facebook já vinha dando sinais de 
aceitação de algumas das regras do 
jogo (como se verá mais adiante), 
mas o Google até então não havia fei-
to nenhuma abertura nesse sentido.

Essas reações todas indicam que 
de fato o posicionamento da P&G 
colocou o dedo na ferida e que o di-
gital parece estar dando o primeiro 
passo de uma longa jornada.

QUAL FOI A GOTA (OU 
GOTAS) D’AGUA?

Evidentemente, o copo da P&G 
não encheu da noite para o dia e não 
foi por uma única razão, fosse ela 
a visibilidade, as métricas, as frau-
des ou o problema com as agências 
de mídia. Foi uma somatória de tu-
do, ao longo do tempo. Mas, como 
sempre, houve uma ou mais gotas 
d´agua e alguns fatos mais relevan-
tes que fizeram o copo transbordar.

Com certeza uma importante con-
tribuição para a situação foi o escân-
dalo dos websites fakes russos, pro-
blema que explodiu no final de 2016 
com a revelação feita por um estu-
do da WhiteOps sobre o Methbot, 
que teve ampla repercussão no New 
York Times, Wall Street Journal, For-
bes e outros.

Como funcionava (ou funciona, 
pois ainda não se tem certeza de que 
acabou mesmo): uma empresa ou 
grupo de empresas na Rússia clo-
nava inúmeros sites de alta audiên-
cia nos Estados Unidos (principal-
mente) e outros países. Esses clones 
nem mesmo eram uma reprodução 
dos sites clonados, mas apenas de 
seu nome/extensão. Um conjunto de 
URLs, na faixa acima de 6.000 web-
sites do tipo premium, em poder do 
sistema, chamado de Methbot, atraia 
anúncios, em especial vídeos, atra-
vés de ofertas pelas SSPs (supply si-
de platforms, que consolidam o la-

cApAcApA

Em artigo publicado na Marke-

ting Week no final de fevereiro, 

Keith Weed, chief marketing and 

communications officer global da 

Unilever, também entrou no as-

sunto.

Sem mencionar diretamente a 

grande concorrente de sua em-

presa, ele saudou o fato de muitos 

anunciantes, agências e até publi-

shers digitais entrarem no tema da 

visibilidade, das métricas e das frau-

des, pois “uma andorinha não faz 

verão”, mas com o aumento de an-

dorinhas no céu, aumenta a espe-

rança de se ver esses problemas re-

solvidos.

Em sua opinião, enquanto a in-

dústria digital voa em ritmo de uma 

lancha muito veloz, esses pontos 

tem andado no ritmo de um barqui-

nho a remo que puxa uma âncora.

Para ele, o xis da questão está na 

evolução dos três Vs: visibilidade, 

auditoria (verification) das métri-

cas e valor (onde ele encaixa tanto 

a questão das fraudes como da ca-

deia de distribuição dos recursos no 

mundo digital).

Mas ele destacou dois pontos pe-

los quais a Unilever tem lutado.

O primeiro é que para sua empre-

sa, “visibilidade de 100% dos anún-

cios – digitais ou não – é a única mé-

trica aceitável”.

E o segundo é sobre a compara-

bilidade das métricas, que “men-

surem de forma holística a audiên-

cia em todas as plataformas, não 

apenas partes de uma audiência 

em pedaços de suas vidas online e 

off-line”.

CMO DA UNILEVER DEFENDE MÉTRICAS COMPARÁVEIS
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Estudo indicou

que apenas entre 

2% (Google) e 12% 

(LinkedIn) dos

cliques foram

de fato feitos

por seres humanos

do vendedor do processo) dirigidas 
aos DSPs (demand side platforms, 
que consolidam o lado comprador 
do processo).

O cálculo da WhiteOps é de que 
existiam/existem mais de 852 mil IPs 
em 800 a 1.200 servidores localiza-
dos nos EUA e Holanda, conectados 
a web bots que geravam “audiência” 
usando tecnologia sofisticada, do gê-
nero humanoide (que simula o com-
portamento de uma pessoa real).

Com os relatórios de cliques e audi-
ência emitidos, essas empresas pira-
tas solicitavam seus cheques dos Ex-
changes, que fazem o meio de campo 
financeiro entre os DSPs e os SSPs.

Como um artigo de Mike Nolet, 
co-fundador do AppNexus, publi-
cado no LinkedIn, lembrou logo no 
titulo, “Methbot: nós estamos per-
dendo o foco. #callthefbi.”, e enfati-
zou que “o problema na verdade é 
que ninguém reportou o crime”, ape-
sar de condenar o esquema e ter tido 
prejuízos com ele.

A ELIMINAÇÃO DE 97 
CENTAVOS DE CADA 
DóLAR DE MíDIA

A gota d’água pode ter sido contas 
feitas pela WFA e detalhadas por crí-
ticos como Bob Hoffman sobre a ca-
deia de valor do digital, que revela a 
matemática perversa do destino das 
verbas publicitárias investidas pe-
los grandes anunciantes internacio-
nais no digital, na modalidade dis-
play (banners e vídeos), que faz com 
que 1 dólar aplicado possa se transfor-
mar em 3 centavos de impacto efetivo 
junto aos consumidores, sendo que a 
maior parte dos valores consumidos 
nessa “cadeia produtiva” não benefi-
cia nem a marca anunciante, nem o 
veículo que dissemina a mensagem, 
nem a agência que a cria – pois fica 
principalmente com diversos inter-
mediários e provedores de tecnologia.

Este é o caminho do dinheiro, con-
siderando o traçado desenhado pela 
WFA: a agência de mídia (modali-
dade existente no mercado america-
no) fica com 5% de cada dólar inves-
tido pelo cliente. Em seguida, vem o 
“trading desk”, que faz a compra das 
milhares de alternativas digitais e 
recolhe 15% de comissão. Entra no 
circuito, para organizar a deman-
da, a “demand side platform – DSP”, 
que sai em busca de targets especí-
ficos e fica com 10%. Mas para che-
gar ao “exchange desk” ou “supply 
side plat form”, que recolhe 5% antes 

 COMO TRANSFORMAR UM DÓLAR EM 
TRÊS CENTAVOS

DE 1 DÓLAR INVESTIDO EM MíDIA DIGITAL, 60 CENTAVOS FICAM COM 
INTERMEDIÁRIOS (TRADING DESK, DSP, SSP ETC.)

DOS 40 CENTAVOS RESTANTES, 20 CENTAVOS SE PERDEM EM 
“MíDIA INVISíVEL”

DOS 20 CENTAVOS RESTANTES, 4 CENTAVOS SÃO CONSUMIDOS 
EM FRAUDES DE VÁRIOS TIPOS

DOS 16 CENTAVOS RESTANTES, 11 CENTAVOS PAGAM ANúNCIOS QUE 
NÃO ATRAEM A ATENÇÃO DOS CONSUMIDORES

DOS 5 CENTAVOS RESTANTES, CERCA DE DOIS CENTAVOS SÃO DESPERDI-
ÇADOS EM VISUALIZAÇÕES DO ANúNCIO POR UM SEGUNDO OU MENOS

RESTAM CERCA DE 3 CENTAVOS EM VEICULAÇÕES EFETIVAS

Fonte: Estudo da WFA e consolidação de várias pesquisas feitas por Bob Hoffman
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de repassar a verba aos veículos, en-
tram as operações de “data, targeting 
& verification”, que abocanham 25% 
dos recursos.

A constatação de que apenas 40% 
da receita digital chega de fato aos 
veí culos de comunicação confere 
com um experimento realizado pelo 
grupo britânico The Guardian, que 
adquiriu um pacote de mídia pro-
gramática com foco em seus pró-
prios veículos e, em alguns casos, 
só terminou recebendo 30% do to-
tal investido.

Mas os 40% do modelo desenhado 
pela WFA não se transformam em 
“mídia líquida”, ou seja, em impactos 
junto aos consumidores. Acompa-
nhando o raciocínio a seguir pode-se 
entender seu percurso: como relata-
do pelos principais títulos da impren-
sa geral e especializada internacio-
nal, apenas metade (50%) do que é 
colocado nas páginas digitais é de fa-
to “visível” aos consumidores. Nesse 
ponto, entra a fraude sistemática da 
contabilização dos displays e vídeos 
“entregues”, que está cada dia mais so-
fisticada e que pode oscilar entre 2% 
e 90%, segundo diversas fontes con-
fiáveis. Sendo conservador, pode-se 
atribuir mais 20% sobre os 20% res-
tantes (metade dos 40%) e apenas 16 
centavos seguem em direção à veicu-
lação efetiva. Uma pesquisa da Lu-
men revelou que apenas dois terços 
das mensagens “entregues” aos con-
sumidores é de fato “consumida” por 
eles, ou seja, sobraram 11 centavos. 
Mas a mesma pesquisa da Lumen e 
de outras fontes confiáveis indicam 
que só 25% das pessoas se interessam 
por mais de 1 segundo pelas mensa-
gens digitais às quais são efetivamente 

expostas. Assim, algo como 3 centa-
vos daquele dólar investido se trans-
forma em publicidade vista pelo tem-
po suficiente para fazer algum efeito 
sobre as pessoas atingidas.

O QUE Já ERA 
CONHECIDO

Voltando no tempo, há  fatos rele-
vantes que podem ter contribuído 
para a atitude da  P&G, como o white 
paper da Oxford BioChronometrics, 
empresa constituída por professores 
da Universidade de Oxford, que fez 
um interessante – e destruidor – es-
tudo sobre a épica batalha dos hu-
manos vs. os ad-click bots, que foi 
fundamentado na compra de espa-
ço junto aos quatro maiores websi-
tes do mundo: Google, Facebook, 
Yahoo! e LinkedIn.

Os resultados indicaram que ape-
nas entre 2% (Google) e 12% (Linke-
dIn) dos cliques foram de fato feitos 
por seres humanos. Todo o restante 
foi constituído por diversas formas 
de ad-bots, uma forma conhecida 
dos web robots, que têm como prin-
cipal função anabolizar os resultados 
das contas enviadas aos anunciantes, 
manipular posições de audiência en-
tre os sites e incrementar ratings e re-
views favoráveis. Além desses usos 
mais comuns e na fronteira do legal 
com o ilegal, os web robots também 
fazem coisas claramente prejudiciais 
para a economia, como comprar pa-
ra os cambistas os melhores lugares 
dos espetáculos mais requisitados e 
inflar o valor dos itens vendidos em 
leilões na web. 

O estudo foi realizado com ba-
se em uma programação de mídia 

comprada nos quatro portais pes-
quisados, onde foram investidas 100 
libras esterlinas em cada um, no co-
meço de 2015.

