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ÉTICA E TRANSPARÊNCIA 
FAZEM BEM AOS
NEGÓCIOS

compreender o ambiente da autorregulação exis-
tente no mercado publicitário e ampliar o conhe-

cimento das normas e regras do setor são os propósi-
tos do material didático – exclusivo e inédito – que o 
CENP e o CONAR estão oferecendo gratuitamente às 
instituições brasileiras de ensino de comunicação. Nes-
ta edição da CENP em Revista você vai conhecer deta-
lhes do “Conteúdo Pedagógico CENP-CONAR: arte, 
técnica e ética publicitárias” e a opinião de professores 
que participaram de sua elaboração.

Mostramos, também, como profi ssionais do merca-
do publicitário se reúnem nas entidades que congre-
gam todos os atores responsáveis pela Criação, Aten-
dimento, Planejamento e Mídia, principalmente, em 
permanente processo de atualização, o que ajuda a tor-
nar a propaganda brasileira das mais premiadas e re-
conhecidas do mundo. 

Os que estão em formação e aqueles que mesmo 
exercendo atividade profi ssional buscam aprimora-
mento através da convivência e troca de experiências.

Sem veículos de comunicação independentes e que 
refl etem, cobram, reagem, provocam e instigam o 
mercado publicitário, estaríamos longe também da 
qualidade editorial do setor. Uma ampla matéria com 
os veículos do trade conta como são alimentados e se 
alimentam de informações sobre todo o ecossistema 
da comunicação.

Esta 2a edição do ano também traz matérias sobre 
house agencies; sobre estudo Kantar Ibope de investi-
mento publicitário e mapeamento do mercado baia-
no de comunicação.

A posse de Mario D’Andrea como presidente da 
ABAP e o manifesto publicado em jornais defenden-
do a profi ssão e buscando a valorização dos profi ssio-
nais e da riqueza gerada pelas agências para os anun-
ciantes, as marcas e o País também merecem destaque.

E falando em agência, o roadshow da Fenapro per-
correndo o Brasil e incentivando melhores práticas de 
gestão é um dos temas abordados também nesta edi-
ção, bem como o lançamento do Quality Certifi er do 
IVC que auditará audiência diferenciando o que vem 
de robôs leitores e de humanos.

Como não poderia deixar de ser, Cenp em Revista 
também faz sua homenagem ao grande Zaragoza, não 
só por seu talento inconteste mas também pela rela-
ção afetiva que temos com o autor de nossa identida-
de visual em anos passados.

A pós-verdade ou fake-news que infl a audiência de 
sites anônimos e está abocanhando verbas e colocando 
marcas em situação constrangedora na internet tam-
bém está na leitura desta edição.

Continuamos acreditando que a ética e a transpa-
rência determinam sempre o melhor norte para se rea-
lizar negócios.
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Mas sabe o que é ainda mais valioso pra gente? Produzir conteúdos de qualidade, 
levando diversão e informação para todas as famílias brasileiras. 

SBT. Ranqueada pelo BrandZ da Kantar Vermeer em estudo publicado pela revista IstoÉ - Dinheiro,  
como uma das 35 marcas mais valiosas do Brasil.
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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 - Delano Valentim de Andrade, 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 (suplente). 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 - Isabel Amorim e Virginia Any (titulares); Ernani 
Paciornik (suplente). aNJ - Felipe Goron e Roberto Mesquita (titulares); 
Antônio Carlos de Moura e Ricardo Pedreira (suplentes). 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 - Eduardo 
Alvarenga (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 – Empossada pela Assembleia Geral Ordinária 
em 17 / 04 / 2017
Presidente: Caio Barsotti; 
1º vice-presidente: Luiz Lara;
2º vice-presidente: Patrick Sabatier;
3º vice-presidente: Fred Müller; 
Diretores: Carlos Doné, Cesar Augusto F. Paim e Antônio Carlos de Moura 
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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 11.000 
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. 

ÉTICA 
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MERCADO

Como administrar agências de propaganda 
com a visão de gestão empresarial

GESTÃO TOTAL

sobre o tema, incluindo o “Abri 
minha agência, e agora?”, “Peque-
nas agências, grandes resultados” 
e o novíssimo “Gestão em Agên-
cia de Propaganda”, Lino mostra 
que os dirigentes e executivos já 
não precisam mais aprender com 
os próprios erros, é possível enten-
der de maneira descomplicada so-
bre itens como gestão de pessoas e 
da operação, business plan, budget, 

cash fl ow, formas de crescimento, 
faturamento, tributos, governan-
ça, relação societária, entre outros 
procedimentos para manter uma 
agência rentável e bem gerida.

Já o módulo de Gestão Opera-
cional está a cargo de Daniel Quei-
roz, COO do Grupo Duca do Nor-
deste, holding resultado da fusão 
entre as duas maiores agências 
de publicidade de Pernambuco – 
Ampla e BG9 

Outro tema de grande relevância 

no dicionário a palavra ges-
tão está associada ao ato 
de administrar, governar 

ou dirigir um negócio. Contudo, 
o conjunto de ações e estratégias 
aplicadas na condução de uma 
empresa pode determinar o suces-
so ou o fracasso dela no mercado 
em que atua.

Embora pareça óbvio que uma 
agência de propaganda é uma em-
presa similar a qualquer outra em 
setores econômicos distintos, o 
tema gestão vem atraindo gran-
de atenção dos publicitários em-
penhados em conduzir suas agên-
cias de publicidade. 

Tal interesse motivou a Fenapro 
– Federação Nacional de Agências 
de Propaganda, juntamente com o 
Sinapro-SP - Sindicato das Agên-
cias de Propaganda do Estado de 
São Paulo a desenvolverem o pro-
jeto Gestão Total que debateu so-
bre os processos de gestão dentro 
das agências.

O fato de trabalhar com econo-
mia criativa aparentemente deixou 
a agência distante de temas mais 
administrativos. Por outro lado a 
crise e a aceleração digital impôs 
novas necessidades aos negócios 
e vem exigindo também respos-
tas que a gestão empresarial pode 
facilitar ou até mesmo potenciali-

zar, afi rma Alexis Pagliarini, dire-
tor superintendente da Fenapro.

“Quem não cuidar muito bem 
do seu negócio corre o risco de não 
sobreviver”, afi rma.

Em sua primeira fase durante o 
mês de abril e maio, o Gestão Total 
passou por quatro capitais - Belo 
Horizonte, Recife, São Paulo e Rio 
de Janeiro - e durante um dia in-
teiro os donos de agência tiveram 
contato com facilitadores em te-
mas específi cos de gestão como Fi-
nanceira e Operacional, de Conte-
údo e também gestão de Projetos.

Módulos de Gestão

O primeiro módulo, Gestão Fi-
nanceira e Operacional está a car-
go do diretor da Consultoria Vi-
ramundo, Antonio Lino Pinto, 
fundador e ex-sócio do Grupo Ta-
lent, administrador e consultor em 
gestão fi nanceira com 30 anos de 
experiência. Autor de três livros 

“Até hoje, mais 
agências quebraram 
por falta de gestão 

do que por falta
de talento”,
afi rma Lino.

Alexis Pagliarini, diretor 
superintendente da 
Fenapro
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No Rio de Janeiro, por sua vez, e 
também em Belo Horizonte, o mó-
dulo de gestão de projetos foi um 
grande debate entre três profissio-
nais do mercado local, também 
moderado pelo superintendente 
da Fenapro, Plagliarini.

A Fenapro deve implementar 
nova fase do roadshow a partir do 
segundo semestre, atendendo so-
licitação de outros destinos. Brasí-
lia é um exemplo, entretanto, além 
dos temas já abordados, é prová-
vel que seja inserido o módulo so-
bre Gestão em Compliance entre 
outras necessidades específicas de 
cada praça. 

de formas diferentes dependen-
do da praça em que é apresentado. 
Em Recife, por exemplo, o módu-
lo aconteceu no mesmo dia da reu-
nião geral dos Sinapros e reuniu o 
mercado do nordeste em torno de 
Anderson de Andrade, presiden-
te da Abradi e diretor da Fenapro. 

Em São Paulo, este módulo de 
Gestão de Projetos ficou a cargo da 
vice-presidente de projetos da W/
McCann, Jaqueline Travaglin que 
apresentou o interessante mode-
lo de tocar a operação da agência 
como se fosse um projeto, ou se-
ja, o gestor duplando com o aten-
dimento. Ou seja, o atendimento 
enquanto gestor de relacionamen-
to com o anunciante traz a deman-
da para dentro da agência e a par-
tir de então quem cuida desse job 
é o gestor de projetos.  

e na crista da onda motivado pe-
las mídias sociais e pela busca de 
engajamento com os usuários é a 
Gestão de Conteúdo. As agências, 
atuando na produção de peças pa-
ra múltiplos meios deve aprimo-
rar sua gestão de conteúdo, nesse 
sentido, o facilitador deste assunto 
é um representante da Woodwing 
Enterprise,  plataforma de gestão 
de conteúdo, atuante em edito-
ras como FTB e Abril e que forne-
ce workflow e controle de versão, 
seguro de conteúdo, orquestran-
do os processos de publicação em 
todos os canais como impresso ou 
mobile.

Já o tema de gestão de projetos, 
oriundo dessa geração que pen-
sa em plataformas e ações especí-
ficas e não em um método linear 
de processos, tem sido abordada 

@
www.fenapro.org.br

Assim como a informação ajuda a 

tomar melhores decisões, a gestão 

de um negócio será melhor tanto 

quanto for o controle sobre as di-

ferentes áreas e a integração dos 

colaboradores. E o controle não é 

somente quesito autoritário, ou-

trossim é a possibilidade de ante-

ver falhas, corrigir rotas e minimi-

zar prejuízos.

No caso das agências de publici-

dade, a dica do consultor Antonio 

Lino Pinto para os leitores desta 

CENP em Revista e também presen-

te em seus livros é que estejam em 

linha com as melhores práticas de 

gestão e possam se sair bem em um 

mercado tão competitivo quanto o 

publicitário é ser simples.

Entre as questões recomendadas 

para uma reflexão sobre o caminho 

para uma boa gestão estão:

•  A Agência está adequadamente 

estruturada?

•  Qual a opção tributária (Lucro 

Presumido, Lucro Real e, agora, 

Simples Nacional) mais indicada? 

Os tributos estão sendo pagos da 

maneira mais econômica?

•  O lucro final está condizente com 

o potencial de receitas da Agên-

cia e com o que pratica no merca-

do uma agência rentável?

•  A formatação do resultado está 

de acordo com o volume de tra-

balho exigido pelo cliente? Qual 

a melhor forma de se estabelecer 

esse resultado?

•  Quais os riscos fiscais e trabalhis-

tas em que a Agência pode estar 

incorrendo hoje?

•  Qual a expectativa futura da 

Agência? Qual sua capacidade de 

gerar  nos próximos anos?

•  Como é a relação entre os sócios? 

Existe acordo de cotistas de for-

ma clara e contemplando cláusu-

las como valor da Agência, forma 

de saída, compra e venda, novos 

sócios, etc.?

Estar no controlE Da EmprEsa rEQuEr atEnção Em muitas árEas
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MERCADO

Mario D’Andrea assume presidência da ABAp com missão 
de valorizar as agências e resgatar o valor da comunicação 
e do marketing como geradora de riquezas

NÓS NÃO FAZEMOS ANÚNCIOS

que estimula a meritocracia entre as 
agências, num ambiente autorregula-
mentado pelo CENP e pelo CONAR 
– entidades que contam com a ade-
são voluntária de anunciantes, veícu-
los e das próprias agências. Esse su-
cesso se deve também às leis 4.680/65 
e 12.232/2010.