Não surpreende que os resulta-
dos ganharam baixa repercussão no 
mundo digital (apesar de comentá-
rios e referências positivas feitas no 
The Wall Street Journal, Forbes e 
NBC News), pois o que se constatou, 
através das sofisticadas ferramentas 
analíticas da empresa britânica, foi 
um panorama devastador para a pu-
blicidade na web.

Os web robots 

também fazem coisas 

claramente prejudiciais 

para a economia, como 

comprar ingressos

para cambistas

cApAcApA
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A Oxford BioChronometrics lem-
bra que os ad-bots têm a função de 
gerar, de forma direta ou indireta, 
valor econômico para a organização 
que faz uso deles; que eles mimeti-
zam, em diversos graus, as ações de 
um ser humano fazendo uso de um 
computador; que eles [os ad-bots] 
repetem sua ação um incrível núme-
ro de vezes; que eles podem gerar o 
início de uma atividade em relação a 
um display, vídeo ou website; e que 
cumprem sua “missão” com o míni-
mo de ações.

O estudo constatou a existência de 
cinco tipos de ad-fraud bots: o bási-
co, que virou quase um “delinquente 
infantil” no atual panorama, e nem 
é mais a forma dominante deles; o 
enhanced, bem mais sofisticado, e o 
highly enhanced, ainda mais “com-
petente”; o advanced, que já imi-
ta com maestria o comportamento 
humano; e o highly advanced, que 
se parece muito com o que faz uma 
pessoa real; e o humanoide, que ape-
nas programas de análise altamente 

complexos são capazes de descon-
fiar não serem frutos de uma ação 
humana.

AS “CONFISSõES DO 
FACEBOOK” 

Também pode ter contribuído pa-
ra encher o copo as “confissões do 
Facebook” durante 2016. Em setem-
bro, o Facebook surpreendeu a to-
dos, e em especial os grandes anun-
ciantes e agências americanas, com 
a revelação de que superestimou por 
dois anos suas métricas de contabili-
zação do tempo médio empregado 
pelo total das pessoas que assistiam 
os vídeos publicados nas suas pági-
nas – as cifras, estimadas por espe-
cialistas de mídia, estariam na faixa 
de 60 a 80% a mais.

A confissão veio acompanhada 
da ressalva de que o erro de cálculo 
já havia sido corrigido e de que não 
havia impactado o que se cobrou dos 
anunciantes. O prejuízo que pode-
ria ter havido, nas palavras de Da-

vid Fischer, VP de parcerias de ne-
gócios e marketing do Facebook, foi 
no planejamento de mídia. Alegou 
também que essa era apenas uma 
das métricas empregadas para pre-
ver e calcular o impacto das mensa-
gens publicitárias em suas páginas 
e que dali para a frente tudo estaria 
correto.

Mas essa foi justamente a dúvida 
que se espalhou entre a comunida-
de de marketing e publicitária dos 
Estados Unidos e do mundo, devi-
damente relatada pelo Wall Street 
Journal, Bloomberg e CNBC, que 
foi repercutido pela mídia ao redor 
do mundo.

A revelação, que foi feita em um 
post no Advertising Help Center do 
Facebook e informada pessoalmente 
aos grandes compradores globais de 
mídia com a máxima discrição pos-
sível, foi sendo noticiado aos poucos 
e incluída por agências de mídia co-
mo alerta aos clientes até as matérias 
que saíram com maior destaque em 
22 de setembro passado.

Em sua nova coluna no The Drum, 

Samuel Scott, autor, conferencista 

e dirigente de uma empresa de sof-

tware, fez uma excelente crônica 

dos recentes acontecimentos abor-

dados nesta matéria. Vale muito a 

pena conferir no http://www.the-

drum.com/opinion/2017/02/27/will-

february-2017-go-down-the-mon-

th-destroyed-adtech.

Entre os pontos que ele desen-

volve, além de vários que aborda-

mos aqui, está o perigo de deixar 

as máquinas determinarem a alo-

cação dos anúncios, como aconte-

ce com a mídia programática, que 

ele define como um câncer para a 

publicidade.

Scott também condena e prevê a 

queda da publicidade adtech, que 

tem feito muitas over-promessas 

não cumpridas. E não é porque não 

acredita na tecnologia, mas porque 

acredita e aposta nos benefícios 

do martech, ou seja, na tecnologia 

aplicada ao marketing de forma 

mais ampla, que auxilia a pensar, 

desenvolver estratégias e táticas 

e executá-las de forma mais preci-

sa, mas sem abandonar o talento, 

o conhecimento, a experiência e a 

criatividade que fizeram dessa área 

uma das principais ferramentas de 

criação, expansão e gestão das or-

ganizações e das marcas.

FEVEREIRO DE 2017 SERÁ UM MÊS INESQUECíVEL PARA O DIGITAL
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A onda de descrédito e críticas 
aumentou desde então, com várias 
declarações públicas de líderes de 
anunciantes e agências, e aconte-
ceu no mesmo momento em que 
17 grandes entidades do mercado, 
anunciantes e os próprios gigan-
tes do digital, como Google e Face-
book, decidiram pela criação da Co-
alisão para Melhores Anúncios, que 
na prática significa a intenção de re-
fundar o digital enquanto mídia pu-
blicitária, para atacar as relevantes 
questões dos padrões de visibilida-

de, das inúmeras métricas sem con-
senso e sem auditoria independente, 
do duvidoso sourced traffic, da gran-
de dimensão das fraudes, da fadiga 
precoce dos formatos empregados e 
do pesadelo do adblocking, que tal-
vez já tenha se espalhado por mais de 
400 milhões de consumidores ao re-
dor do mundo e continua crescendo.

E esta não foi a única “confissão do 
Facebook” em 2016, pois em novem-
bro a empresa informou sobre a des-
coberta de erros em outras de suas 
220 métricas revisadas, mas não es-

pecificou exatamente quais indica-
ram distorções. Além de ter superes-
timado o tempo de visualização dos 
anúncios publicitários em vídeo, con-
forme revelado pela rede social em 
setembro, o Facebook detectou erros 
na apuração do alcance de posts orgâ-
nicos, na quantidade de visualizações 
completas de anúncios em vídeo e no 
tempo gasto pelos usuá rios no Ins-
tant Articles. Erros que oscilavam no 
apontamento de audiências que na 
verdade estariam entre 20 a 55% me-
nores que a informada.

cApAcApA

Proferida na conferência anual de 

líderes do IAB, na Flórida, a palestra 

de Marc Pritchard, chief brand offi-

cer da Procter&Gamble, ganhou re-

percussão global devido a três rele-

vantes fatos: ser a voz e a opinião do 

maior anunciante dos Estados Unidos 

e do mundo; dele ser também chair-

man da ANA, a poderosa e influente 

entidade dos anunciantes america-

nos; e ter pegado pesado com as de-

ficiências da mídia digital e com rela-

ção à cadeia de provedores de mídia, 

em especial as agências de mídia, que 

existem naquele mercado.

É importante separar a nature-

za dos dois problemas abordados, 

apesar de, na prática, eles se con-

fundirem.

No caso da mídia digital, as ques-

tões para as quais o representante 

da P&G solicitou providências são a 

falta de critérios unificados e aceitá-

veis sobre a visibilidade de anúncios 

(displays e vídeos), as muitas métricas 

empregadas sem auditoria indepen-

dente delas e o alto volume de frau-

des na contabilização dos resultados 

de audiência efetiva nesse meio.

No caso da cadeia de suprimentos 

de mídia e das agências especializa-

das, o que se destacou foi a falta de 

transparência em seus processos e ne-

gócios, com um elevado nível de des-

confiança sobre algumas de suas ati-

vidades.

Os problemas da mídia digital são 

de caráter global, devido às próprias 

características transnacionais desse 

meio e seu endereçamento vai de-

pender da combinação de soluções 

locais e internacionais.

Mas em relação aos problemas da 

cadeia de provedores e das agências 

de mídia, constatamos que o Brasil 

está fora da essência e dos efeitos 

práticos dessa questão. Isso porque 

mantemos aqui um sistema denomi-

nado de Modelo Brasileiro de Propa-

ganda, que evita as condições para 

que essas distorções floresçam. 

O nosso Modelo está ancorado em 

duas bases: a manutenção do siste-

ma tradicional da agência full servi-

ce e a existência de um mecanismo 

normativo que se ampara na legis-

lação e nas determinações das Nor-

mas-Padrão da Atividade Publicitá-

ria, do CENP.

No caso do sistema de atendimen-

to full service, sua principal vanta-

gem, além do tratamento integrado 

dos investimentos publicitários dos 

anunciantes, é que ele evita o pe-

so excessivo nos aspectos financei-

ros das relações, que tem sido o foco 

mais importante no caso das agên-

cias de mídia e, como se sabe e agora 

foi colocado em evidência com a po-

sição da P&G, favorece o desenvolvi-

mento de práticas nefastas.

Vale ressaltar que o sistema full 

A VIRTUDE DAS RELAÇÕES NORMATIZADAS
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A companhia publicou, em um 
post em seu blog oficial, as correções 
para cada uma dessas três métricas e 
também apresentou algumas inicia-
tivas com objetivo de oferecer mais 
transparência em relação aos dados, 
como a criação de um “conselho de 
mensuração”, abrindo mais espa-
ço para o feedback dos anunciantes 
e publishers, e a abertura dos dados 
para a verificação de empresas par-
ceiras, como comScore, Moat, Niel-
sen e Integral Ad Science (IAS), para 
que as marcas não dependessem so-

mente daquilo que é reportado pe-
la própria rede social para avaliação 
dos resultados das campanhas.

A ANA VERSUS 4AS 
Nesse processo de “enchimento do 

copo” houve também, em meados 
de 2016, um ácido relatório da ANA 
sobre práticas de compra e venda de 
mídia nos Estados Unidos, que dei-
xou muita gente de cabelo em pé. O 
estudo, feito pela K2 Intelligence, foi 
uma espécie de grito de que “o rei es-

tá nu” e colocou em dúvida diversas 
práticas das agências de mídia na-
quele mercado, como comissões adi-
cionais (rebates) nem sempre claras, 
compra antecipada de mídia com di-
reito a descontos ou inventário (es-
paço/tempo) gratuito não repassa-
dos aos clientes, reintroduzindo a 
atividade de bureau de mídia e diver-
sos outros, que podem ser vistos em 
https://www.ana.net/content/show/
id/industry-initiative-recommen  -
dations-report.

As agências de mídia negaram 

service, que já existe há um século, 

continua sendo a melhor opção para 

a complexidade do atendimento das 

necessidades publicitárias dos anun-

ciantes e se mantém inclusive nos Es-

tados Unidos, no caso das centenas 

de agências médias espalhadas por 

aquele país.

Nas últimas décadas houve uma 

hipervalorização do sistema de de-

coupling entre criação e mídia e, 

apesar de alguns ganhos em termos 

de foco e de valorização da ativida-

de técnica da mídia, o resultado fi-

nal não foi melhor que o sistema full 

service e acabou criando as condi-

ções para os grandes problemas de 

falta de transparência e confiança 

apontados pelo líder da área publi-

citária da P&G.

Contribuiu de forma importante 

para isso a desorganização e falta 

de regras e limites da mídia digital e 

a ausência de normas mais estrutu-

radas para as relações de anuncian-

tes com agências e veículos de mídia.

O resultado, especialmente nos 

Estados Unidos, que responde por 

metade do valor do mercado publi-

citário global, é um clima de faroes-

te que não dá certo mesmo, pois no 

tiroteio generalizado que acontece 

com frequência, sempre alguém se 

dá muito mal.

Fica evidente a relevância de exis-

tir um mecanismo de normatização 

dessas relações tão múltiplas e com-

plexas, que evitam o pior, e a im-

portância de existir um mecanismo 

institucional de discussão e harmo-

nização desse relacionamento, sem 

as pressões e interesses imediatos 

das relações econômicas particula-

res diárias.

Com a existência de três docu-

mentos legais relacionados à ativi-

dade publicitária, do sistema de au-

torregulação das Normas-Padrão e 

a manutenção do CENP como me-

canismo institucional de gestão da 

normatização e fórum permanen-

te de harmonização da evolução 

das relações do mercado, o Brasil 

se coloca em uma posição de van-

tagem nessa questão e tem sido um 

exemplo para o mundo todo, inclu-

sive porque sem nunca ter passado 

do sexto lugar no ranking global de 

tamanho do mercado publicitário, 

tem a sua publicidade reconhecida, 

sistematicamente, há mais de du-

as décadas, como a terceira melhor 

do mundo.

Glaucio Binder, presidente da 

Fenapro
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veementemente as práticas nefas-
tas e atacaram o estudo; a entidade 
das agências nos Estados Unidos, a 
4As, discordou do relatório e emitiu 
algumas declarações e papers con-
trários sobre o tema; mas até agora 
nenhuma solução prática havia si-
do colocada na mesa e as duas enti-
dades estavam (aliás, estão) viven-
do um estado de beligerância sobre 
o assunto.

Bem no começo de 2017, matéria 
no Business Insider relatou que “as 
agências estão pagando para que elas 
não tenham que mostrar aos clientes 
todos os seus contratos com a cadeia 
produtiva da mídia”.

Os principais pontos do texto 
foram que “algumas agências dos 
EUA estavam fazendo acordos fi-
nanceiros secretos com clientes para 
evitar serem totalmente auditadas 
por eles; esses pagamentos aconte-
ciam depois que o setor foi acusa-
do de manter milhões em descon-
tos de mídia que deveriam ter ido 
para os clientes; as somas de liqui-
dação das pendências estão na fai-
xa de milhões de dólares e tomam a 
forma de dinheiro ou reduções sig-
nificativas de fees; várias agências e 
grupos negaram envolvimento com 
a prática e algumas deram respostas 
protocolares e evasivas”. 

A proposição da P&G de revisar 
profundamente seus contratos com 
as agências de mídia, anunciada na 
palestra de Pritchard, deve ser o pri-
meiro passo para buscar uma solu-
ção para esse impasse, pois é óbvio 
que uma atividade tão profunda-
mente interdependente entre suas 
partes, como a publicitária, não po-
de operar e prosperar sem que haja 
padrões éticos e de melhor prática 

para serem seguidos, que precisam 
ser propostos, debatidos e defini-
dos pelo consenso das partes, que 
por terem que comprar e vender to-
dos os dias, não podem, de sã cons-
ciência, se dar ao luxo de viver em 
litígio e sem considerar os interes-
ses de todos os envolvidos, em pro-
cessos normativos aceitos consen-
sualmente e sustentáveis no tempo.

O DIGITAL NO BRASIL
Os problemas da mídia digital 

ocorrem no Brasil quase tanto como 
no exterior, porque esse setor é glo-
balizado e tem os mesmos players 
dominantes. Mas, no que diz respei-
to à cadeia produtiva da mídia tra-
dicional, o digital aqui no Brasil es-
tá com 10% do mercado (segundo 
dados do Media Compass, do Kan-
tar Ibope Media, de 2015) e a quase 
totalidade da mídia tradicional (pois 
o que fica de fora é marginal) atende 
a um modelo bem estruturado que 
combina legislação e mecanismos de 
autorregulação.

Dessa forma, com exceção dos ca-
sos de desobediência às normas do 
Modelo Brasileiro de Propaganda, 
temos uma relação bem mais paci-
ficada e transparente entre Anun-
ciantes, Agências e Veículos, pois as 
listas de preços dos veículos são pú-
blicas, os padrões de remuneração 
das agências seguem as normas da 
lei e do CENP e, muito importante, 
não há, nem agências nem bureaus 
de mídia atuantes no Brasil, fazendo 
as relações serem mais diretas e com 
menos intermediários, sem muita 
oportunidade de formação de “bu-
racos negros”.

Adicionalmente, há um mecanis-

mo institucional estruturado para 
a discussão permanente das ques-
tões ético-comerciais gerais do mer-
cado, no âmbito do CENP, e até para 
a orientação dos players, evitando a 
degradação do sistema.

O sistema brasileiro é simples e 
confiável. E os resultados para as 
marcas anunciantes, em que pese a 
enorme diferença dos investimentos 
per capita anuais (em 2014 foram 88 
dólares no Brasil e 567 nos EUA) têm 
sido solidamente produtivos para os 
que investem com consistência e qua-
lidade, com volumes muito reduzidos 
de desperdícios com intermediários, 
negócios heterodoxos e a falta de pa-
drões e de auditoria das métricas.

Uma atividade tão 

profundamente

interdependente entre 

suas partes, como a 

publicitária, não pode

operar e prosperar 

sem que haja padrões 

éticos e de melhor 

prática
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 Cris Camargo, diretora executiva 

do IAB Brasil, assistiu à apresenta-

ção de Marc Pritchard. Ela respon-

deu a quatro perguntas formula-

das pela CENP em Revista:

Como o IAB Brasil recebeu as de-

cisões da P&G, de exigir padrões 

gerais de visibilidade, auditoria 

externa das métricas e ações anti-

fraude mais efetivas?

Cris Camargo: O IAB Brasil rece-

beu muito bem a notícia. Estáva-

mos presentes no momento das de-

clarações e assim como os demais  

IABs no mundo ficamos felizes com 

as decisões da P&G pautadas por 

princípios que nós temos trabalha-

do nos últimos anos.

A declaração da P&G só refor-

ça ainda mais o importante papel 

da entidade enquanto facilitado-

ra de todo este processo e indica 

aos anunciantes a necessidade de 

liderança no movimento de apro-

ximação com toda a cadeia pa-

ra o desenvolvimento sustentável 

do setor.

Algum comentário adicional sobre 

o que Randall Rothenberg, pre-

sidente do IAB,  disse sobre a ne-

cessidade do setor “recuperar a 

credibilidade” em relação a esses 

aspectos?

As empresas de publicidade digital, 

assim como qualquer setor econô-

mico, perseguem o equilíbrio em 

seus modelos comerciais, equilíbrio 

entre oferta e demanda, equilíbrio 

na formação de mão de obra. Es-

te é o processo natural de matura-

ção do setor.

Se há desequilíbrio, há ineficiên-

cia, o que traz questionamentos 

para a mesa.

É sobre este ponto de equilíbrio 

que Randall pede a retomada da 

credibilidade. A publicidade digital 

deixou de ser um ator coadjuvan-

te e todos os atores envolvidos nas 

tomadas de decisão precisam estar 

tecnicamente preparados para mo-

vimentações maiores, erros e acer-

tos na mesma proporção.

Dos três pontos levantados pela 

P&G, acima, quais são mais passí-

veis de serem endereçados aqui 

no Brasil e quais irão depender de 

ações de caráter mundial?

O IAB Brasil trabalha em alinha-

mento com os demais IABs pois en-

tendemos que o desenvolvimento 

da publicidade digital trata-se de 

uma questão global. Desta forma, 

já temos todos os pontos endere-

çados aqui no Brasil respeitando a 

maturidade e o momento do mer-

cado local. Temos ações recorren-

tes como comitês, conteúdos, even-

tos e cursos.

Nosso papel fundamentalmente 

é auxiliar na formação do senso crí-

tico e facilitar o acesso às ferramen-

tas necessárias para a boa tomada 

de decisão.

O IAB Brasil já está tratando ou 

tratou algum desses pontos? Com 

quais resultados até o presente?

O IAB sempre se posicionou como 

um balizador de melhores práticas 

ao setor. Embora tal agenda seja 

desafiadora por estar em um mer-

cado tão inovador e diversificado, 

nossa atuação justamente se pauta 

por temas mais relevantes que ele-

gemos anualmente para educar o 

mercado, tais como: Detecção de 

Fraude, Viewability, Privacidade, 

entre outros.

A multiplicação de plataformas 

e tecnologias sofisticadas que vêm 

surgindo a serviço da publicidade 

digital é um diferencial do nosso 

ecossistema e o grande trunfo pa-

ra o IAB conseguir estabelecer uma 

agenda positiva nos últimos anos.

O debate aberto e sistemático 

sobre boas práticas e formação 

profissional são essenciais em mo-

mentos como este. Na agenda de 

Educação, por exemplo, o IAB im-

pactou mais de seis mil profissio-

nais em 2016 e seguirá sendo uma 

prioridade em 2017, levando infor-

mação e capacitação como fatores 

críticos no processo de amadureci-

mento da publicidade digital.

IAB BRASIL RECEBE “MUITO BEM” PALESTRA DE EXECUTIVO

@
 www.iabbrasil.net
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oS CUIdadoS Para nÃo Se 
ComPrar gato Por LeBre

Num mundo no qual o consu-
midor não para quieto, tem 
incontáveis oportunidades 

de ser impactado por mensagens de 
todos os tipos, a atenção dele sendo 
disputada por cada vez mais gente, 
ao mesmo tempo em que tem mais 
e melhores informações sobre prati-
camente tudo, ter acesso a pesquisas 
profi ssionais sobre quando e como 
contatá-lo pode fazer toda a diferen-
ça entre o fracasso e o sucesso de uma 
iniciativa de marketing. “O problema 
é que alguns usuários de pesquisa e 
informações disponíveis em diversas 
fontes, inclusive os da imprensa, nem 
sempre tomam o cuidado necessá-
rio com a averiguação das fontes e de 
que empresa realizou a pesquisa na 
qual baseiam as suas decisões”, diz 
Duilio Novaes, presidente da ABEP, 
Associação Brasileira de Empresas 
de Pesquisa, entidade conveniada ao 
CENP. O olho treinado pelos 35 anos 

de profi ssão, fez com que Duilio co-
lecionasse casos em que informações 
que poderiam ser defi nidas como 
muita coisa menos como pesquisas 
e foram citadas ou, pior, decisões to-
madas como base para os negócios 
da empresa. “Muitos casos são cons-
trangedores demais para serem cita-
dos”, diz ele, que garante: marcas im-
portantes já sofreram com decisões 
baseadas em informações precárias 
ou simplesmente sem base técnica, a 
partir de fontes que não têm experti-
se em pesquisa de mercado e que aca-
baram sendo tomadas como ponto 
de partida para decisões.