São leis federais que o mercado todo 
deve respeitar. Nesse modelo, a agên-
cia é remunerada pelos veículos quan-
do há compra de mídia em nome do 
anunciante. Mas o modelo pode e de-
ve ser aperfeiçoado. Hoje, existem inú-
meros serviços de inteligência presta-
dos pelas agências que não envolvem 
compra de espaços. Planejamento, 
pesquisa, desenvolvimento de novos 
pontos de contato com o consumidor 
e muitos outros. Por isso, a remunera-
ção de nossas empresas tem de ir além 
da remuneração de mídia.

Acreditamos na concorrência 

saudável

Nosso trabalho não pode ser trata-
do como commodity, simplesmen-
te porque talento não é commodity. 
Nós colocamos grandes profi ssionais 
a serviço dos nossos clientes – e nossa 
remuneração deve refl etir essa estru-
tura de serviços. Concorrências espe-
culativas com regras confusas e pro-
cessos obscuros não podem ser vistas 

Defendendo que a propagan-
da é geradora de riqueza e 
deve ser mais valorizada 

também como agente de desenvol-
vimento econômico e social, o pre-
sidente da Dentsu, Mario D’Andrea 
assumiu a presidência da ABAP – 
Associação Brasileira das Agências 
de Publicidade no último dia 30 de 
maio.

Na véspera de assumir o leme da 
entidade, um anúncio de página in-
teira nos principais jornais brasilei-
ros expôs o manifesto da chapa lide-
rada pelo criativo, estampando em 
tópicos que reproduzimos abaixo, a 
missão e intenções da nova gestão.

Na véspera de assumir o leme da 
entidade, um anúncio de página in-
teira nos principais jornais brasilei-
ros expôs o manifesto da chapa lide-
rada pelo criativo, estampando em 
tópicos que reproduzimos abaixo, a 
missão e intenções da nova gestão:

“As agências de propaganda e seus 
profi ssionais não fazem apenas cam-
panhas de comunicação. Nós cons-
truímos marcas. Nós geramos ne-
gócios. Nosso trabalho traz valor 
agregado e melhores margens aos 
nosso clientes. E é com um parceiro 
fundamental de negócios que que-
remos ser vistos e reconhecidos por 
clientes e pelo mercado.

Enquanto muitos cortam empregos, 

nós geramos

Um estudo feito no Brasil seguin-
do modelo da Deloitte mostra que ca-
da real investido em propaganda gera 
outros R$ 10,69 na economia nacio-
nal. Ou seja, investir em propaganda 
é investir no crescimento. Crescimen-
to de empresas, de empregos, da eco-
nomia como um todo.

Respeito ao modelo brasileiro

O mercado de publicidade brasi-
leiro é movido pela criatividade, o 

Mario D’Andrea, presidente
da ABAP
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As agências de 
propaganda e 

seus profissionais 
não fazem apenas 

campanhas de 
comunicação. 

Nós construímos 
marcas. Nós geramos 

negócios. Nosso 
trabalho traz valor 

agregado e melhores 
margens aos nossos 

clientes.

como algo normal. Não é justo com os 
atuais clientes das agências, que mui-
tas vezes acabam pagando indireta-
mente o custo dessas concorrências.

Em vários países, os trabalhos de 
concorrência são remunerados e com 
direitos de criação resguardados.

É necessário criar regras mínimas 
na disputa de contas para manter o 
profissionalismo e retomar o respei-
to pelas agências que sempre caracte-
rizou nossa atividade.

Veículos digitais também são res-

ponsáveis pelo mercado

Sabemos da grande importância 
dos veículos digitais e suas platafor-
mas na construção dos negócios de 
nossos clientes. Exatamente por isso 
entendemos que esses veículos devem 
ser incluídos na regulamentação do 
mercado. Precisamos construir rela-
ções mais transparentes, tanto no que 
se refere a práticas comerciais quanto 
aos resultados obtidos em cada inves-

um ambiente sem regras claras quanto 
às métricas, auditoria e controle.

Somos avalistas da liberdade de im-

prensa

São mais de 1.500 agências certifica-
das atendendo a mais de 55 mil clien-
tes anunciantes espalhados por todo 
o país. Esse mercado gigante ajuda a 
garantir a independência econômica 
dos órgãos de imprensa – não só nos 
grandes centros, mas em todo o país.

Essa parceria cliente/agências/veí-
culos não pode ser enfraquecida. Ela é 
fiadora do fortalecimento de todos os 
órgãos da imprensa e assegura a liber-
dade de expressão de veículos impres-
sos, radiofônicos e eletrônicos.

A criatividade é a grande protagonis-

ta da nossa atividade

Segundo o último Fórum Econômi-
co Mundial, a criatividade é uma das 
competências mais valorizadas por 
CEOs de empresas em todo o mun-
do. E foi o talento criativo das agên-
cias brasileiras que construiu grandes 
marcas no país. É com esse talento – 
apoiado em ferramentas de mídia e de 
pesquisa cada vez mais precisas – que 
nós fazemos render muito mais cada 
real investido pelo marketing. E, ao la-
do da força dos veículos, ajudamos as 
empresas a conquistar margens e ob-
ter crescimento.

Por isso, uma palavra a todos que 
dirigem e trabalham em agências de 
propaganda: ORGULHO.

Impossível não sentir orgulho por 
tudo que fizemos – e continuaremos a 
fazer – pela economia brasileira”.

timento efetuado pelos nossos clientes 
nesses veículos. Não é correto expor-
mos nossos clientes e suas marcas em 

@
www.abap.com.br
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Marcos Quintela (Y&R Propaganda Ltda)
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A MARCA DO ZARA

todo mundo tem uma história 
com ele, sobre ele, dele, para 
ele. Vivida ou de ouvir contar. 

José Zaragoza, falecido numa fria se-
gunda-feira do mês de maio deixou 
órfã uma legião de publicitários de 
todas as idades que reconhecem ne-
le o “maior artista gráfi co de todos os 
tempos”, “o dono de uma capacidade 
criativa desmedida”, “o cara com um 
bom humor contagiante”, e de um 
bom gosto expresso em campanhas 
publicitárias memoráveis.

A CENP em Revista, por exemplo, 
teve o privilégio de contar com seu 
talento na direção de arte que deter-
minou a identidade gráfi ca da pu-
blicação a partir de março de 2011 
até dezembro de 2016. Sua gentileza 
em contribuir com a revista o levou 
a enviar dez sugestões de capa e de 
diagramação para o miolo da revis-
ta. Um patrimônio visual que emol-
durou todo conteúdo em defesa das 
Normas-Padrão e das melhores prá-
ticas comerciais ao mercado.

Aqui cabe também um agradeci-
mento da equipe da CENP em Re-

vista ao seu assessor comercial Paulo 
Chueiri que acionou o amigo Flávio 
Conti, grande parceiro do Zara co-
mo incentivador de que a DPZ fi zes-
se os estudos de capa e diagramação 
da publicação.  

Nascido em Alicante, José Zarago-

za era o espanhol mais brasileiro que 
se tem notícia. Seu amor pelo País 
que o recebeu na década de 50 aos 22 
anos era narrado em verso e prosa e 
materializou-se na criação de uma 
agência ícone da publicidade, a DPZ.

Da sociedade com Roberto Duai-
libi e Francesc Petit, falecido em se-
tembro de 2013, nasceu não só uma 
agência de propaganda mas tam-
bém toda uma linguagem publicitá-
ria, um padrão de qualidade e uma 
nova geração de talentos como Wa-
shington Olivetto, Nizan Guanaes e 
Marcelo Serpa que também abriram 
suas agências e foram multiplicando 
e aperfeiçoando tudo que viram, ou-
viram e viveram na DPZ.

Dos 86 anos que viveu, Zarago-
za trabalhou 45 na DPZ e depois de 
se aposentar pode dedicar-se mais 
tempo ao cinema e às artes plásti-
cas, realizando mais de 200 exposi-
ções em todo o mundo ao longo da 
vida, inclusive na Bienal de São Pau-
lo, de 1963 a 1967. Para ele, não ha-
via limites para a criação, nem para 
a elegância. Em 2005, realizou uma 
exposição no Museu Brasileiro de 
Escultura, “Zaragoza – Meio Sécu-

lo – Revisão”, que reuniu seus traba-
lhos artísticos feitos no Brasil duran-
te 5 décadas. Sua última exposição 
aconteceu no ano passado, com o te-
ma “Olympics”.

Para o sócio Roberto Duailibi, de 
quem Zara foi “um amigo da vida 
inteira”, a propaganda perde uma re-
ferência e também “o maior artista 
gráfi co que conheci, dono de uma ca-
pacidade criativa desmedida, de um 
enorme bom gosto criativo, como 
já não se encontra nos dias de hoje. 
Zara era um pouco de tudo, inquie-
to, estava sempre fazendo algo novo. 
Era acima de tudo um empreende-
dor. Até os últimos dias trabalhava 
em seu atelier organizando uma obra 
vasta e de grande qualidade”.

No dia de sua morte, Zaragoza in-
vadiu a timeline do Facebook em 
histórias, recuerdos, despedidas, de-
dicatórias em fotos, quadros e livros 
distribuídos ao longo da vida aos 
que privaram de sua companhia e 
amizade.

Rafael Urenha, por exemplo, cria-
tivo da agora DPZ&T, escreveu  “Co-
nheci o Zaragoza há vinte anos e foi a 
primeira vez que encontrei uma pes-
soa maior que a vida. Um mestre na 

O bom humor, a qualidade gráfi ca e a 
personalidade encantadora não morrerão
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arte de ser irreverente e elegante ao 
mesmo tempo. De ser exigente e ge-
neroso. De ser bravo e infi nitamente 
doce. O mais charmoso dos publici-
tários, desta e de todas as eras. Vivia a 
vida com o vigor dos traços e das co-
res das suas pinturas. Para um aspi-
rante a diretor de arte, não havia es-
cola e professor melhor. Eu não quis 
mais sair de perto. Hoje e sempre: vi-
va o Zara!”

A qualidade de sua formação e a 
generosidade profi ssional levou Jo-
sé Zaragoza a ser o primeiro presi-
dente e um dos fundadores do Clube 
de Criação. E como não poderia dei-
xar de ser, também fundou e presidiu 
antes do CCSP o Clube dos Diretores 
da Arte do Brasil.

Foi jurado do Festival de Cannes 
quando este ainda acontecia na Itá-
lia, em Veneza e também deixou seu 
nome na edição de Cannes. Foi presi-
dente do Conselho Brasileiro do Ci-
nema Publicitário e autor de livros. 
Suas obras “Layoutman”, “Revisão” e 

“Olimpíadas” estão em muitas estan-
tes de profi ssionais do mercado. 

Na opinião de Fernando Cam-
pos, Presidente do Clube de Cria-
ção, sócio e Diretor de Criação da 
Santa Clara,  “Zaragoza fundou mais 
do que o Clube de Criação. Fundou 
mais do que uma escola de direção de 
arte reconhecida globalmente. Zara-
goza fundou (em excelente compa-
nhia) o orgulho de ser publicitário 
brasileiro. Que nós tenhamos a co-
ragem e a energia para defender es-
sa herança”.

Já para o presidente da ABP - As-
sociação Brasileira de Propaganda e 
CEO da 3A Worldwide, Álvaro Ro-
drigues, “Apesar da palavra ‘gênio’ 

ter perdido um pouco do seu valor 
pelo excesso de uso, um profi ssional 
que merece sim ser chamado de gê-
nio na publicidade é o Zaragoza. Pe-
lo trabalho à frente da DPZ, agência 
que formou e continua formando os 

líderes da nossa comunicação, como 
artista plástico, como um dos funda-
dores do Clube de Criação. Uma re-
ferência. Uma escola. A publicidade 
brasileira deve muito do que é a ele. 
Uma perda enorme”.