Lembrando um caso recente, Dui-
lio cita a menção a uma informação 
que mal podia ser descrita como en-
quete, os dados coletados a partir do 
site de uma empresa de eventos pa-
ra jovens que se aventurou a pergun-
tar a eles qual era a sua principal fon-
te de informação. Deu redes sociais 

e os números obtidos pelo site, im-
pressionantemente altos, caíram na 
internet e ganharam ares de verda-
de. “Só espero que ninguém tenha 
tomado alguma decisão a partir de-
les”, diz Duilio.

Ele tem uma receita para que pro-
fi ssionais de marketing, publicidade, 
jornalistas e outros não caiam nesta 
armadilha? Tem sim e não é nada de 
especialmente complicado. Basta que 
se contrate um instituto de pesquisa 
ou um profi ssional do setor. “Há inú-
meras técnicas, inúmeras formas de 
se chegar a um resultado confi ável, se 
adaptando às necessidades e possi-
bilidades do contratante”, diz Duilio. 
“Não é primordial entender as bases 
teóricas da estatística e da pesqui-
sa. Basta defi nir com precisão o pla-

Duilio Novaes
Presidente da ABEP

pesquisas nunca foram tão necessárias 
para sustentar decisões de marketing e 
publicidade. É preciso cuidado, porém, para 
não tomar como pesquisa algo que, por 
problemas técnicos ou dolo, não mereça 
este nome. perda de reputação e dinheiro, 
podem resultar de uma decisão baseada em 
dados que não correspondem à verdade
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no amostral dentro do universo a ser 
pesquisado, o que se quer saber, co-
mo se dará a operação da coleta dos 
dados e, depois, garantir que a forma 
de como os dados serão coletados co-
mece e termine do mesmo jeito”, ex-
plica Duilio.

A defesa da pesquisa técnica é luta 
permanente da entidade. A ABEP já 
comprou brigas com veículos de co-
municação que questionaram o valor 
das pesquisas, tentando desacreditá-
las como instrumento de aferição de 
uma dada informação. “Isso é mais 
comum em pesquisa eleitoral, mas 
também já vimos acontecer em re-
lação à pesquisa de audiência. No fi-

nal de todas essas brigas, prevaleceu 
o bom senso”, diz Duilio. Ele nota 
que, de forma geral, os veículos ho-
je têm o cuidado de esclarecer méto-
do e alcance das enquetes produzidas 
em sites ou depoimentos voluntários 
de espectadores e leitores, por exem-
plo. “Não há, óbvio, problema al-
gum em você questionar os leitores 
de um determinado veículo sobre o 
que acham sobre um dado assunto”, 

explica o presidente da ABEP. “Basta 
que você deixe claro que aquilo não 
é uma pesquisa formal, com método 
científico”.

A entidade tem, também, meios de 
defender usuários de pesquisas tecni-
camente deficientes. Para isso, man-
tem desde 2002 o Conselho de Auto-
Regulamentação com o objetivo de 
emitir pareceres acerca de aspectos 
éticos envolvidos nas práticas da pes-
quisa de mercado, mídia e opinião, 
sempre que forem alvo de questiona-
mentos por parte da comunidade de 
pesquisa, clientes e de outros agentes 
da sociedade, inclusive consumido-
res. Não são aceitas denúncias anô-

 UMA BOA PESQUISA

A definição clássica é simples e 

elegante: pesquisa consiste, basica-

mente, em ouvir pessoas.

Os contornos de uma pesquisa co-

meçam a ser definidos quando se 

isola aquilo que se quer pesquisar e o 

público visado. O espectro é virtual-

mente ilimitado. Pode-se buscar tan-

to um simples “sim ou não” a uma 

dada pergunta em uma empresa, um 

bairro, uma cidade, um país inteiro, 

depende da necessidade e, claro, do 

orçamento do contratante. 

A seguir, há cuidados elementa-

res com a seleção da amostra, o que 

os institutos fazem tendo geralmen-

te como ponto de partida as infor-

mações do IBGE, e a elaboração do 

questionário com perguntas. A ex-

periência profissional dos institutos 

conta muito nessa hora, de forma 

a evitar problemas que podem sur-

gir na tabulação e interpretação dos 

resultados.

O passo seguinte é o chamado 

“campo”, com a coleta das informa-

ções propriamente ditas. Há, aqui 

também, múltiplas formas de meto-

dologias que podem ser utilizadas, 

das entrevistas pessoais ou por te-

lefone aos questionários enviados 

por, correio ou e-mail ou ainda dis-

ponibilizados em sites e aplicativos. 

Há ainda a possibilidade de combi-

nar diferentes técnicas, de forma a 

maximizar a verba do contratante da 

pesquisa. Há várias instâncias de con-

trole, validação e análise de consis-

tência das informações coletadas na 

fase do campo. “O importante não é 

uma técnica específica; é sim ter uma 

técnica íntegra e que balize a pesqui-

sa do começo até o fim. Em pesqui-

sa profissional, não há espaço para 

improvisação ou surpresas de última 

hora”, diz Duilio.

Ele lembra que empresas de pes-

quisa podem ter diferentes especiali-

zações, segundo tipo de pesquisa ou 

público visado – crianças, por exem-

plo. As empresas podem ter alcance 

global, nacional ou local. “Pode-se 

dizer que há institutos de pesqui-

sa capazes de atender virtualmen-

te a qualquer necessidade de qual-

quer empresa, entidade ou governo, 

adaptando-se às necessidades e orça-

mentos disponíveis”, diz o presiden-

te da ABEP. Há ainda empresas que 

se especializaram na coleta e levan-

tamento de dados, planejamento da 

pesquisa ou no projeto “full service”. 

Assim, o cliente pode delimitar o 

que quer, um projeto completo, um 

estudo específico ou uma consulto-

ria para ajudá-lo em uma questão 

pontual. No site da ABEP há várias 

publicações que disponibilizam lis-

ta de empresas e indicações gerais 

das suas respectivas especializações 

e experiências em mercados especí-

ficos ou certas técnicas de pesquisa. 

Também no site disponibiliza gratui-

tamente informações importantes 

para empresas interessadas em con-

tratar serviços de institutos de pes-

quisa como, por exemplo, “Seleção e 

Escolha de uma Empresa de Pesqui-

sa” e “Pesquisa de Mercado, Opinião 

e Mídia. O que é? Para que serve?”
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nimas. “Toda empresa de pesquisa ao 
se associar à ABEP assina uma decla-
ração formal, garantindo que irá se-
guir e respeitar o Código de Ética da 
entidade como ponto de partida do 
trabalho de pesquisa”, explica Duilio. 
“Quando há queixas, o Conselho in-
vestiga e se manifesta. A ABEP dis-
ponibiliza em seu site canal para que 
consumidores, órgãos públicos, par-
tidos políticos, empresas etc. possam 
encaminhar reclamações e sugestões 
ao Conselho”. 

Duilio informa que a atividade, 
em todo o mundo, tem tradição na 
criação e adesão a códigos e guias de 
qualidade e ética, frente às inovações 
da tecnologia que estão auxilian-
do a pesquisa de mercado, opinião e 
mídia, tanto na coleta das informa-
ções como na análise dos resultados. 
O primeiro conjunto de códigos e 
guias internacionais foi estabelecido 
em 1948, diz Duilio. Ele informa que 
a ABEP vai iniciar em breve as dis-
cussões para a concessão de um selo 
de qualificação técnica de pesquisas.

A BOA EXPERIÊNCIA DA 
PARCERIA CENP-ABEP

No caso de pesquisas de audiên-
cia dos veículos de comunicação, in-
vestimento publicitário e hábitos & 
comportamento dos consumidores, 
oriundas de vários fornecedores es-
pecializados, há uma maneira fácil de 
verificar se se tratam de dados confiá-
veis, informa Duilio: basta conferir 
se as pesquisas são credenciadas pe-
lo CENP. 

A entidade credencia serviços de 
informações de mídia e serviços de 
verificação de circulação. Nos dois 
casos, a finalidade é garantir que os 

estudos e serviços credenciados estão 
alinhados com os princípios técnicos 
previstos no Anexo “A” das Normas-
Padrão, sob os pilares de audiência/
circulação, investimento e hábitos 
de consumo, permitindo-se, assim, 
que as agências certificadas otimi-
zem e aprimorem seus planos de mí-
dia. Este serviço de credenciamen-
to não implica em nenhum custo ao 
fornecedor de pesquisa, da mesma 
forma que é totalmente gratuito pa-
ra uso de qualquer interessado em 
acessar as informações sobre o cre-
denciamento.

O credenciamento, além de trazer 
transparência ao mercado publicitá-
rio, constitui ferramenta importan-
te para o trabalho de planejamento 
de mídia realizado pelas agências de 
publicidade para os seus anuncian-
tes. A iniciativa do CENP também 
permite expandir o número de veí-
culos impressos com circulação ve-
rificada, principalmente em âmbito 
regional. “O credenciamento de pes-
quisas e estudos de mídia pelo CENP, 
que é gratuito, tornou-se um farol pa-
ra o mercado publicitário”, diz Caio 
Barsotti, presidente do CENP.

É responsabilidade do CTM, Co-
mitê Técnico de Mídia, a análise das 
solicitações de credenciamento de 
fornecedores de pesquisas e estudos 
destinados à aplicação das melho-
res técnicas de planejamento, nego-
ciação e execução de mídia. O CTM 
atua como organismo de consultoria 
e aconselhamento técnico referen-
te ao cumprimento do Anexo A, es-
tá integrado à estrutura orgânica do 
CENP e é formado por 24 membros, 
entre titulares e suplentes, profissio-
nais da área de mídia de reconhecida 

competência que exercem a atividade 
em Agências de Publicidade, Veícu-
los de Comunicação e Anunciantes. 

O CENP e a ABEP têm, desde 
2015, uma parceria visando a quali-
ficação de métodos e processos e de 
avaliação técnica das metodologias 
das pesquisas destinadas ao merca-
do publicitário.