Teve uma vez que eu cheguei na DPZ elogiando um livro cuja resenha tinha 
acabado de sair no jornal. A tarde o livro já estava na minha mesa, e na mesa 
de todos do 6º andar, com uma dedicatória do Zaragoza.

Teve outra vez que eu perguntei para o Zaragoza porque ele nunca havia 
pintado fl ores. Ele me disse que achava o tema ordinário. Tão ordinário como 
o amor, eu disse. No dia das secretárias cada uma delas ganhou um buquê de 
fl ores em forma de quadro do Zaragoza. Logo depois ele preparou toda uma 
exposição lindíssima com o tema. 

Teve uma vez que eu comentei que estava louco para assistir um fi lme que 
estava estreando. Ele me proibiu de voltar à tarde para eu ir ao cinema.

Teve outra vez que fomos almoçar no La Tambouille e acompanhando o ca-
fé havia uns petit fours em formato de bichinhos. Eu disse que os gêmeos iam 
pirar se vissem aquilo. Ele chamou o maitre e mandou embrulhar um monte 
para eu levar para os meus fi lhos.

Teve uma vez que eu fui apresentar uns anúncios e na volta mostrei para 
ele o que tinha sido aprovado. Só que a página dupla virou simples. O Zara-
goza disse que o anúncio fi cava mais bonito em página dupla e mandou a 
DPZ pagar a diferença. Depois o cliente ligou agradecendo. O Zaragoza dis-
se que não tinha problema, que o cliente era pobre mas que a DPZ era rica.

Teve outra vez que eu fui numa reunião da Kaiser, em Campinas. Depois fui 
passar o fi m de semana em Serra Negra, onde estava minha família. Na vol-
ta peguei um buraco que explodiu a roda do meu carro. Cheguei na agência 
e contei a história para a Zezé. Pouco depois o Frank sobe e pede a chave do 
meu carro para olhar o estrago. À tarde me devolveu o carro consertado, la-
vado e com o tanque cheio.

Teve uma festa de fi m de ano em que a DPZ fechou o Gallery, na época o lu-
gar mais bacana da cidade. Claro que os boys, as faxineiras, todos foram con-
vidados. E para que se sentissem à vontade, a agência alugou uma casa ali 
perto, assim eles poderiam tomar banho e se vestir e se produzir com a aju-
da de fi gurinistas e maquiadores contratados. E, lógico, transporte para ca-
sa depois da festa.

Teve outra festa com show no Palace que Demônios da Garoa representa-
va o D, Paralamas o P e Zizi Possi você já entendeu. Fomos aos camarins e eu 
disse ao Herbert: por que você não faz uma parceria com a Zizi? O resultado 
tá aqui: https://www.youtube.com/watch?v=m09A78Ek6Tg.

Teve uma vez que o Zaragoza me contou que tinha tomado Viagra. E aí? E 
aí que ele passou a noite pintando, maravilhado com os tons de azul que con-
seguira nos seus quadros.

E teve mais uma vez e outras vezes e muitas outras vezes que o Zaragoza 
mostrou sua alegria, sua generosidade, sua irreverência, sua criatividade, seu 
talento e sua energia para todos que tivemos a sorte de trabalhar e conviver 
com ele. Obrigado por tudo, Zaragoza. Você foi phoda.

Carlos Righi, publicitário, sócio da Damasco Filmes

Várias histÓrias, um Único pErsonaGEm
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A força que vem das entidades que 
congregam os profi ssionais do mercado

CONSCIÊNCIA PROFISSIONAL

opublicitário é um profi ssio-
nal diferente por exercer 
atividades que não estão li-

mitadas a um conhecimento espe-
cífi co lidando com as artes plásticas 
e audiovisuais passando pelas ciên-
cias humanas (há muito de antropo-
logia e sociologia em jogo na inter-
pretação das pesquisas) até chegar  às 
exatas, com muita matemática (a mí-
dia de sempre e nos tempos do qua-
se pós-moderno, com os algorítmos  
dando as ordens). Por ser diferente, 
quem nela trabalha, precisa fi car jun-
to, e discutir muito o que faz no dia a 
dia, como forma de manter-se sem-
pre atualizado.

Essa deve ser a razão histórica da 
existência dos grupos de profi ssio-
nais, que, desde sempre, mantêm vi-
vos importantes entidades do mer-
cado como o Clube de Criação, os 
Grupos de Mídia, de Planejamento, 
de Atendimento e também as plurais 
como a APP e ARP.

As entidades congregam profi ssio-
nais conscientes da importância da 
vida associativa, têm a convicção de 
que estão associados a organismos le-
gitimados a expressar as ideias e inte-
resses comuns.  Estão, afi nal, num ne-
gócio muito humano e nervoso, no 
qual a primeira lei é manter olhos e 
ouvidos atentos a ver e entender o que 
mostram as ruas, onde estão as pesso-
as, o público-alvo de tudo o que fazem.

Mais do que ambiente propício pa-
ra discutir opiniões, propostas e rei-
vindicações de uma mesma catego-
ria, as entidades de classe são fórum 
privilegiado para tirar das diferenças 
um denominador comum.

No mercado publicitário, como 
não poderia deixar de ser, os princi-
pais departamentos das agências são 
representados por entidades atuan-
tes e cientes de sua contribuição para 
todo o ecossistema da comunicação.

O Grupo de Atendimento, a exem-
plo do pioneirismo da APP – Asso-
ciação dos Profi ssionais de Propa-
ganda, aderiu formalmente ao CENP 
em 2015 e contribuiu para promover 
o modelo brasileiro de propaganda 
e movimentando as instituições em 
defesa de um mercado autorregula-
do, mais técnico, de maior qualidade 
e pautado por princípios éticos.

Claudio Kalim, da Tech and Soul e 
presidente desde janeiro de 2016, as-
sumiu a entidade com foco no apren-
dizado e na capacitação de líderes 
dando continuidade à principal fi -
losofi a que norteou a atuação da en-
tidade em seus quatro anos de exis-
tência: a formação e qualifi cação de 
profi ssionais da área de atendimento.

“Vimos uma necessidade de traba-
lhar com foco na formação dos pro-
fissionais de atendimento e temos 
nos mantido nisso desde a fundação”, 
afi rma. Sobre a importância das enti-

dades para o mercado, a afi rmação de 
Kalim é semelhante a de outros líde-
res do mercado publicitário: “não se 
faz nada sozinho”

Ou seja, as entidades são uma ban-
deira tremulando em favor de toda 
uma categoria e dos negócios, inde-
pendente da empresa onde o presi-
dente ou os diretores trabalham. “O 
trabalho de uma entidade é global, e 
os profi ssionais devem entender que 
elas estão sempre olhando pelo negó-
cio com uma visão de benefício para 
toda a categoria”, explica Kalim.

Quando perguntado porque mui-
tas entidades têm difi culdades em 
sensibilizar os jovens a participarem 
e se engajarem em entidades pro-
fissionais, a resposta é quase uma 
alfi netada em presidentes ou asso-
ciações que desenvolvem ações de-
sordenadas, sem foco. “A relevância 
de uma entidade está em seu propó-
sito. Não adianta fi car promovendo 
happy hour, futebol e palestras sem 

Claudio Kalim, Tech and Soul
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aderência ao negócio que a associa-
ção representa. No caso do Grupo de 
Atendimento, por exemplo, o foco é 
educacional e isso está expresso até 
em nosso estatuto”, afi rma.

a mÍDia E O mÍDia
Visando a melhoria dos serviços 

de mídia no Brasil, o Grupo de Mídia 
SP, juntamente com o CENP foi res-
ponsável pelo desenvolvimento de 
um plano estratégico com a partici-
pação de mídias de Agências, Veícu-
los e Anunciantes pela valorização da 
mídia e do mercado como um todo, 
iniciado em 2002 e cuja história gerou 
o atual Comitê Técnico de Mídia do 
CENP, composto por membros re-
presentantes dos 3 setores.

O Grupo de Mídia São Paulo é uma 
bem estruturada entidade que cuida 
de capacitar seus membros em técni-
cas e estratégias de mídia e ainda abrir 
caminho para literatura do setor. Se-
gundo Daniel Chalfon, uma entida-
de é fundamental em qualquer setor, 
contudo, ela precisa ter um propósito  
claro e uma razão de existir que seja 
defi nitivamente a defesa dos interes-
ses daquela classe. 

“A entidade de classe tem de estar 
no topo da agenda das pessoas que 
compõem aquela categoria. A entida-
de sozinha não é nada, ela é a repre-
sentatividade daquelas pessoas que 
juntas trabalham em benefício da ca-
tegoria. E quem está envolvido com 
isso tem de colocá-la como priorida-
de na agenda”, atesta. 

Por trás de uma tradição que se ini-
cia em 1968 e de nomes que enrique-
ceram o mercado brasileiro nas últi-
mas décadas, por sua capacidade de 
inovar e pensar o futuro da publici-

dade brasileira por meio de estudos e 
técnicas sempre renovadas de mídia.

Visando ainda a universalização 
do conhecimento, o Grupo publica o 
Mídia Dados, um estudo abrangente 
com informações demográfi cas, mer-
cadológicas e comerciais do mercado 
brasileiro e sul-americano de mídia.

Daniel Chalfon explica ainda que 
uma entidade precisa se renovar a ca-
da gestão ou geração de modo a man-
ter sempre o frescor das ideias e a atu-
alidade dos propósitos. “Renovação 
é fundamental porque senão ela vai 
atingir um ápice e vai morrer e entrar 
em difi culdades fi nanceiras ou perder 
o bonde da história”.  

Questionado se os jovens estão en-
tendendo a utilidade e participando 
das entidades, Chalfon explica que 
“essa molecada precisa ser seduzida 
pela entidade e isso depende muito 
da função do presidente em mostrar a 
entidade atraente não para seu pares 
que já estão dentro do negócio, mas 
para quem ainda está longe da entida-
de e ainda desbravando o mercado”.

E essa tem sido a fi losofi a do GMSP, 
pelos menos nos últimos 12 anos, 
nascida de uma orientação do então 
presidente Angelo Franzão e continu-
ada por Luiz Fernando Vieira e agora 
na gestão de Daniel Chalfon. 

mÍDia COm sOtaQUE
Atuando também em outros esta-

dos da federação, como Bahia, Mi-
nas Gerais, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Brasília, Pernambuco, Rio de Ja-
neiro e Goiás, os Grupos de Mídia 
em diversas localidades valorizam e 
benefi ciam os profi ssionais da mídia 
por meio da transmissão e troca de 
conhecimentos, da disseminação de 

procedimentos éticos e diversas ca-
pacitações. Também garantem a con-
tinuidade de uma atividade midiáti-
ca de qualidade. Estão atentos a novas 
mudanças e buscam novos formatos 
de avaliação de mídia, como declara 
a presidente do GM no Rio de Janei-
ro, Fátima Rendeiro.

Embora não regulamentem o exer-
cício da profi ssão como um sindicato, 
as entidades de profi ssionais contri-
buem sobremaneira para o desenvol-
vimento do setor pertinente aos seus 
associados uma vez que abre espaço 
para refl exão de pontos divergentes, 
estimula o entrosamento e a troca de 
experiências e o aprimoramento téc-
nico e profi ssional de uma determi-
nada categoria. Para Fátima Rendei-
ro, a ética na atividade profi ssional e o 
compromisso de devolver ao merca-
do e para os talentos mais jovens tudo 
que os mídias receberam desta ativi-
dade é a tônica da atuação do Grupo 
de Midia do Rio de Janeiro.

“Os associados do GM RJ, entidade 
com 45 anos, entendem que temos a 
missão de doar nosso tempo e conhe-
cimento para engajar os millenials. 
Para que eles contem com técnicas, 
ferramental e processos uniformi-
zados todos nós tivemos de quebrar 
muita pedra”, afi rma. 

Daniel Chalfon, GMSP
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“Afi nal os mídias percorreram um 
caminho muito longo para chegar 
até hoje. Se nos anos 80 e 90 a ativida-
de se valia de um bom feeling isso foi 
necessário para estimular a criação 
e o desenvolvimento de novas ferra-
mentas, de acervo técnico e da rele-
vância deste profi ssional na condu-
ção dos negócios”.

Neste sentido, o digital veio para 
somar e não dividir a mídia, afi rma 
Rendeiro. Em sua opinião a entida-
de deve funcionar como um catali-
zador e termômetro, oferecendo aos 
profi ssionais o acesso à conhecimen-
to que não se tem na faculdade. Pa-
ra contribuir com o mercado neste 
assunto, por exemplo, o GM RJ vem 
investindo num calendário de cursos 
onde os jovens podem aprender com 
quem faz a mídia hoje nas agências. 
E de dois em dois meses a entidade 
promove também palestras e debates 
com temas e profi ssionais de outras 
disciplinas que não são necessaria-
mente de mídia mas que contribuem 
com um olhar novo sobre a ativida-
de, o comportamento dos consumi-
dores e a colaboração que deve existir 
entre todos os agentes deste mercado 
da comunicação.

Fátima Rendeiro também atribui 
às próprias entidades a distância que 
muitas delas têm dos jovens profi ssio-
nais. Em sua opinião, não é possível 
oferecer no mesmo formatos de dé-
cadas um novo conhecimento, tam-
bém não conta pontos viver de expe-
riências bem sucedidas do passado 
analógico. “As plataformas e ferra-
mentas estão disponíveis e são inte-
gradoras das pessoas, temos de usar 
isso em nosso favor”, declara.

E completa: “Minha experiência 

de mais de 20 anos me mostraram o 
quanto é necessário o associativismo 
como oportunidade para desenvol-
vimento profi ssional através da tro-
ca de experiências e conhecimento. 
E numa profi ssão onde proliferam as 
estrelas e a premiação do individu-
alismo, causa espanto a ideia de que 
juntos poderemos obter melhores re-
sultados que individualmente”, afi r-
ma, lembrando que prestar serviços 
à atividade publicitária é incentivar 
a formação, a inserção profi ssional, a 
qualifi cação, a valorização e a defesa 
dos interesses do publicitário e do ne-
gócio da propaganda.

Da mesma opinião éAnna Miriam 
Pontes, presidente do Grupo de Mí-
dia de Santa Catarina. “O lema da 
nossa gestão é Conhecimento e atra-
vés dele temos oferecido palestras e 
cursos que ofereçam uma atualiza-
ção profi ssional com enfoque em téc-
nicas, mercado e cobertura dos veí-
culos visando preparar melhor os 
profi ssionais das agências na relação 
com os clientes.

CriaÇÃO E CriatUra
O Clube de Criação é uma entida-

de sem fi ns lucrativos, fundada em 
1975 por publicitários da área de cria-
ção para valorizar e preservar a cria-
tividade da propaganda brasileira. Os 
principais criativos do país são sócios 
do  Clube de Criação. 

Embora o produto criativo seja o 
primeiro a ser lembrado pelo públi-
co, independente da época em que 
foi criado, o que dá frescor ao merca-
do e aos seus profi ssionais, o Clube de 
Criação é uma entidade quarentona. 
Criada em 1975 por publicitários da 
área de criação que queriam realizar 

uma premiação que escolhesse o me-
lhor da propaganda feita durante um 
ano para depois editar esses anúncios 
em um livro, o  CCSP continua com 
seu principal objetivo de valorizar e 
preservar a criatividade da propagan-
da brasileira.

Desde então o Anuário do Clu-
be tornou-se um dos mais respeita-
dos e consultados livros de referên-
cias criativas do mundo. Contudo, 
para acompanhar as transformações 
e continuar plugada na nova gera-
ção de criativos, o Clube de Criação 
de São Paulo inaugurou em 2012 um 
novo ciclo e transformou o produto 
criativo de seus profi ssionais não só 
em um livro de capa dura como tam-
bém criou o Festival do Anuário.

Ao derrubar as divisórias que isola-
vam criativos, o CCSP mudou o foco 
para exercer um papel relevante co-
mo gestor e fomentador de iniciati-
vas ligadas não apenas à publicidade, 
mas ao universo das ideias e da cria-
tividade, integrando-o à vida cultu-
ral e de negócios da cidade e do país.

No mês de setembro, então, vem 
sendo realizado durante três dias o 
Festival do Anuário que contempla 
não apenas o julgamento das peças 
inscritas no Anuário como também 
são realizados debates, workshops e 

Fátima Rendeiro GMRJ
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mesas redondas, com a participação 
de relevantes nomes tanto do merca-
do publicitário quanto de segmentos 
ligados à música, moda, artes plásti-
cas, gastronomia, cinema, arquitetu-
ra e também propaganda. 

A proposta é que tanto o Anuário 
quanto o Festival transmitam com fi -
delidade as mudanças que ocorrem 
em nossa atividade, afi rma Fernan-
do Campos, presidente da entidade.

PLaNEJar É PrECisO
O Grupo de Planejamento é outra 

entidade do mercado publicitário que 
estimula a postura ética e reverencia 
a capacitação. Sob nova direção des-
de o mês de maio, a entidade agora li-
derada por Renata D’Avila, chief stra-
tegy offi  cer da Fbiz terá como foco a 
ampliação, considerando o contexto 
atual das grandes mudanças do mer-
cado das comunicações.

“Creio que devemos ampliar o 
olhar além das agências”, afi rma a 
nova presidente, explicando que o 
conceito inclui trazer para a direto-
ria da entidade planejadores que não 
são de agências, ou seja, profi ssionais 
que trabalham com planejamento 
nos anunciante, em plataformas, con-
sultorias e veículos, visando ampliar 
a refl exão sobre as novas necessida-
des do mercado e dos consumidores.

Renata D’Avila entende também a 
necessidade de integração com pla-
nejadores de outros mercados vi-
sando um intercâmbio de forças de 
conteúdo e de ideias de forma a ex-
pandir o entendimento do merca-
do nacional. Nesse sentido, destaca 
o papel do planejamento dentro das 
agêcias: o de ser ponte entre o con-
sumidor, a cultura e o mundo a fi m 

de desenvolver o posicionamento 
das marcas.

Daí resulta também a relevância da 
entidade para o mercado: ser um pro-
vocador e um aglutinador de tendên-
cias de diversas áreas. Um exemplo 
do que a nova gestão pretende fazer 
é promover um curso de ROI, tiran-
do o tema originalmente aderente ao 
departamento de mídia, para dentro 
do planejamento.

A ampliação citada como foco da 
nova gestão também implica em acei-
tar como associados planejadores que 
não estejam trabalhando em agên-
cias. “E também profi ssionais mais 
velhos e também os jovens que serão 
o futuro do mercado”. Para eles tam-
bém estão sendo planejados cursos 
de formação para assistentes, geren-
tes e diretores de planejamento.

A gestão de D’Avila conta também 
com João Gabriel Fernandes, VP de 
Planejamento da AlmapBBDO, na 
vice-presidência, enquanto Newton 
Nagumo, chief strategy officer da 
Dentsu, assume a função de diretor 
administrativo fi nanceiro. O ex-pre-
sidente Ken Fujioka passa a integrar 
a presidência do Conselho Adminis-
trativo da entidade, ao lado de Ana 
Cortat e Ulisses Zamboni, presiden-
te da Santa Clara.

garra DO gaLO
A mais antiga entidade do mercado 

publicitário e uma das mais antigas 
também entre todas as associações 
profi ssionais existentes na América 
do Sul, a APP é um exemplo de co-
mo a vida associativa pode determi-
nar a união de uma categoria e incen-
tivar conquistas que contribuam com 
a coletividade.

Fundada em 29 de setembro 1937 
diante da necessidade da atividade 
publicitária ter uma voz ativa frente 
aos temas e desafi os do setor, a Asso-
ciação dos Profi ssionais de Propagan-
da congrega agentes dos mais varia-
dos segmentos da Propaganda e do 
Marketing, e todos os outros profi s-
sionais que direta ou indiretamente, 
estejam ligados a elas. 

Enio Vergeiro, presidente da enti-
dade, afi rma que a APP não é maior 
e nem mais importante do que outras 
associações do mercado da comuni-
cação, ela é única! Justamente porque 
foi através dela que nasceram muitos 
movimentos e iniciativas que se tra-
duziram em procedimentos, bandei-
ras, negócios e o próprio posiciona-
mento da atividade.

Na opinião de Vergeiro, a união de 
profi ssionais do setor, ao longo das 
décadas de história da entidade, se 
traduz em fatos como a realização 
do 1º Congresso do setor, em 1957 e 
de onde saiu o projeto de lei que re-
gulamentou a profi ssão de publici-
tário; da ideia de se fazer um curso 
de propaganda dentro da APP e on-
de os profi ssionais ensinavam seus 
pares mais jovens numa cadeia de 
aprendizado conjunto que motivou 
a criação da primeira Escola de Pro-

Renata D’Avila, Fbiz



20 - CENP Em rEvista - Junho, 2017

MERCADO

paganda especializada e depois vi-
rou Escola Superior e hoje é a potên-
cia da ESPM.

“Das reuniões de profi ssionais do 
mercado dentro da sede da APP tam-
bém saíram o IVC, o Instituto Veri-
fi cador da Comunicação, o Grupo 
de Mídia, o Grupo de Atendimento 
e a discussão sobre uma autorregu-
lamentação para a atividade publici-
tária, hoje defendida pelo CONAR, 
bem como a refl exão de profi ssio-
nais de agências, de veículos e de 
anunciantes sobre a necessidade de 
uma norma que incentivasse melho-
res práticas do mercado e princípios 
éticos, hoje sintetizado pelo CENP”. 

Atuando ao longo do tempo 
quase como uma incubadora de 
ideias e iniciativas, a APP segue 
sendo uma voz neutra em defesa 
dos profi ssionais, estejam eles tra-
balhando em qualquer segmento, 
empresa, entidade ou fornecedor 
da publicidade.

A questão da evasão dos jovens das 
entidades, para Vergeiro, tem uma 
causa que é a própria defi nição de co-
mo se apresenta o cenário do mer-
cado publicitário hoje: a ausência de 
agências de propaganda liderada por 
donos, independentes e brasileiras. 

“As agências hoje estão nas mãos 
de grupos estrangeiros, as posições 
de liderança se alternam de acor-
do com os interesses, abrem-se e fe-
cham-se agências rapidamente e os 
funcionários não encontram líderes 
que os estimulem a valorizar as as-
sociações”.

E acrescenta: “Em outra época os 
jovens eram estimulados a participar 
das entidades, as próprias empresas 
eram associadas e se criava um círcu-

lo virtuoso de participação, colabo-
ração e trabalho pelo bem comum. 
Hoje, como o mercado já está desen-
volvido, os procedimentos estabe-
lecidos e muito do trabalho duro já 
foi feito pelos que hoje são mais ve-
lhos, o jovem não sente que haja de-
safi os a vencer e nem direitos pelos 
quais brigar”.

Para o presidente da APP, o mode-
lo do negócio da publicidade brasi-
leira foi “construído com gente dis-
posta a se comprometer e incentivar 
relações pautadas na ética e à luz das 
melhores práticas, sempre abertas ao 
diálogo. Tenho dúvida se hoje os mil-

lenials querem compromisso”. 

saBEDOria Da matUriDaDE
Fundada em 1956, a Associação 

Riograndense de Propaganda (ARP) 
também é longeva no objetivo de 
congregar e defender os interesses 
de agências, veículos de comunica-
ção e fornecedores gráfi cos, de áudio 
e de cinema.