O convênio estabelece uma par-
ceria entre as duas entidades para a 
análise técnica preliminar por parte 
da ABEP dos pedidos de credencia-
mento de estudos de pesquisa de mí-
dia, uma das finalidades do CENP. A 
ABEP atua como organismo técnico 
de consultas do CTM, podendo tam-
bém ser chamada para analisar estu-
dos já credenciados. 

A parceria já existia na prática an-
tes da assinatura do convênio e su-
blinha a importância do CTM como 
fórum de discussões de um dos as-
pectos mais importantes da publici-
dade e como grupo mobilizador e in-
dutor de ações práticas. “O CTM, em 
parceria com a ABEP contribui pa-
ra aprimorar a qualidade no plane-
jamento publicitário”, disse Antonio 
Ricardo Ferreira, coordenador do 
CTM. “É uma parceria muito bem-
sucedida. Ter a experiência da ABEP 
para referendar as ações do CTM foi 
um passo importante para definir 
melhor o peso que é dado a cada es-
tudo dos institutos de pesquisa con-
siderado na pontuação para a Certi-
ficação”.

@
 www.cenp.com.br/banco-pes-
quisa/fornecedores-de-midia/
informacoes_de_midia.php
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Anunciantes, Agências e Veículos continuam sentindo muita falta 
das informações do projeto Inter-Meios 

Todos os setores importantes da 
economia têm seu desempe-
nho medido por indicadores 

objetivos e deles dependem para vá-
rias decisões importantes. A indústria 
automobilística, por exemplo, dispo-
nibiliza suas estatísticas por meio do 
site da Anfavea, a entidade que reúne 
as montadoras. Dados de produção, 
exportação e licenciamento de veícu-
los, até pelo tipo de combustível, estão 
disponíveis uns poucos dias depois de 
encerrado o mês. Certamente as ma-
trizes das maiores montadoras mun-
diais olham com atenção estes dados 
para planejarem seus próximos pas-
sos no mercado brasileiro. “Informa-
ções deste tipo são um mapa. Nós, 
publicitários, não podemos continu-
ar navegando sem ele”, resume Flávio 
Steiner, diretor geral de mercado do 
Grupo RBS e diretor do Comitê Mer-
cado Anunciante da ANJ.

A publicidade brasileira não tem, 
hoje, um indicador econômico. Tinha 
até agosto de 2015, quando o projeto 
Inter-Meios foi descontinuado. Uma 
iniciativa do Grupo Meio&Mensagem 
em conjunto com veículos e com 

apoio das entidades do mercado, o In-
ter-Meios consolidava dados jurados 
de faturamento publicitário dos veí-
culos aderentes ao projeto. Um fator 
de extrapolação foi defi nido, de forma 
a projetar o faturamento dos veículos 
não participantes e também incorpo-
rar os valores investidos na produção 
das peças publicitárias.

O Inter-Meios serviu ao mercado 
por 25 anos, sendo um dos elemen-
tos que compuseram a base de cres-
cimento da atividade num período 
excepcionalmente produtivo. Ele foi 
encerrado em razão do descontenta-
mento de várias entidades represen-
tativas de meios com a negativa de 
empresas globais de tecnologia, co-
mo Google e Facebook, em aderirem 
ao Projeto. 

Sem o Inter-Meios, restou o dado 
do Kantar IBOPE Media. Ele é, sob 
qualquer aspecto, admirável pelo seu 
alcance e detalhamento, mas, dada a 
sua metodologia, apresenta valores de 
investimento publicitário muito supe-
riores aos verifi cados, o que o torna 
relativamente frágil como indicador, 
mas é uma referência para o merca-

do. O problema é que ele é construí-
do a partir do preço cheio das tabelas 
dos veículos e não aquele negociado 
pela agência em nome dos clientes. A 
distorção é expressiva. Em 2014, últi-
mo ano em que foi possível uma com-
paração direta, enquanto o Projeto In-
ter-Meios indicava um investimento 
publicitário de R$ 41,9 bilhões, o Kan-
tar Ibope projetava R$ 121,1 bilhões. 

O Inter-Meios deixou saudades no 
mercado. “A Abert tem sistematica-
mente insistido com os radiodifu-
sores sobre a questão da transparên-
cia comercial dos dados do setor”, diz 
Luis Roberto Antonik, diretor geral 
da Abert. “Tais dados são considera-
dos de grande importância, pois, com 
o incremento da tecnologia de análise 
de investimentos publicitários, é cru-
cial para as agências de propaganda 
deterem todo o tipo de informação 
que ajude na melhor decisão entre as 
múltiplas opções”. “Seria um grande 
avanço termos no Brasil esta infor-
mação de maneira precisa, que repre-
sentasse de fato a dimensão de cada 
meio no bolo publicitário nacional”, 
diz Flavio.

MERcADO

PUBLICIdade mereCe
Um IndICador
de deSemPenHo
maIS PreCISo Luis Roberto Antonik, 

diretor geral da Abert
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o FUtUro da ProPaganda 
– Parte 4: geStÃo

a aGÊNCia tamBÉm É Um 
NEGÓCiO

No passado, muitas agências falha-
ram em prosperar e continuar sua 
existência pela deficiência de gestão 
de seu negócio. Hoje – e no futuro – 
elas nem conseguem decolar se não 
forem organizações muito bem ad-
ministradas e altamente capacitadas 
a fazer negócios.

É claro que essa situação não é ex-
clusiva das agências de publicidade, 
mas talvez seja particularmente re-
levante no caso delas. Como o co-
re business delas é a oferta de talento 
e sempre é possível conquistar con-
tas expressivas de um momento pa-
ra outro, no passado muitas conse-
guiam driblar a gestão deficiente por 
algum tempo até que melhorassem 
esse aspecto do negócio ou vendes-
sem a operação para outra agência. 

Isso acontecia porque os custos 
eram bem menores e as receitas, de 
fees e comissões, maiores. Hoje, no 
entanto, os custos operacionais das 
agências estão nas alturas, sejam os 
custos físicos das instalações, a come-
çar por sedes em bons endereços, se-
jam os de equipamentos e da folha de 
pagamento, devido à ampliação e so-
fisticação das equipes e ao aumento 
dos custos trabalhistas. Na outra pon-
ta, a redução dos preços praticados é 
outra realidade muito conhecida de 
todos os que estão no ramo.

Além disso, havia bem menos com-
petição direta, de agências de publi-
cidade, e indireta, de outros tipos de 
agências, de diversos outros setores de 
negócios – de produtoras a consulto-
rias – e até de veículos e dos próprios 
clientes. Essa maior competição au-
mentou em número, com a oferta de 

padrões inferiores a menor preço, pe-
la existência de mais agências de qua-
lidade e até pela presença no mercado 
de outros competidores, com compe-
tências mais desenvolvidas em cam-
pos específicos.

 
A gestão é essencial – Por essas ra-
zões, a gestão da agência passou a ser 
tão relevante para o sucesso de novos 
empreendimentos – bem como para a 
manutenção e renovação dos existen-
tes –, como a qualidade de sua oferta 
de serviços e de talento.

O que em muitos momentos do 
passado chegou até mesmo a ser aces-
sório e a não fazer parte das preocu-
pações centrais dos principais sócios 
das agências, hoje tem que estar no 
centro do negócio e contar com um 
sócio dedicado ou executivo especia-
lizado de alto gabarito na área.

pROpAGAnDA

Encerrando a publicação da série de quatro artigos de Rafael 
Sampaio sobre o presente e o futuro da propaganda, a cEnp em 
Revista aborda as reflexões do autor sobre a relevância crescente da 
gestão na atividade publicitária e, em especial, no setor de agências 
de publicidade. Faz também um alerta sobre os perigos de perseguir 
objetivos e meios desintegrados entre si e detalha as reflexões sobre 
a análise central da série, que é a discussão sobre os benefícios do 
modelo brasileiro de propaganda.
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Situações que antes faziam parte 
das características do negócio, como 
a preparação de campanhas especu-
lativas, as refações de planos, de cria-
ção e até de produção, muitos servi-
ços gratuitos e um certo laissez-faire 
em termos de gestão de pessoal, ho-
je podem ser velozmente mortais pa-
ra uma agência.

Junto a isso há o enorme desafio 
de saber cobrar – em valor e exten-
são – seus clientes, tanto dos que não 
demandam serviços de forma ativa, 
mas geram gastos de manutenção, 
como aqueles que faturam bastante, 
mas pedem um espectro muito gran-
de de serviços ou pagam um sub-pre-
ço por eles. Em ambos os casos essas 
situações geram um enorme perigo 
de miopia por parte dos dirigentes 
das agências, ou porque acham que 
os clientes inativos não estão gerando 
custos – quando na verdade custam 

e ainda bloqueiam a entrada de con-
correntes do mesmo setor, ou porque 
o elevado faturamento gera a ilusão 
de que são clientes rentáveis, apesar 
de pagarem pouco.

News business é chave do sucesso – 
Outro ponto que ganha relevância na 
gestão das agências é a área de new 
business, que sempre foi fundamen-
tal para manter e expandir o negócio, 
mas que hoje tem alguns complicado-
res adicionais, pelo fato de que é mais 
difícil atrair novas contas e pelo custo 
crescente em obtê-las – mesmo sem 
se cair na armadilha de se fazer cus-
tosas campanhas especulativas.

É da natureza do negócio das agên-
cias que se ela ficar parada, ela perde-
rá volume de negócios – na média de 
10 a 20% ao ano. Ou porque alguns 
clientes saem, ou porque alguns re-
duzem ou dividem sua verba. Ou por-

que muda a estratégia do anunciante 
e a ênfase na publicidade.

Dessa forma, para ficar no mes-
mo lugar, a agência tem que gerar 
mais negócios do que perde. E co-
mo conquistar novas contas é sem-
pre um processo demorado, ela pre-
cisa monitorar com frequência e 
precisão as perspectivas de perda de 
faturamento, de modo a abrir fren-
tes de prospecção que possam com-
pensar as perdas que acontecem ou 
se anunciam.

Se somarmos a questão de ges-
tão com a de new business, pode-
mos constatar que a quase totali-
dade do tempo e atenção de um ou 
mais sócios deve estar dedicada a 
essas tarefas – ou que é preciso ha-
ver departamentos específicos bem 
estruturados para isso, além é claro 
de contínua e cuidadosa atenção do 
conjunto de seus sócios e dirigentes.

a sÉriE “O FUtUrO Da PrOPaGaNDa”
Os quatro artigos foram divididos em 16 partes e publicados a partir da edição 47 da CENP em Revista, todas 

disponíveis 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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Sempre foi importante – A pers-
pectiva histórica mostra que a gestão 
e o new business sempre foram im-
portantes, ainda que menos que hoje, 
e foi a razão do sucesso e permanên-
cia de algumas agências em relação à 
massa das demais.

Numericamente, a grande maioria 
das agências nunca cresceu muito e 
a taxa de mortalidade das pequenas 
e médias é tradicionalmente bastan-
te elevada.

Entre as médias que se destacaram 
e até entre as grandes que alcançaram 
maior sucesso, por seu lado, temos 
a realidade de raros casos de longe-
vidade, com um elevado número de 
fusões e aquisições, a maioria moti-
vada mais pelo enfrentamento de di-
ficuldades de uma das partes do que 
pelo aproveitamento de oportunida-
des por ambas as envolvidas nesses 
negócios.

Mudanças estruturais – Talvez seja 
o momento do setor de agências de-
dicar maior atenção, tempo e recur-
sos para repensar o formato pelo qual 
tradicionalmente esteve estruturado, 
que pouco mudou na sua essência e 
forma em muitas décadas.

É preciso encontrar a fórmula de re-
duzir custos, cobrar mais e com pre-
cisão mais elevada e focar a aplicação 
de seus recursos na qualificação e ta-
lento de sua equipe que atende, cria, 
produz e gerencia a comunicação de 
marketing, com ênfase na propagan-
da, para seus clientes.

É evidente que existem inúmeras si-
tuações diversas nesse campo de ges-
tão do negócio entre as milhares de 
agências que operam no mercado e 
certamente algumas já têm uma fór-
mula mais eficaz do que outras. Mas 

a realidade é que a média do setor es-
tá sofrendo bastante nesse aspecto ne-
gocial e gerencial e é imperativo haver 
um esforço coletivo de renovação das 
práticas do negócio.

Talvez um caminho seja o de apren-
der com sociedades de advogados, 
médicos e outros profissionais li-
berais, que têm conseguido manter 
rentabilidade, aumentar sua perma-
nência nos negócios, reciclar sua or-
ganização acionária e até reduzir seus 
impostos com ações sobre as autori-
dades correspondentes.

É bem provável que os tempos mais 
favoráveis para o negócio das agên-
cias não voltem mais, mas a situação 
presente de dificuldades – que podem 
aumentar, pois as ameaças no hori-
zonte são diversas e substantivas –, 
pode ser endereçada de modo mais 
eficiente e eficaz.

Lições de Hollywood – Um modelo 
que talvez possa ser uma fonte de ins-
piração e de benchmark para as agên-
cias é aquele que Hollywood adotou 
nas últimas décadas, quando o for-
mato de imensos estúdios verticais 
se mostrou inadequado para enfren-
tar o binômio de uma cadeia de pro-
dução mais atomizada e diversificada 
e um processo de distribuição bem 
mais complexo, envolvendo além das 
redes de cinema, as redes de televisão 
abertas e pagas, a indústria de cópias 
individuais (primeiro com videocas-
setes e CDs e, depois, via streaming) 
e outras possibilidades digitais – seja 
no mercado doméstico como no in-
ternacional.

Hoje, cada grande filme ou série na 
prática é um negócio à parte, envol-
vendo capitais e interesses de diver-
sas fontes, um intrincado sistema de 

fornecedores, que muitos casos tam-
bém são associados ao projeto, distri-
buidores (sócios ou não) e tarefas que 
antes eram acessórias e hoje são vitais 
– como o marketing dos filmes e sé-
ries e os mecanismos de licensing pa-
ra múltiplas aplicações.

No caso das agências, uma solução 
para enfrentar as dificuldades de con-
quista e atendimento rentável de con-
tas de médio e grande porte talvez 
seja montar sociedades específicas 
para cuidar desses clientes ao longo 
do tempo, mantendo alta qualidade e 
lucratividade.

É óbvio que estruturar esse forma-
to pode ser complexo e requerer com-
petências de gestão até hoje pouco fa-
miliares ao setor de agências. Existem 
barreiras legais a serem superadas, a 
natural desconfiança em “dividir” o 
atendimento, o fato das grandes agên-
cias hoje serem em sua grande maio-
ria multinacionais, o temor do clien-
te em trabalhar com um “consórcio” 
de fornecedores e assim por diante.

Mas não se deve perder de vista que 
assim como Hollywood soube se rein-
ventar para superar as diversas amea-
ças e crises que enfrentou e hoje é um 
negócio mais vigoroso do que nunca, 
o setor de agências também não pode 
ficar estagnado recordando os bons 
velhos tempos e vendo sua presença 
no bolo publicitário ser erodida por 
uma série de fatores.

As agências nunca foram tão im-
portantes para os clientes, mas além 
de estarem bem estruturadas e qua-
lificadas para isso, elas precisam 
manter um nível de rentabilida-
de capaz de suportar essas caracte-
rísticas, remunerar adequadamen-
te seus talentos e valer a pena para 
seus acionistas.
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CUIDADO: VOCÊ PODE CONSEGUIR 
AQUILO QUE PROCURA

Existe um grande perigo dos anunciantes buscarem so-
luções baratas para os serviços de publicidade e das agên-
cias tentarem segurar sua rentabilidade fazendo apenas 
uma rotina medíocre para seus clientes.

Nos últimos anos, o mercado tem presenciado uma re-
dução de preços das agências, através da redução de seus 
fees, retornos desmedidos de comissões e pelo aumento 
de serviços gratuitos aos anunciantes, que têm pressiona-
do através de áreas de compras e procurement, sucessivas 
concorrências e outras formas de buscar a rebaixa dos ho-
norários pagos pelos seus serviços de comunicação – ao 
ponto de chegar ao limite da infração às normas legais e 
de autorregulação que ordenam a atividade, expondo-as 
às penalidades previstas, além de gerar, em decorrência 
de retornos acima dos limites, a possiblidade de acumu-
lar passivos tributários.

O primeiro vetor desse problema é que são raras as 
agências com competências específicas nos processos de 
negociação, nos quais muitos anunciantes são mestres, e 
também não calculam com a precisão adequada o impac-
to de custos e passivos trabalhistas e tributários, que a me-
lhor prática administrativa financeira recomenda serem 
sempre calculados em toda sua extensão.

O segundo vetor do problema é que muitas agências 
têm competido mais pelo preço que pela qualidade, acei-
tado pressões de redução de suas taxas e tentado atuar pe-
lo padrão mínimo, para não se tornarem inviáveis finan-
ceiramente.

Nesse movimento de redução de preços contribui o au-
mento da parcela dos investimentos destinados às mídias 
digitais, pois os líderes desse setor não pagam o desconto-
padrão que a mídia tradicional concede às agências, ge-
rando, consequentemente, menos receita para elas. Adi-
cionalmente, o digital demanda um grande volume de 
trabalho e muitos profissionais dedicados. Esta é uma 
conta que não fecha e precisa ser enfrentada pelas partes 
(agências e clientes) e pelo conjunto do mercado.

Vitória de Pirro – Essa movimentação em termos de re-
dução de preços das agências é, para os clientes e as pró-
prias agências, uma autêntica vitória de Pirro, como se 

convencionou denominar, na História, as batalhas que 
não compensam serem vencidas.
Porque a verdade é que todos – clientes e agências – con-
seguem atingir esses objetivos de reduzir preços e segu-
rar a rentabilidade no curto prazo, mas complicam o 
médio e inviabilizam o longo prazo.
Isso porque, para os anunciantes, utilizar propaganda 
de qualidade é cada vez mais essencial para que eles te-
nham marcas fortes e ativem negócios lucrativos. Para 
as agências, por seu turno, produzir propaganda de qua-
lidade tende a custar mais e não menos. A disputa pelo 
preço é, portanto, uma equação que não fecha.
O anunciante que compra preço espera que a qualida-
de se mantenha, por algum milagre, e, quando constata 
que não deu certo, corre atrás de outra agência tão bara-
ta – ou mais barata ainda.
A agência, que perde o negócio e está enfraquecida, par-
te em busca de outro cliente com características seme-
lhantes.
O resultado é um circulo vicioso que não beneficia ne-
nhum dos lados e nem o setor da propaganda como um 
todo. Ou seja, todo o cuidado é pouco para as duas par-
tes – clientes e agências – não caírem na armadilha de 
desejar a coisa errada em comunicação: a simples busca 
do preço menor e não do valor maior.
Essa miopia de confundir preço com valor também não 
beneficia o consumidor, porque eles precisam e desejam 
bens e serviços resultantes da concorrência mais intensa 
e efetiva entre as empresas que lutam por sua preferên-

No passado, muitas 

agências falharam em 

prosperar e continuar sua 

existência pela deficiência 

de gestão de seu negócio. 

Hoje – e no futuro – elas 

nem conseguem decolar 

se não forem organizações 

muito bem administradas
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cia. Essa competição saudável é a que eleva a qualidade e 
reduz os preços para a população, ao mesmo tempo em 
que gera impostos pelo dinamismo da economia.

O grande impacto econômico da propaganda – Estu-
do feito pela Abap, a entidade das agências de publicida-
de (com suporte de todo o mercado), a partir de um mo-
delo econométrico da Deloitte do Reino Unido, que foi 
divulgado no segundo semestre de 2016, indica que cada 
R$ 1,00 aplicado em publicidade gera em média R$ 10,69 
para o conjunto da economia. Ou seja, os R$ 33,5 bilhões 
movimentados pela publicidade (em 2014) no Brasil se 
transformaram em R$ 358 bilhões – o que é uma extraor-
dinária contribuição para a economia brasileira.

É esse círculo virtuoso que a busca da obtenção de ser-
viços de publicidade pelo menor preço, ou até abaixo do 
próprio preço, pode corromper. Esse movimento não é 
sustentável individualmente pelas empresas e pode ter 
impacto negativo mais amplo sobre o conjunto da econo-
mia, que precisa ser constantemente estimulada, especial-
mente em um País que ainda tem um amplo espaço para 
expansão de sua riqueza e qualidade de vida.

Preço justo, alta qualidade – Isso não quer dizer que o 

anunciante deve pagar qualquer preço por serviços de 
qualidade, mas sim que o talento e a dedicação de agên-
cias e de seus profissionais têm que ser devidamente 
compensados, de forma que a própria qualidade possa 
continuar crescendo. Também é direito e até dever dos 
executivos das empresas anunciantes exigir que os inves-
timentos em publicidade produzam substanciais retor-
nos para suas marcas e seus negócios.

No caso brasileiro, um modelo de negócios desenvolvi-
do ainda nos anos de 1950, refinado nas décadas de 1980 e 
1990 e mantido no começo do século XXI, tem assegura-
do a possibilidade de elevar e manter esse padrão de vir-
tuosidade na nossa propaganda – como será destacado na 
última parte desta série de artigos.