Tudo começou no início da década 
de 1950, quando o mercado publici-
tário no Rio Grande do Sul crescia de 
forma rápida, através do trabalho de 
Antônio Mafuz. Ele então mobilizou 
um grupo de lideranças da comuni-
cação do Estado visando fortalecer e 
propiciar o aumento desse mercado. 
Entre seus parceiros estavam Mau-
rício Sirotsky (Grupo RBS) e Breno 
Caldas (Grupo Caldas Júnior).

Inicialmente, a ARP funcionou nas 
dependências do Palácio do Comér-
cio e, em 1971, passou a operar no 
prédio da Associação Riograndense 
de Imprensa (ARI). Hoje a ARP está 
instalada num moderno conjunto co-
mercial da Rua Tobias da Silva.

Uma das metas da atual gestão 
formada por Zeca Honorato, Dai-
si Aimi, João Batista Melo e Andrea 
Correa é aproximar ainda mais a As-
sociação ARP das agências e pro-
fi ssionais do interior e para isso já 
nomeou representantes em cinco ci-
dades gaúchas: Bento Gonçalves, Ca-
choeira do Sul, Rio Grande, Passo 
Fundo e Santa Cruz do Sul. 

Zeca Honorato, presidente da ARP, 
afi rma que “as entidades são funda-
mentais para qualquer setor pois ge-
ram um sentimento de pertencimen-
to das empresas e profi ssionais num 
cenário de interesses compartilha-
dos. Ou seja, fi ca possível lutar por 
coisas em comum. No caso especí-
fi co da publicidade, a existência de 
entidades sólidas neste momento de 
tantas transformações torna a nos-
sa travessia menos dura e solitária.”

Agora que você já conhece algumas 
das entidades do mercado, faça sua 
parte e associe-se! 

Zeca Honorato, ARP

@
www.gm.org.br
www.clubedecriacao.com.br
www.grupodeplanejamento.com
www.grupodeatendimento.com.br
www.appbrasil.org.br
www.arpnet.com.br
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@
www.kantaribopemedia.com

Retrospectiva e perspectiva 2016 monitora 
representatividade do investimento nos meios

KANTAR IBOPE MEDIA 
EXPANDE MERCADOS

MERCADO

aKantar IBOPE Media desen-
volveu diversas iniciativas 
de ampliação para manter a 

representatividade da base de inves-
timento publicitário a partir do mo-
nitoramento de mercados, veículos e 
formatos. A informação é da direto-
ra Comercial Brasil da Kantar Ibope 
Media, Dora Câmara.

No estudo Retrospectiva e Perspec-
tiva 2016, por exemplo, que apontava 
expectativas para este ano de 2017 es-
tão sendo feitas ampliação do perío-
do de coleta no meio Rádio, cobrindo 
agora 16 horas diárias em cada emis-
sora presente na cobertura, além da 
inclusão de 10 novas emissoras e mais 
3 novos mercados. Em mídia impres-
sa também foram incluídos 10 títulos 
de revista e 10 títulos de jornal. Para 
mídia digital o esforço está em agre-
gar formatos comercializados de for-
ma programática, e os que são dis-
tribuídos em mobile e vídeo, com 
previsão para o 2º semestre de 2017. 
Também foram aumentados a cober-
tura do formato display, com mais 24 
veículos online, entre sites e portais 
de conteúdo.

A compra de espaço publicitário 
no Brasil, segundo o estudo de 2016, 
movimentou o equivalente a R$ 129,9 
bilhões em 2016, praticamente o 
mesmo patamar registrado em 2015, 

apesar da pequena retração de 1,6%.  
Este valor está baseado no monitora-
mento do espaço publicitário ocupa-
do em mais de 600 veículos e em su-
as tabelas de preço, desconsiderando 
descontos e negociações. 

TV aberta, por exemplo, continua 
liderando ao representar 55.1% do 
investimento enquanto TV por assi-
natura tem 12.6%, jornal 11,7%, TV 
merchandising 6.1% e rádio 3,8%, 
num total de 129 bilhões em 2016 de 
movimento de compra de espaço pu-
blicitário. Já Revista tem participação 
de 3.6%, Display 3,5%, OOH 2,2%, 
Buscas 0,9% e Cinema 0,4%.

Ainda que o desempenho de venda 
de espaços publicitários tenha acom-
panhado a variação da economia em 
2016, o mercado de mídia respondeu 
positivamente a partir do 2º semes-
tre, crescendo 14% na última metade 
do ano em relação ao 1º semestre. Es-
te mesmo comportamento foi regis-
trado em 2015. Contudo, em 2014, 
ano que teve como principal desta-
que o Mundial de Futebol realizado 
no Brasil e a eleição para presidente, 
os investimentos em mídia não cres-
ceram nos últimos seis meses do ano, 
o que indica que a compra de espaço 
publicitário está voltando a apresen-
tar o mesmo comportamento de anos 
anteriores.

Circunstâncias como o baixo cres-
cimento econômico, a incerteza po-
lítica e o alto índice de desemprego 
ocorrido ao longo de 2016, refl eti-
ram no poder de consumo da popu-
lação e também infl uenciaram os in-
vestimentos por parte das empresas. 
Nesse sentido, a compra de espaços 
publicitários que é liderada tradicio-
nalmente pelos setores de comércio 
e varejo, no estudo são identifi cados 
com retração.

A TV (aberta, paga e merchandi-
sing) segue como principal destino 
das verbas de mídia, atraindo mais da 
metade do total de compra de espa-
ço. Destaca-se o movimento acentua-
do de novos anunciantes explorando 
o merchandising, que pode indicar a 
adequação da verba de mídia ao atu-
al contexto econômico, e às oportuni-
dades que este formato oferece.

Outro destaque foi a mídia exterior. 
A representatividade do meio, am-
pliada em 2016 a partir da expansão 
do número de exibidoras e ambientes 
monitorados, como transportes, edi-
fícios e estabelecimentos comerciais, 
teve crescimento de 17% quando 
comparada com a cobertura de 2015. 
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IVC lança programa para minimizar fraudes 
na publicidade digital

com o apoio da ANA, Associa-
tion of National Advertisers, 
dos Estados Unidos, o Institu-

to Verifi cador de Comunicação está 
lançando [CB1] o Quality Certifi er, 
um programa projetado para forne-
cer aos anunciantes maior seguran-
ça e ajudar os editores a se diferen-
ciar com base na qualidade acessos 
aos seus sites.

Trata-se de um serviço que par-
te da base de auditoria de websites e 
verifi ca os processos internos de ne-
gócios dos editores, o Analytics e a 
audiência do website, resultando na 
identifi cação e classifi cação dos aces-
sos em humanos ou não.

Para Giovani Tonelli, gerente de 
tecnologia do IVC, um dos gran-
des problemas da internet hoje é que 
muita audiência está sendo infl ada 
por robôs. E o que a plataforma im-
plementada pelo IVC, de forma iné-
dita, faz é qualifi car estes acessos afei-
tos ao site e se ele é compatível em 
quantidade ou em qualidade como 
humanos ou se são robôs, ou ainda 
se não robôs simulando humanos. 

Através do Quality Certifi ed será 
possível assegurar que a audiência de 
um editor será verifi cada e compro-
vada ao longo de toda operação de 
publicação do conteúdo até sua inte-
ração com o leitor.

Considerando a parceria com a 
ANA, os websites auditados pelo 
IVC no Brasil farão parte do “white-
list” Quality Certifi er que será usa-
do pelos anunciantes e suas agências 
em novas compras, gerando um ciclo 
de mitigação dos efeitos nocivos de 
ações criminosas realizadas através 
da internet distinguindo os editores 
que se pautam pelas melhores práti-
cas comerciais, operam com transpa-
rência e se utilizam de métricas con-
fi áveis ao conteúdo e à comunicação.

A precisão da verifi cação inclui sa-
ber para cada site qual a composição 
de seus acessos, identifi cando se são 
provenientes inclusive de que device 
(smartphone, tablet, etc), qual siste-
ma operacional, localidade e brow-

se utilizado. Dados pessoais do aces-
so não são capturados, mas é possível 
saber se o acesso foi feito por robôs 
ou humanos.

“Robôs não compram produtos, 
então é imperativo que se busquem 
soluções para amenizar os prejuízos 
de anunciantes que compram publi-
cidade digital”, afi rma Tonelli.

O Quality Certifi er utiliza tecnolo-
gia para fazer medições mais confi á-
veis e oferecer ao mercado anuncian-
te e suas agências a segurança que há 
muito tempo era exigida nos investi-
mentos publicitários em veículos di-

gitais, afi rma Pedro Silva, presidente 
executivo do IVC. 

E destaca: “O objetivo da entidade 
é fornecer ao mercado dados isen-
tos e detalhados sobre comunica-
ção, incluindo tráfego web, tanto de 
desktops quanto de smartphones, ta-

blets e aplicativos, bem como a circu-
lação, eventos, e inventário e campa-
nhas de mídia out of home”.

MERCADO

QUALITY CERTIFIER

@
www.ivc.org.br

Pedro Silva, 
presidente do IVC
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Modelo que buscava ganhos financeiros deixa a desejar 
quanto a resultados alcançados

IN-HOUSE E A TERCEIRIZAÇÃO 
DA EXPERTISE PUBLICITÁRIA

que se constata da pesquisa de mate-
rial relacionado às discussões sobre o 
tema em eventos internacionais.

Com algumas raras exceções, e 
bastante específicas, as consequên-
cias não foram positivas como se 
esperava para as empresas anun-
ciantes, pois não melhorou suficien-
temente o custo vs. benefício dos 
investimentos em comunicação. 
Ocorreu certa diluição do impacto 
da comunicação, assim como per-
da da força das marcas em diversas 
situações e, ainda pior, resultou até 
mesmo em desastres. Diante desse 
panorama, os grandes grupos glo-
bais de comunicação, sentindo que 
alguns de seus negócios escorriam 
pelos dedos, além de oferecer um 
espectro cada vez maior de agências 
especializadas, estruturaram solu-
ções intermediárias, como a criação 
de agências integradas dedicadas, 
como o caso da Dell e do McDonal-
ds nos Estados Unidos, a atender um 
único cliente.

Como o mercado gera as suas 
oportunidades, surgiram, por con-
sequência, empresas de consulto-
ria especializadas em estruturar e 
incrementar essas áreas internas e 
agências próprias, entre elas a Oli-
ver, que recentemente abriu escritó-
rio no Brasil.

n 
o momento da discussão 
nacional, nem sempre ra-
cional, sobre as virtudes ou 

precarização de relações da terceiri-
zação no mercado de trabalho, res-
surge, no país, um tema que parecia 
superado para a publicidade – a exis-
tência das estruturas internas em em-
presas anunciantes responsáveis pela 
prestação de serviços de publicida-
de e propaganda. As house-agencies, 
que foram moda quando a oferta de 
serviços era precária, voltam à dis-
cussão com novo nome, mas com as 
mesmas dúvidas do passado.

Chamadas agora de in-house já fo-
ram testadas e reprovadas  em alguns 
mercados, tendo sua origem num fe-
nômeno surgido no  ciclo da globali-
zação de serviços, quando, em todas 
as áreas, o importante passou a ser o 
controle de custos, mesmo que isso 
representasse a perda de qualidade 
dos serviços.  A métrica de controle, 
para muitos, deixou de ser o resulta-
do final, com a conquista de merca-
do, mas o que se fez por quanto na es-
trutura de produção. 