AS VIRTUDES DO TRADICIONAL 
MODELO BRASILEIRO DE 
PROPAGANDA

O que se convencionou denominar de modelo brasilei-
ro de propaganda continua sendo o mais adequado para 
assegurar a estruturação devida da agência, a atração de 
grandes talentos específicos e o enfrentamento dos desa-
fios presentes e futuros da propaganda e do conjunto da 
comunicação.

Não menos importante, o modelo brasileiro tem se re-
velado o mais produtivo para as empresas anunciantes 
que, apesar de terem volumes de verba bem menores que 
os dos principais centros publicitários do mundo, podem 
contar com um padrão de qualidade em tudo compará-
vel ao que é oferecido nesses mercados.

Nosso modelo é estruturado em torno do atendimen-
to publicitário full-service aos clientes e se fundamen-
ta em um misto de legislação (a lei 4680/65 e o decreto 
4563/02, além da lei 12.232/10) e a autorregulação (atra-
vés das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, admi-
nistradas pelo CENP).

O modelo impede a desintegração do atendimento a 
uma conta publicitária e incentiva a manutenção da con-
ta por períodos mais extensos na mesma agência, aproxi-
mando as equipes do cliente e da agência – o que melho-
ra o entendimento dos problemas e das oportunidades e 
a gestão das estratégias da marca atendida, além de me-
lhorar a produtividade geral.

Para os anunciantes, 

utilizar propaganda 

de qualidade é cada 

vez mais essencial 

para que eles tenham 

marcas fortes e ativem 

negócios lucrativos. 

Para as agências, por 

seu turno, produzir 

propaganda de 

qualidade tende a 

custar mais
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Internacionalmente, como se sabe, o padrão atual é a 
separação entre agências ditas criativas e as de mídia. His-
toricamente, o movimento foi positivo devido ao up-gra-
de da área e dos profissionais de mídia, por um lado, e ao 
maior foco no planejamento e criação, por outro.

Mas o movimento também teve seu lado negativo pela 
separação do atendimento aos anunciantes e pela desin-
tegração da gestão das tarefas e verbas publicitárias. Nos 
últimos tempos, inclusive, tem-se observado que mui-
tas agências de mídia também estão fazendo o planeja-
mento da comunicação e criando soluções e as agências 
criativas passaram a pensar em mídia... Ou seja, começa 
a haver novamente uma convergência em direção ao sis-
tema full-service.

Vale lembrar que a propriedade das grandes agências 
multinacionais dos dois tipos é a mesma, na maioria dos 
casos, através das grandes holdings de serviços de comu-
nicação (Dentsu Aegis, Havas, Interpublic, Omnicom, 
Publicis e WPP).

Vale destacar, ainda, que apesar de ser o padrão entre as 
grandes agências, o sistema dual de agência de criação e de 
mídia não é o dominante entre as médias e pequenas, es-
pecialmente no caso do maior mercado do mundo, os Es-
tados Unidos, onde as centenas de agências de expressão 
espalhadas pelo país continuam trabalhando no esque-
ma full-service e têm expressiva participação no mercado.

Modelo virtuoso – O modelo brasileiro, por sua vez, ga-
rante qualidade da propaganda brasileira. Todos os índi-
ces globais de qualidade, como um bom exemplo são os 
resultados do Cannes Lions, indicam que o Brasil tem si-
do consistentemente classificado como mantendo a ter-
ceira melhor propaganda do mundo, mesmo com nos-
so mercado estando entre a sétima e décima posição no 
ranking de volume de negócios.

O modelo brasileiro de propaganda assegurou – e per-
manece assegurando – recursos para atrair talentos pa-
ra a atividade, que beneficiaram não apenas os profissio-
nais e as agências, mas também as marcas e os negócios 
dos clientes.

Para o futuro, o modelo precisa e deve ser mantido, in-
clusive porque é benéfico para suportar a transformação 
necessária para que a propaganda ajuste-se às novas rea-
lidades, como foi destacado ao longo destes quatro arti-

gos sobre o futuro da atividade.
O modelo full-service e a rentabilidade mínima que 

ele proporciona é e continuará sendo de grande utilida-
de para aspectos como manter a propaganda no centro 
do sistema solar da comunicação; garantir a existência 
de organizações de mídia independentes e fortes; além 
de assegurar aos anunciantes – cada vez mais assober-
bados com múltiplas tarefas – que as agências cumpram 
de forma mais efetiva e eficaz as tarefas delas em benefí-
cios das marcas e negócios dos clientes.

O nosso modelo é e será um importante fundamento 
para que as agências estejam capacitadas para serem as 
grandes enablers da comunicação; que a área e os pro-
fissionais de atendimento sejam os condutores da co-
municação integrada; que os planejadores sejam os co-
autores do briefing e os compositores da estratégia da 
comunicação; que os criativos sejam formuladores das 
ideias e curadores do conteúdo das marcas; que os mí-
dias sejam os criadores e gestores de contatos; e que uma 
ampla rede de artesãos especialistas possa trabalhar de 
forma coordenada e integrada para se alcançar a exce-
lência da comunicação.

Adicionalmente, o modelo brasileiro de propaganda 
tem se provado o mais conveniente para que as agências 
sejam um negócio saudável e sólido, cumprindo da me-
lhor forma as indispensáveis funções e tarefas que pres-
tam a seus clientes.

O modelo brasileiro tem se 

revelado o mais produtivo 

para os anunciantes que, 

apesar de terem volumes 

de verba bem menores que 

os dos principais centros 

publicitários do mundo, 

podem contar com um 

padrão de qualidade 

superior



CERTIFICAÇÃO 
O CENP iniciou 2017 com 1522 agências detentoras da 

Certificação de Qualificação Técnica, levando em conta 
dados até 23 de janeiro. Até esta data, os processos avalia-
dos a partir de janeiro de 2016 chegaram a 1.166, haven-
do 12858 agências cadastradas pelo CENP. 

Embora o prazo máximo estabelecido para a análise dos 
pedidos de certificação e revalidação seja de trinta dias, o 
prazo médio de análise registrado nos últimos três anos 
pelo CENP tem sido de quinze dias.

A implantação do Certificado Eletrônico, em dezembro 
de 2014, tem sido fator importante para a celeridade do 
processo de certificação e recertificação. O CENP registra 
êxito expressivo no funcionamento do sistema, com óti-
mo índice de satisfação na utilização da ferramenta e tam-
bém mais segurança para os usuários.

http://www.cenp.com.br/certificacao/agencias_certifi-
cadas.php 

BUP 
O BUP, Banco Único de Listas de Preços do CENP, pas-

sou a disponibilizar um importante facilitador para as 
agências de publicidade: desde o final de 2016, podem ser 
concedidas várias senhas de acesso ao sistema a uma mes-
ma agência, tornando mais ágil e simples o processo de 
consultas. As senhas adicionais podem ser solicitadas pe-
lo e-mail info@cenp.com.br.

O BUP já tem depositadas mais de oitocentas listas de 
preço de veículos de comunicação de todo o país, que po-
dem ser acessadas por toda agência de publicidade certi-
ficada pelo CENP. 

http://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/bup/

VíDEO & PUBLICIDADE
O CENP produziu nova versão, mais curta, do vídeo A 

Publicidade Brasileira e a Autorregulação. Trata-se de uma 
breve história da atividade, reconhecida mundialmente 
pela sua excelência e também uma explicação simples do 
funcionamento do modelo brasileiro de publicidade. O ví-
deo tem áudio em português e versões legendadas em in-
glês e espanhol. Confira em http://bit.ly/2cDqSRw  

Ao longo do ano, várias campanhas publicitárias foram 
desenvolvidas pelo CENP, sempre sob responsabilidade 
da Zoégas Comunicação. Entre os temas das campanhas, 
a Certificação Eletrônica, o credenciamento de Serviços 
de Informações de Mídia e composição e responsabilida-
des do CTM e o site trilíngue, entre outras.

Foi desenvolvimento também e incluída no planejamen-
to de comunicação da entidade uma assinatura padrão de 
e-mails para todos os funcionários do CENP. 
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cEnp

confira algumas das iniciativas do cEnp ao longo de 2016

Um BaLanço daS atIvIdadeS 
reCenteS da aUtorregULaçÃo

DADOS GERAIS

AGÊNCIAS 2014   2015     2016       2017 

Cadastradas 12394   12678     12841    12858

Certificadas 1991   1812     1536       1522
Até 23 / 01 / 2017

DEPARTAMENTO DE CERTIFICAÇÃO

PROCESSOS 2014   2015     2016       2017

Analisados 1563   1335     1083       83
Até 23 / 01 / 2017

MÉDIA DE TEMPO DE ANÁLISE DE PROCESSOS

2014 / 2015  -  15 dias desde a chegada até o
envio do parecer

Até 23 / 01 / 2017
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SITE  & CENP EM REVISTA 
Vários aperfeiçoamentos foram implementados no site 

do CENP ao longo do ano. Foi criada, por exemplo, a se-
ção “Eventos do Mercado”. Nela, os visitantes encontrarão 
os eventos que têm o apoio institucional do CENP e cujos 
conteúdos se relacionam com a técnica publicitária. 

Correspondendo ao consumo cada vez maior da CENP 
em Revista em plataformas digitais, o CENP investiu no 
desenvolvimento de sistemas para que o IVC, Instituto Ve-
rificador de Comunicação, possa auditar a circulação da 
revista também em suas versões digitais, no site da entida-
de e nos dois principais sistemas operacionais para apare-
lhos móveis, Apple/IOS e Android. 

Ao longo do ano, houve iniciativas continuadas de co-
municação para incrementar a leitura da versão digital da 
CENP em Revista.

Também o novo sistema de dados para mailing se trans-
formou em eficiente ferramenta de comunicação com 
stakeholders e com o mercado.

http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/

CTM
O CTM, Comitê Técnico de Mídia, encerrou 2016 con-

tabilizando 430 estudos credenciados, considerando as 
distribuições em praças e mercados. Eles são produzidos 
por dezoito fornecedores de informações de mídia e estão 
distribuídos em três categorias: Pleno, Valor Agregado e 
Norteador de Mercado. 

A Categoria Pleno está dividida em três pilares: Audiên-
cia/Circulação, Hábito e Investimento, com, respectiva-
mente, sete, quatro e sete institutos com estudos creden-
ciados. Já nas categorias Valor Agregado e Norteador de 
Mercado, estão credenciados estudos de, respectivamen-
te, dois e três institutos.

Até o final de 2016, o CTM recebeu 75 solicitações de 
credenciamento de 44 institutos de pesquisa, dos quais 32 
foram aprovados e homologados pelo Conselho Executi-
vo do CENP.

http://www.cenp.com.br/banco-pesquisa/fornecedores-
de-midia/informacoes_de_midia.php

AUDITORIA
A auditoria das contas do CENP de 2015 foi realizada 

pela KPMG. Os resultados foram apresentados e aprova-
dos pelo Conselho Fiscal e posteriormente também apro-
vados pela Assembleia Geral.

http://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/governanca/

COMPLIANCE 
O CENP deu início ao Programa de Integridade e Com-

pliance, com a implementação do documento Compro-
missos de Conduta Ética do CENP. 