Nos Estados Unidos, Reino Unido 
e outros países as in-house, que são as 
estruturas internas de planejamento 
e gestão e até de confecção e execu-
ção não apenas da propaganda, mas 
de todo o conjunto das disciplinas 

de comunicação de marketing, não 
passaram no teste de virtudes.  Nas 
últimas duas décadas, especialmen-
te em função do aumento dos inves-
timentos em marketing digital e da 
ampliação do emprego de estraté-
gias e táticas de mídia própria, mídia 
conquistada e ações non-media e de 
branded content, essas estruturas fo-
ram sendo expandidas, inicialmen-
te para planejamento e gestão –  re-
sultado da expansão do  espectro de 
agências e mídias utilizadas.

Tudo começou com algumas pla-
taformas específicas e com sua  utili-
zação em  empresas B2B, que passa-
ram a criar e executar comunicação, 
substituindo e até duplicando o que 
era feito por agências e fornecedores 
especializados. Em alguns casos, es-
sas estruturas in-house chegaram a 
ter dezenas de profissionais e a se de-
dicar à publicidade, principal plata-
forma empregada pelas empresas de 
consumo de massa, e às suas mídias 
tradicionais.

Não era esperado, mas acabou por 
haver crescimento da dimensão e dos 
custos dessas estruturas internas, re-
dução de foco, aumento da burocra-
cia e de níveis de aprovação e, de for-
ma quase inevitável, uma redução 
nos padrões de qualidade das cam-
panhas, peças e ações resultantes, é o 
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gastar apenas  seis horas ou seis dias 
e que cada uma deveria custar 20 
mil dólares para produzir, não dois 
milhões”.

Para muitos e atônitos ouvintes a 
atitude era  corajosa e  aplaudiram 
o que foi tratado como sendo uma 
tendência,  enquanto os mais céti-
cos desconfiaram das virtudes do 
novo modelo até porque, pouco mo-
desto, o executivo se nomeou “presi-
dente” da tal liga de criadores. Não 
demorou muito – ou até foi muito, 
pelo anunciado relógio de Jakeman 
-  pois em abril de 2017 a Pepsi colo-
cou no ar um comercial superpro-
duzido, usando a supermodelo Ken-
dall Jenner, que conseguia reverter 
uma manifestação pública que ame-
açava entrar em confronto com a 
polícia oferecendo uma lata de Pep-
si a um guarda. Era o fim da expe-

riência:  menos de 24 horas depois, 
diante de uma avalanche de protes-
tos e trolagens ao longo do planeta, 
de críticas generalizadas e até amea-
ça de processos por entidades de di-
reitos civis, a Pepsi suspendia a cam-
panha e passava por um dos maiores 
vexames de sua história.

O menor dos prejuízos foram os 
30 milhões de dólares que, estima-
se, custou a produção e uma mídia 
compatível com a marca e o esfor-
ço, segundo cálculos de especialis-
tas na área. 

O impacto sobre a marca com cer-
teza foi bem maior. Como esse não 
foi o primeiro trabalho da in-house 
para a Pepsi, pode-se atribuir a ela 
parte importante da queda de valor 
de 4% da marca em 2016, segundo 
a Brand Finance – o que equivale a 
cerca de US$ 800 milhões. 

O mercado publicitário brasi-

leiro teve, no passado, o seu mo-

mento de house, nascidas sempre 

da ideia de que o conhecimento 

interno ajudava na comunicação, 

gerando especialistas com conhe-

cimento profundo do dia-a-dia do 

anunciante. Não era bem assim, 

até porque, pela legislação do pa-

ís, a concessão do desconto-pa-

drão, fixado/concedido pelos veí-

culos de comunicação, veda que o 

benefício seja concedido direta-

mente ao anunciante, seja em no-

me próprio, ou de empresa criada 

para substituí-lo.

As houses existentes quando o 

mercado firmou as Normas-Pa-

drão de Autorregulação que com-

provaram operar há mais de dois 

anos, ganharam o direito à certifi-

cação técnica, desde que compro-

vassem contar com estrutura de 

pessoal e de mídia como se agên-

cia fosse. Hoje, prevalece a ideia 

de que o melhor caminho é a con-

tratação da agência, cuja compe-

tência pode ser medida pelos re-

sultados.

Pelo menos neste caso, o princí-

pio da terceirização está compro-

vado. 

as housEs E a lEGislação brasilEira
Para especialistas em administra-

ção de publicidade, em balanço ob-
jetivo e rigoroso, nada disso deu cer-
to  ou se mostrou mais eficaz que os 
formatos tradicionais de agências 
externas independentes, geridas e 
controladas por estruturas inter-
nas dos clientes,  enxutas e altamen-
te qualificadas. Os poucos ganhos 
financeiros que resultaram no cur-
to prazo, não duraram muito, com 
o agravante de tendência natural de 
áreas operacionais internas ao cres-
cimento e demanda por mais ver-
bas. No campo dos resultados ao 
invés de aumento o registro foi de 
redução.

É da história recente: em abril de 
2017, com uma semana de interva-
lo, líderes da Procter & Gamble e da 
Unilever, os dois maiores anuncian-
tes do mundo, vieram a público di-
zer que iriam cortar 2 bilhões de dó-
lares de verba (cada qual) ao ano, 
reduzindo agências e mídias empre-
gadas, bem como a quantidade de 
materiais produzidos, subutilizados 
e até mesmo nunca utilizados. Não 
falaram explicitamente em cortes 
nas estruturas in-house, mas para 
os especialistas,  isso seria uma con-
sequência natural.

No Cannes Lions de 2016, o pre-
sidente da PepsiCo, Brad Jakeman, 
criticou as agências, seus métodos 
e seus resultados ao informar que 
resolvera criar uma in-house sob 
o pomposo nome de Creators Lea-
gue Studio, explicando que “ao in-
vés de cinco peças de conteúdo por 
ano, uma marca como Pepsi preci-
sava de 5.000, que ao invés de levar 
seis meses para criar uma, teria que 
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a 
judar professores e estudantes a conhecer e compreender o am-
biente de autorregulação e autorregulamentação (a diferença é 
sutil, mas ocorre) existente no mercado publicitário brasileiro é o 

que motivou CONAR e CENP a desenvolverem este inédito material di-
dático e oferecê-lo, de forma gratuita às escolas de ensino de publicidade e 
comunicação de todo o país.

O “Material Pedagógico CENP-CONAR: arte, técnica e ética publicitá-
rias,” já concluído, está em fase de lançamento e representará uma experi-
ência nova na relação empresa-academia, que não por acaso, começa pela 
publicidade, onde tudo tem origem em termos de mercado.

O conteúdo navega pela história, evolução e o cenário atual das re-
lações entre todos os agentes da cadeia produtiva da propaganda, do 
marketing e da comunicação, oferecendo informação sobre as ativi-
dades do setor e criando condições para ampliação de horizontes tem-
porais, partindo do princípio de que  os resultados advindos de um 
ambiente autorregulado são sempre melhor percebidos quanto mais 
longo o prazo de observação. Este aspecto é o desafio no mundo dos 
negócios de tensão imediatista por resultados – caso da publicidade.

Demonstrar que a autorregulamentação no Brasil qualifica as relações 
comerciais (CENP) e o conteú do da publicidade (CONAR) – fatos simbó-
licos da maturidade profissional do setor – é parte do projeto, mostrando 
que com ela se pode dispensar a intervenção legislativa do estado/ou ou-
tras formas de controle da atividade.

CONTEÚDO 
PEDAGóGICO 
CENP-CONAR

ARTE, TÉCNICA E ÉTICA PUBLICITáRIAS

Material
pedagógico
inédito pretende 
ajudar professores 
e estudantes em
assuntos sobre
autorregulação
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Para o presidente do CONAR, Gil-
berto C. Leifert, “é com grande satis-
fação que damos mais este passo no 
relacionamento da autorregulamen-
tação publicitária com as faculdades 
de comunicação do Brasil. Temos um 
largo histórico de palestras e seminá-
rios internos e externos e visitas de es-
tudantes à nossa sede para trabalhos 
acadêmicos de diversos níveis”.

“Entendemos que a difusão da éti-
ca publicitária junto aos estudantes de 
propaganda, jornalismo, relações pú-
blicas etc. é de suma importância. A 
indústria da comunicação é um dos 
destaques da economia nacional. Es-
tão aí as frequentes premiações em 
festivais internacionais para com-
provar que, em matéria de comuni-
cação, o Brasil está há muito tempo 
no primeiro mundo. Não tenho qual-
quer dúvida que a autorregulamen-

tação é uma das bases que levaram a 
este sucesso, ao lado da criatividade e 
da qualidade técnica. Preservar, esti-
mular e difundir a autorregulamen-
tação publicitária nas escolas de co-
municação é, portanto, contribuir 
para preservar a excelência e pujança 
da indústria da comunicação”, ates-
ta Leifert.

Já para o presidente do CENP,  Caio 
Barsotti, o material didático foi cons-
truído com esmero para que qual-
quer professor em qualquer canto do 
país possa utilizar e preparar melhor 
nestes assuntos de ética e autorregula-
mentação as novas gerações que vão 
trabalhar neste mercado.

“Foram necessárias muitas e mui-
tas horas para que  o projeto fosse fi-
nalizado. A dificuldade em sintetizar 
todo o conjunto de normas de uma 
forma que atenda o perfil acadêmi-
co foi o maior desafio. Foi desenvol-
vido com acuidade para ser realmen-
te uma contribuição para professores 
e alunos com vistas a traduzir o am-
biente próprio das práticas da ativi-
dade publicitária no que concerne ao 
conteúdo e às melhores práticas co-
merciais”, afirma.

Na ponta favorecida pelo conteú-
do, os professores, a opinião é a de 
que um material didático agora ofere-
cido é imprescindível aos estabeleci-
mentos de ensino na medida em que 
o ambiente acadêmico não se atuali-
za na mesma velocidade que o mer-
cado profissional.

“Infelizmente o mercado cobra do 
mundo acadêmico uma aderência 
maior com o mundo profissional, 
contudo poucos se abrem para este 
intercâmbio”.  Esta é a opinião de Ja-
naíra França, professora de Ética e Le-

gislação da Faculdade Cásper Líbero, 
que preparava algumas de suas aulas 
com informações do site do CENP e 
do CONAR, e agora terá seu traba-
lho facilitado pelo material pedagó-
gico ora apresentado pelas entidades.

“É importantíssimo que organis-
mos de peso como o CENP e o CO-
NAR possam trazer este conteúdo 
específico ao ensino superior tão ca-
rente de interlocutores do mercado”, 
afirma, acrescentando que “trata-se 
de um grande avanço e pretendo usá-
lo para testar e para avaliar neste pri-
meiro momento como ele conversa 
com a realidade da minha instituição 
de ensino. ”

CONHECIMENTO 
CONSTRUíDO A 
MUITAS MãOS

Resultado da pesquisa e análise 
de mais de três décadas de serviços 
prestados pelo CONAR à publici-
dade – de quem cria, passando por 
quem veicula, chegando ao cidadão 

Caio Barsotti,
presidente do CENP

Gilberto C. Leifert, 
presidente do CONAR
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comum, que é o consumidor – sem-
pre com a preocupação de valorizar o 
conteúdo das mensagens, sem tolher 
a criatividade e de quase duas décadas 
de aplicação de princípios éticos para 
aprimorar as relações comerciais  no 
trading da publicidade, o projeto tem 
base na realidade do país e nas trans-
formações socioeconômicas deter-
minadas pela tecnologia. 

Nasceu de discussões de especia-
listas sob a coordenação do profes-
sor Amadeu Nogueira de Paula com 
o propósito de inovar e oferecer ma-
terial didático de qualidade preen-
chendo uma lacuna de ensino não só 
para o estudante como também para 
o docente que precisa produzir aulas 
interessantes e que traduzam a reali-
dade do mercado em que os futuros 
jovens irão atuar.

O modelo é simples e prático com a 

utilização de telas com indicativo das 
aulas, tutorial de uso da ferramenta, 
uma sequência lógica de assuntos e o 
caderno do aluno com testes e resu-
mos configurando rico material pa-
ra consulta, conhecimento e avalia-
ção do aprendizado.