Foi promovido workshop interno, sobre o uso da tecno-
logia no CENP - Segurança e Internet, e a inclusão no site 
da entidade do compromisso de conduta ética do CENP 
para os colaboradores internos.

http://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/governanca/

ENQUETE DE SATISFAÇÃO
A Enquete de Satisfação promovida ao longo de todo o 

ano pelo CENP apurou elevado grau de aprovação dos res-
pondentes: 32% consideraram o atendimento acima do es-
perado e 65% dentro do esperado. Foram registradas 837 
respostas a partir de contatos realizados durante 2016.

http://www.cenp.com.br/enquete_satisfacao.php

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 
Levando em consideração a crise que atinge o país, o 

Conselho Executivo do CENP deliberou no final do ano 
passado conceder um desconto na Contribuição Associa-
tiva 2017 para Agências, Anunciantes e Veículos de Co-
municação que a equipara ao valor cobrado em 2015. O 
desconto é válido para os associados e agências certifica-
das quando da emissão da contribuição. Também as enti-
dades fundadoras e associadas do CENP terão o valor de 
Contribuição Associativa reduzido.

Outro benefício concedido é a possibilidade das agên-
cias certificadas enquadradas na Faixa 25 de Contribui-
ção Associativa dividirem o valor da cota única em qua-
tro parcelas.

http://www.cenp.com.br/PDF/Comunicados/
resolucao_2016_contribuicao_associativa_2017.pdf
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ARTIGO: AnTÔnIO LInO pInTO

e-FInanCeIra e aS agÊnCIaS 
de ProPaganda 

plo, mútuos ou transferências entre o 
sócio e a empresa ou vice-versa; valores 
recebidos como adiantamento de lu-
cros, sendo que parte acaba sendo de-
volvido ou transformado em mútuo, já 
que a expectativa de lucro se frustrou; 
valores recebidos por sócios em várias 
empresas onde as participações reais 
não coincidem com o estabelecido no 
contrato social e pagamentos de contas 
do sócio pela pessoa jurídica.

Para as agências que operam com 
a responsabilidade de receber valo-
res dos clientes, para em seguida pa-
gar os fornecedores e veículos, sugiro 
uma atenção redobrada nos controles, 
pois, embora a Receita entenda a nos-
sa forma de operação, há sim, possibi-
lidade de questionamento dos valores 
que transitam pela agência. 

O fato é que, a partir de 2016, o con-
tribuinte que não quiser ter dor de ca-
beça terá de se preparar melhor. Obter 
orientação com especialistas será mui-
to importante. Então, é melhor gastar 
um pouco agora, do que gastar com o 
Leão. Até porque a mordida do Leão 
dói, e é sempre mais profunda.

Portanto, é fundamental que a em-
presa tenha seus controles e contabili-
dade conciliados e controlados.

Para desonestos ou sonegadores, só 
há uma advertência: the game is over!

Antônio Lino Pinto, Diretor Consultor Ad-

ministrativo Financeiro da Fenapro e só-

cio da Viramundo Consultoria em Gestão

AReceita Federal vem apertan-
do o cerco contra os contri-
buintes.

Tudo é cruzado. Quanto se gasta no 
cartão de crédito, com assistência mé-
dica, compra de imóveis e veículos, sa-
ques no banco, valores recebidos como 
salários, pro labore, lucros. Até crédi-
tos de Nota Fiscal Paulista entram no 
controle.

Faltava um item importante: quanto 
o contribuinte, ao fazer a declaração de 
IR, declarava que tinha no banco no fi -
nal do ano e o quanto ele tinha de fato.  
Faltava. Agora não falta mais. 

Com a IN 1.571/15, desde 
31/12/2015 a Receita conta com es-
sa informação, do saldo e também da 
movimentação mensal. 

 Todos os agentes fi nanceiros, ban-
cos, seguradoras, corretoras, entre ou-
tros, estão obrigados a informar à Re-
ceita a movimentação fi nanceira de 
cada CNPJ ou CPF. A informação é 
mensal e envolve movimentações su-
periores a R$ 2.000 para pessoa física 
e R$ 5.000 para as pessoas jurídicas. A 
primeira leva de informações já foi en-
viada em agosto de 2016.

E o que as agências têm a ver com is-
so? E quais são as consequências dessa 
medida?  Sobram problemas para to-
dos, agências, sócios e pessoas físicas e 
jurídicas em geral.

Há problemas inclusive para os ho-
nestos, e não apenas para os deso-
nestos.

Para os honestos, há o risco de malha 
fi na ou questionamento da Receita so-
bre movimentações ou saldos errados, 
informados por engano ou descuido. 

Os desonestos ou sonegadores te-
rão de justifi car o patrimônio a desco-
berto, e provavelmente terão que arcar 
com os custos dos impostos e mul-
tas, já que estes foram pegos de “cal-
ças curtas”.

Para os honestos, tenho algumas re-
comendações.

No caso de Pessoa Física, mante-
nha, em arquivo controles como ta-
lões de cheques, teds, docs e extratos 
bancários mensais, cópias das decla-
rações de IR, comprovantes de paga-
mentos a terceiros, extratos de cartões 
de crédito, informes de rendimentos 
do empregador etc. Tudo por pelo me-
nos seis anos.

As transferências entre familiares, 
dependentes ou não, esposa, fi lhos, ou 
a qualquer outra conta corrente, deve-
rão ser também devidamente registra-
das e os documentos guardados.

Em caso de Pessoa Jurídica, se for op-
tante pelo Simples ou Lucro Presumi-
do, saiba que acabou a ideia, errada, de 
que essas empresas não precisavam de 
contabilidade. A partir de agora, para 
o esclarecimento de qualquer questio-
namento, será fundamental o balanço 
contábil, além da declaração de IRPJ.

Sem um balanço contábil detalhado 
e uma declaração de renda correspon-
dente será difícil comprovar, por exem-

como a In 1.571/15 poderá afetá-las?



Entidades Fundadoras: Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

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

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

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA.

ESTAS INFORMAÇÕES 
DE MÍDIA SÃO SÉRIAS 
MESMO?

A FONTE É SEGURA?

TEM COMO 
COMPROVAR?

CENP. A MELHOR RESPOSTA 
PARA PERGUNTAS COMO ESTAS.

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

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

Obrigado ao Cenp por exigir e nos 

obrigar a ser melhores. 

Luiz Cláudio, New/W Comunicação, 
Goiânia

Agradecemos a agilidade da equi-

pe do CENP e trabalharemos com 

mais afi nco ainda, mediante a reno-

vação/reconhecimento desta grande 

instituição.

Exibiremos com prazer o novo cer-

tifi cado em nossa recepção e mídias.

Grato em nome de toda equipe. 

Diogo Ferreira, Evollui Comunicação e 
Marketing, Araxá  

Muito legal conhecer a visão de al-

guns importantes profi ssionais da pu-

blicidade, na matéria Perspectivas de 

2017, na última edição desta revista.

Arthur Neto, São Paulo

PESQUISA ABAP

Se dependesse de mim, toda agên-

cia de publicidade do Brasil teria pre-

gado em sua parede principal o re-

sultado da pesquisa recentemente 

divulgada pela Abap, dando conta 

que cada real investido em publicida-

de se transforma em R$ 10,69 (mais 

informações na edição 49 da CENP 
em Revista, disponível no site da en-

tidade). 

 

Célio Luiz, São Paulo

ESQUIZOFRENIA DIGITAL

Até onde irá esta situação, muito 

bem descrita pela CENP em Revista 

como esquizofrenia digital?

Até quando anunciantes e agên-

cias vão ter surpresas como as des-

critas na mais recente reportagem da 

série? Quantas explicações capengas 

mais teremos de aceitar, em prol de 

uma modernidade da boca pra fora? 

Está mais do que na hora de dar 

um basta à esquizofrenia digital e 

praticarmos, todos nós, uma publi-

cidade baseada nos seus melhores 

fundamentos.

Sérgio Roberto, Rio de Janeiro 

ATENDIMENTO CENP

Queremos registrar aqui nossa ad-

miração por toda equipe do CENP. 

Profi ssionais competentes, seguros, 

solidários que de forma muito pro-

fi ssional nos auxiliou e não mediram 

esforços para nos ajudar. Parabéns a 

toda a equipe e em especial ao pes-

soal da Certifi cação. 

Artcom Comunicação e Design, Vitória 

CENP EM REVISTA
Conteúdo produzido pela Porto Palavra 
Editores Associados
Jornalista Responsável: Eduardo Correa 
MTB Nº 18.619
Direção de Arte: Arthur Armendro Neto
Editoração Eletrônica: Conexão Brasil
tel. (11) 2994-4754
Assessoria Comercial: Paulo Chueiri
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Administração: Spring Editora -
tel. (11) 3165-2566
Impressão: Editora Referência Ltda. -
tel. (11) 2065-0791
Distribuição / Logística: Treelog
Capa: Zoégas Comunicação:
Raphaella Baptista

CENP EM REVISTA é uma publicação 
trimestral editada para o CENP – Conse-
lho Executivo das Normas-Padrão pela 
Spring Editora. 
Artigos assinados não refl etem neces-
sariamente a opinião desta revista, as-
sim como declarações emitidas por en-
trevistados.
É autorizada a reprodução total ou par-
cial das matérias, respeitado o direito de 
autoria e desde que citada a fonte.

Toda a edição também está disponível no 
site da entidade, www.cenp.com.br

Av Paulista, 2073 – 6º andar
Conjunto Nacional – Edifício Horsa II
CEP 01311-940 – São Paulo – SP 
tel. (11) 2172-2367
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Editada há mais de dez anos, a CENP em Revista promove, valoriza e preserva 
as boas práticas no mercado publicitário junto de Anunciantes, Agências de 
Publicidade e Veículos de Comunicação de todo o Brasil. As edições completas da 
CENP em Revista estão disponíveis para download gratuito tanto no sistema op-
eracional para aparelhos móveis Apple (iOS), como para o sistema Android, 
e também no site cenp.com.br/cenp-em-revista. Acesse já!

CONTEÚDO
RELEVANTE 
 E TOTALMENTE 
GRATUITO
• Acesso pelo tablet,
 celular ou computador.

• Fácil de acessar 
 e navegar.

Conselho Executivo das Normas-Padrão

CADASTRE-SE. É RÁPIDO, SIMPLES E GRATUITO.

Associadas Fundadoras Associadas Institucionais

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR
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