“Estamos oferecendo conteúdo pe-
dagógico para ser utilizado em sala de 
aula pelos professores de Universi-
dades e Faculdades de todo o Brasil, 
com riqueza de detalhes sobre tudo 
que diz respeito ao código de autor-
regulamentação publicitária e às Nor-
mas-Padrão”, argumenta Nogueira 
de Paula, lembrando que “o próprio 
mercado de comunicação necessita e 
usará com mais propriedade quanto 
mais distante estiver dos grandes cen-
tros econômicos.”

A professora Melissa Carolina de 
Moura, Coordenadora do curso de 
Publicidade e Propaganda da Unito-
ledo, de Araçatuba concorda e lem-
bra ser “imprescindível esta parceria 
entre entidades com as instituições de 
ensino uma vez que a as diretrizes do 
curso de Propaganda pressupõe um 
aprofundamento das questões éticas 
e da legislação.”

“Chegamos a passar este conteúdo 
através da teoria e da prática de cria-
ção de campanhas, contudo, maior 
será o senso crítico quanto maior for 
a fonte de informação. Nesse sentido, 
só posso ver com grande alegria e en-
tusiasmo este material com a legisla-
ção e diretrizes vigentes.”

E acrescenta: “os professores pas-
sarão a ter repertório enriquecedor 
com informações diretas da fonte, 
com as entidades promovendo a in-
clusão destes conteúdos que são de 
grande valia para todos”.

Amadeu Nogueira de 
Paula, coordenador

Da mesma opinião é Joubert Bri-
to de Araújo, coordenador do curso 
de Publicidade e Propaganda e pro-
fessor de mídia da Faculdade Cás-
per Líbero.

“Creio que as grades de publicida-
de e propaganda nas faculdades estão 
um pouco defasadas do que o merca-
do espera dos alunos. O aluno vem 
pra aula, mas está preocupado em 
voltar pra agência pra resolver os jobs 
que estão lá esperando. Tem havido 
um aumento deste movimento dos 
alunos saírem da faculdade para vol-
tar às agências e muitas vezes ele nem 
sabe o que é o CENP, se sua agência é 
certificada, qual a importância da en-
tidade para o mercado. Tenho certe-
za e que este projeto e as informações 
contidas nele serão de grande valia 
para os alunos e a formação de um 
novo mercado.”

 Composto por 12 módulos de 4 
ou 5 aulas dependendo da temática, 
o material didático traz desde uma li-
nha do tempo com acontecimentos 
marcantes na história da publicidade 

Janaíra França, 
Faculdade Cásper Líbero
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no país e do próprio mercado da co-
municação como também os funda-
mentos e propósitos das entidades e 
as relações definidas por elas.

INTERAçãO ENTRE 
DISCIPLINA E 
CONTEÚDOS

Para utilizar o material o professor 
terá acesso a um link. Para efetuar o 
download das aulas vai preencher, 
uma única vez, um pequeno cadastro, 
pelo qual passa a ser identificado nas 
duas entidades como utilizador do 
projeto didático, adquirindo o direi-
to de uso do material de autoria cole-
tiva de professores que o formularam.

O primeiro módulo trata dos Fun-
damentos da plataforma e da ativida-
de publicitária a partir do CENP e do 
CONAR, analisando a arquitetura e 

o fluxo de informações que configu-
ram a autorregulamentação no Brasil, 
do compromisso e respeito aos pro-
dutos e serviços oferecidos ao consu-
midor, na ética e na coerência de pro-
cessos que envolvem equanimemente 
as partes, ou seja, os Anunciantes, 
Agências de Publicidade e Veículos 
de Comunicação.

Para o professor da ESPM, Luiz Fer-
nando Garcia, “é uma excelente inicia-
tiva pois é proponente de conteúdos 
relevantes. Os temas são necessários, 
principalmente em um momento de 
questionamentos e mudanças acelera-
das no mercado. Se já vier no forma-
to mais aplicável didaticamente pode-
rá ser muito útil aos professores. Claro 
que cada curso, cada professor terá es-
paço para adaptar os materiais às su-
as demandas, porém já vir estruturado 
poderá ajudar em muito aos professo-
res. Iniciativa elogiável!”

O material ao ser disponibilizado 
aos professores que farão download 
das aulas através de acesso ao site do 
CENP e do CONAR, terá ao final de 
cada aula e tela, um mecanismo para 
mensagem dos professores o que per-
mitirá através de críticas e sugestões, 
o aprimoramento didático das aulas.

“Foram tomados inúmeros cuida-
dos pedagógicos e embora o projeto 
tenha sido pensado e repensado mui-
tas vezes, revisado inúmeras outras e 
sempre exista possibilidades de apri-
moramento, decidimos pelo seu lan-
çamento para que o uso pelos pro-
fessores seja motivo para o envio de 
sugestões, críticas e colaborações”, 
afirma Oscar Mattos, gerente de rela-
ções  institucionais do CENP,  parti-
cipante ativo deste projeto.

Feliz com esta possiblidade de inte-

ração está a professora Elenice Ram-
pazzo, coordenadora do curso de 
publicidade e propaganda da FAAP:  
“Com certeza é uma excelente inicia-
tiva. Acredito que alguns professores 
enfrentam dificuldades em oferecer 
conteúdo sobre o CENP e o CONAR, 
sobre as ações destas entidades e co-
mo elas influenciam o mercado. Mes-
mo professores com experiência em 
mídia ainda têm de inserir o conte-
údo didático e nem sempre ele é um 
bom retrato do mercado”.

“Creio que este projeto para as fa-
culdades com aulas já prontas, facilite 
muito a vida do professor que muitas 
vezes não tem tempo de se aprofun-
dar com o aluno em questões do mer-
cado. até porque alguns já não estão 
na ativa.”

Os módulos também analisam, por 
área de interesse, as práticas da autor-
regulamentação e das Normas-Pa-
drão, com tratamentos específicos 
na ótica das disciplinas acadêmicas 
da Ética, da Criação, do Marketing e 
da Mídia.

Joubert Brito de Araújo, 
Cásper Líbero

Luiz Fernando Garcia, 
ESPM
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tau, de Taubaté, acredita que uma 
ferramenta com este tipo de conteú-
do será excelente principalmente pa-
ra professores mais jovens que sabem 
da existência das entidades, mas não 
acompanharam sua criação.

“Tive o privilégio de vivenciar parte 
da criação do CENP e quando a gen-
te faz parte da história consegue apre-
ender um conteúdo diferenciado das 
coisas. Esta iniciativa do CENP e do 
CONAR é tão bem vista como qual-
quer outra iniciativa que vise quebrar 
a distância entre o mercado e as uni-
versidades”, avalia.

As aulas começam pela pré-histó-
ria da publicidade no país mostrando 
como foi a criação e desenvolvimen-
to da imprensa e do rádio, a época dos 
pioneiros quando textos e transmis-
sões usavam uma só linguagem sem 
separar o editorial do ineditorial. No 
mesmo tom que era escrita ou dada a 
notícia apresentavam-se os textos so-
bre produtos que não chegavam a ser 
anúncios porque normalmente eram 
feitos apenas como agradecimentos 
às firmas e às pessoas físicas que ti-
nham contribuído financeiramente 
de alguma forma para as despesas de 
produção de conteúdo. Foi também o 
tempo da poesia falando de sabonetes 
e medicamentos caseiros. 

A riqueza do conteúdo se traduz 
ainda na descrição do ambiente so-
cial e econômico quando da chega-
da das primeiras agências interna-
cionais ao País, a JWThompson e a 
McCann Erickson, além do nasci-
mento também da primeira agência 
genuinamente brasileira, a Standard 
Propaganda.

Era o tempo do conteúdo dos veí-
culos ser criado nas agências onde 

Fundamentos, por exemplo, que 
demonstram a evolução e o cenário 
atual das relações entre todos os par-
ticipantes da cadeia produtiva da in-
dústria da propaganda, do marketing 
e da comunicação, estabelecendo os 
Marcos Legais e Regulatórios da Pro-
paganda.

A plataforma informa ao aluno e 
lembra ao docente que após a reali-
zação da referida aula, por exemplo, 
o discente deve estar apto a entender 
as razões de instituição das Normas-
Padrão da Atividade Publicitária, co-
nhecer as razões do Código de Ética 
dos profissionais da propaganda, co-
nhecer o Código Brasileiro de Autor-
regulamentação Publicitária e até en-
tender o que o Código de Defesa do 
Consumidor disciplina em matéria 
de publicidade e propaganda.

O professor Josué Brasil, da Uni-

nasceram as novelas radiofônicas 
(uma marca cultural brasileira) e o 
primeiro jornal falado de ambição 
nacional (não por acaso, o Repor-
ter Esso). Mostra que a urbaniza-
ção do país e o nascimento e cresci-
mento do novo mercado promoveu 
o surgimento de uma indústria de 
propaganda no Brasil, o que leva a 
realização do 1º Congresso Brasilei-
ro de Propaganda no qual é aprova-
do o Código de Ética da Atividade 
Publicitária, até hoje em vigor por-
que ganhou força de lei com a sanção 
da primeira norma legal que trata da 
publicidade.

“Ver o CENP e CONAR abaste-
cendo com estas informações sobre 
a regulamentação do mercado po-
de parecer besteira, mas é um passo 
importante na manutenção do nos-
so negócio e do modelo brasileiro de 
propaganda. É isso mesmo, tem de 
ir nas bases, informar aos jovens que 
vão chegar ao mercado e precisarão 
cuidar dele e não sabota-lo”. Esta é a 
afirmação de Marcelo Passos, VP de 

Oscar Mattos, CENP

Elenice Rampazzo,
FAAP
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atendimento da DM9 e também con-
selheiro da entidade, se auto-intitu-
lando um operário da propaganda 
na ajuda para construir um merca-
do melhor, quando questionado so-
bre a relevância do material didático 
CENP CONAR.

EVOLUçãO DA 
PROPAGANDA

Outro conselheiro do CONAR, 
Daniel Slaviero, concorda que a ini-
ciativa é brilhante e mesmo de forma 
resumida dará ampla visão didáti-
ca e prática aos estudantes. “O maior 
desafi o hoje é o do conhecimento e 
esta iniciativa prepara as novas ge-
rações para uma vida plena de co-
nhecimentos específi cos sobre as re-
gras do mercado, a ética e o modelo 
da autorregulamentação”, argumenta.

Em 1965, a Lei 4.680, fruto do Pro-
jeto de Lei de 1961 de autoria do De-
putado Almino Afonso regulamen-
tou a profissão de publicitário e o 
papel das agências de propaganda e 
adotando, no seu artigo 17 o Código 
de Ética dos Profi ssionais da Propa-
ganda de 1957 como sendo os princí-
pios e normas orientadoras da ativi-
dade publicitária nacional, defi nindo 
as melhores práticas éticas e comer-
ciais a serem observadas por Agên-
cias, Veículos, Anunciantes públi-
cos e privados. Foi pioneirismo: uma 
norma privada, por tão inovador, ser 
aceita pelo legislador para defi nir um 
vasto campo de atividade profi ssional.

Em 1966 o Decreto Lei 57.690 re-
gulamentou a lei, estabeleceu normas 
de relação entre as atividades que in-
tegram a propaganda.

Em 1978, o 3º Congresso Brasilei-
ro de Propaganda discutiu, com base 
na experiência internacional um tex-
to ético que se tornaria o Código Bra-
sileiro de Autorregulamentação Pu-
blicitária, em vigor até hoje, sempre 
atualizado por anexos que atendem 
as demandas do momento social em 
que se vive.

O histórico acima dá o tom do ca-
pítulo sobre as Normas-Padrão e o 
Código de Ética, constituindo im-
portante módulo da plataforma, a da 
Evolução da propaganda no Brasil.

O conselheiro do CONAR e dire-
tor criativo da 440v, Carlos Chiesa, é 
um entusiasta do material didático e 
sua função de explicar as atividades 
da entidade que autorregula o con-
teúdo das mensagens publicitárias. 
“Muitos pensam que o CONAR é um 
entidade quadradona e restritiva, con-
tudo, eu que participo há tantos anos 

dela, tenho um entendimento de que 
é balizadora e controla exageros, cla-
ro que sempre que alguém a aciona”. 
Não é uma entidade que sai atiran-
do, afi rma, ela é um colegiado forma-
do por pessoas de diferentes origens, 
representantes de vários segmentos 
da sociedade direta ou indiretamen-
te e que faz um trabalho bem pensa-
do, inteligente, de prestação de servi-
ço à população.

Nesse sentido, para Carlos Chiesa, 
o material didático inédito CENP- 
CONAR deve estimular a criação de 
uma nova geração de gente menos 
apaixonada e mais técnica.

Já para Amadeu Nogueira de Pau-
la, “a localização histórica, a evolu-
ção e as transformações da postura 
ética na comunicação e na relação 
com os consumidores visa expor os 
valores, crenças e princípios da au-
torregulamentação na publicidade 
como sendo um compromisso vo-
luntário a que se obrigam as agências 
de publicidade, os veículos de comu-
nicação e anunciantes a seguirem as 

Josué Brasil,
Unitau

CApACApA

Marcelo Passos,
DM9 



normas por eles próprios conven-
cionadas”.

E se os alunos serão os futuros pro-
fi ssionais a atuarem neste mercado, 
devem entender, corroborar e atuar 
de acordo com os princípios éticos 
que há décadas cuidam de manter 
um padrão de qualidade e de relacio-
namento entre as partes.

Além dos textos e da sequência ló-
gica e histórica dos fatos e das ativi-
dades das entidades, a plataforma 
oferece rica referência bibliográfi ca 
para quem pretende se aprofundar 
em temas específi cos, recomendan-
do desde a leitura do próprio Códi-
go Brasileiro da Autorregulamenta-
ção Publicitária e do Código de Ética 
dos Profi ssionais de Propaganda, até 

técnica de veiculação, com os com-
promissos de uso de instrumentos 

a leitura da Lei 4.680 e do Decreto nº 
57.690, bem como publicações co-
mo a Lei 12.232 das Normas-Padrão. 

COMPREENDENDO AS 
ATIVIDADES DO CENP

O módulo que destaca as atividades 
do Conselho Executivo das Normas-
Padrão sugere que o aluno se apro-
funde no tema a ponto de fi car apto a 
entender o papel das 3 áreas da publi-
cidade em especial do que faz a agên-
cia de publicidade que é ao mesmo 
tempo uma criadora de conteúdo de 
comunicação e especialista na exper-
tise de mídia, conhecendo o merca-
do e as tendências de consumidores 
e perita na lógica da intermediação 

João Luiz Faria Netto, 
CENP e CONAR
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de aferição das pesquisas de mídia e 
a forma de remuneração pelos servi-
ços prestados. 

Sugere também que o aluno enten-
da as necessidades da regulação e a da 
autorregulamentação das atividades 
publicitárias, bem como conheça to-
dos os objetivos do CENP e a sua mis-
são, especialmente como organismo 
de reunião das três áreas da publici-
dade – Anunciantes, Agências e Veí-
culos. Mostra um CENP como um 
fórum permanente de entendimento 
em busca de consenso.

Fernando Almeida, professor de 
publicidade e propaganda na Meto-
dista, avalia que os planos de acesso 
à informação são sempre válidos. E é 
preciso conhecer a história para che-
gar até o presente do que acontece ho-
je na propaganda e na comunicação 
de uma forma geral. 

Para o docente, “a velocidade tam-
bém é tão grande que não está dando 
para acompanhar todas as atualiza-
ções. Se pensarmos bem, a tecnologia 
trata de comunicação, de propaganda 
e de relações públicas. O que aconte-
ce com a propaganda hoje no Brasil é 
pauta de discussão de como devemos 
ensinar a comunicação e creio que es-
te projeto junto às faculdades deve ser 
um dos propósitos da entidade”.

Um módulo trata das relações das 
agências com seus cliente-anuncian-
tes e os veículos de comunicação des-
tacando a importância das normas 
legais que estabelece o que faz a agên-
cia, como é remunerada, suas respon-
sabilidades diante dos seus clientes – 
em nome dos quais atuam – e diante 
dos veículos, com os quais têm com-
promisso de atuar segundo as técnicas 
de mídia e cumprir o que contrata em 

nome dos anunciantes que as contrata.
Faz uma apresentação didática das 

normas destacando anexos e valori-
zando os princípios da livre negocia-
ção, respeitado o direito de concor-
rência e as obrigações de aquisição/
uso de pesquisas de mídia indispen-
sáveis ao conhecimento do mercado.

Um módulo explica o processo 
de certificação técnica das agências, 
mostrando o que é exigido de com-
provação de estrutura física e de pes-
soal, o uso de pesquisas e os com-
promissos éticos de atuação. Para o 
aluno, fica a possibilidade de enten-
der como funciona a parte negocial 
de uma agência de publicidade.

Além das aulas específicas, dos mó-
dulos gerais e determinados para áre-
as como Mídia, Criação, Marketing e 
Ética, do caderno do aluno e de exer-
cícios de fixação, o projeto também 
oferece vídeo com depoimentos de 
renomados profissionais do mercado. 

Vale um destaque para as propostas 
de interação em salas de aula com ati-
vidades e dinâmicas de discussão em 

grupo a serem implementadas pelos 
professores em cada instituição.

João Luiz Faria Netto, advogado 
consultor do CENP e diretor de as-
suntos legais do CONAR, pensa que 
a publicidade em tempos de internet 
não pode esperar a conclusão do cur-
so para contar com profissionais en-
gajados e conhecedores do mercado”.

Nesse sentido, afirma que “trata-

Carlos Chiesa,
440v
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Mídia, Amadeu de Paula convidou 
outros colegas para redigir os capí-
tulos de Criação, Marketing e Ética. 

se de ótima iniciativa do CENP e do 
CONAR, que leva em quantidade su-
portável para entendimento rápido 
de lições do dia a dia da publicida-
de, que possivelmente os alunos não 
conseguiriam se não fossem por um 
estágio”. Para ele o formato permite 
classificar o projeto como sendo uma 
forma de “estágio a distância, com as 
virtudes da era eletrônica”. E conclui:  
“espero uma adesão de professores 
que permita um retorno em suges-
tões ao CENP e ao CONAR que pos-
sam ser traduzidas em novas mensa-
gens de atualização”. 

Além da coordenação de toda a 
plataforma e formatação do mate-
rial didático, de idealizador do tu-
torial e da criação do módulo sobre 

São eles, respectivamente, Ricardo 
Aguiar, Sidney Manzioni e Antonio 
Jesus de Brito Consenza. 

Uma campanha publicitária apre-
sentando a plataforma didática ao 
mercado e a distribuição do link de 
acesso a mailing de universidades em 
todo o Brasil vai marcar o lançamen-
to do Material Pedagógico CENP-
CONAR: arte, técnica e ética publici-
tárias pelas entidades no começo do 
segundo semestre.

material Didático cEnp e conar

1. Entre no site do CENP, www.cenp.com.br ou do 
CONAR, www.conar.org.br

2. Clique na ícone do Material Didático Regulação, 
Autoregulação e Ética

3. Cadastre-se como professor indicando sua insti-
tuição de ensino

4. Faça download das aulas e bom trabalho.

passo a passo
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Veículos do trade completam um ciclo onde 
o mercado se alimenta e é alimentado de 
informações e diferentes pontos de vista

OXIGENAÇÃO

Em tempo de pós-verdade, 
quando a fonte da informa-
ção pode signifi car a diferen-

ça entre uma notícia ou um boato, 
os veículos de comunicação que co-
brem um determinado setor da eco-
nomia fazem um trabalho de oxige-
nação do próprio segmento.

Enquanto se alimentam de infor-
mações, pontos de vista e refl exões 
importantes sobre o mercado a que 
se referem, também são alimentados 
por dados gerados por agentes que fa-
zem parte da cadeia de valor do setor.

No caso do mercado publicitário, 
por exemplo, os veículos do trade re-
tratam o segmento através da resenha 
do que acontece nas agências, nos veí-
culos, nos anunciantes, nas produto-
ras, nas agências de promoção, nos 
estúdios fotográfi cos e uma série de 
outros fornecedores que contribuem 
economicamente para o segmento.

mUitO mais QUE 
astErisCOs

Mais do que a cobertura jornalísti-
ca, o apontamento de furos ou a dis-
seminação de informações se tradu-
zem em outras ações que valorizam 
os profi ssionais através de premia-
ções específi cas, seminários, palestras 
e eventos que promovem networking 
e favorecem os negócios.

Em 1965 o jovem jornalista 
Armando Ferrentini dava início 
à sua jornada como colunista 
publicitário com a coluna Asteriscos 
no Diário Popular. Tempos depois 
a coluna evoluiria para o caderno 
Propaganda e Marketing e mais 
recentemente para PropMark.

Em mais de 50 anos de jornalismo 
publicitário, o PropMark é uma bi-
blioteca da história da própria pro-
paganda e um dos mais tradicionais 
veículos do trade. A editora Referên-
cia, por exemplo, que publica o jornal, 
também edita as revistas Propagan-
da e a Marketing, além de ter criado o 
Prêmio Colunistas, o Prêmio Veículos 
de Comunicação, a Semana Interna-
cinal da Criação, o Young Lions Bra-
zil e o Marketing Best.

O diretor de redação da publicação 
até o fechamento desta edição, Mar-
cello Queiroz, agora substituído por 
Kelly Dores, escreveu o seguinte de-
poimento sobre a importância dos 
veículos do trade para a propaganda.

“Em uma metáfora simples e dire-
ta, a importância da mídia especia-
lizada na comunicação é pulmonar. 
Ela faz uma permanente oxigena-
ção do mercado envolvendo todos 
os importantes players da dinâmica 
do consumo, e também acompanha 
seus avanços, problemas e desafi os.

No caso específi co do PropMark, 
publicação que tem a honra de ser a 
pioneira na cobertura da publicidade 
e de todas as outras atividades ligadas 
ao marketing, com quase 52 anos de 
história – ele surgiu em maio de 1965 
–, é importante ressaltar que sua im-
portância se consolida cada vez mais 
no dia a dia do mercado. Ele ganha 
crescente atenção de agências, anun-
ciantes, produtoras e tantos outros 
fornecedores que atuam em todas as 
plataformas de mídia com o objetivo 
de despertar interesse neste complexo 
porém fascinante universo .

Além de seu website, em 7 de de-
zembro de 2015, o PropMark se rein-
ventou em sua forma gráfi ca, com 
um novo formato que surpreendeu 
todo o mercado e o posicionou co-
mo um veículo inovador e ainda mais 
consistente em termos editoriais.

É uma inovação que remete a um 
movimento de ousadia, coragem e, 
sobretudo, de quem acredita na qua-

Marcello Queiroz, 
PropMark
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lidade da informação e na infl uência 
que ela exerce para as tomadas de de-
cisões diante de todos os desafi os im-
postos pelas transformações mer-
cadológicas, em geral, e da própria 
mídia, em particular. 

Mesmo enfrentando, como todo o 
mercado, os sérios problemas da situ-
ação política e econômica do Brasil, o 
PropMark tem feito uma signifi cativa 
contribuição para o desenvolvimento 
da comunicação do marketing no pa-
ís.  Para 2017, temos plena convicção 
de que mudanças positivas vão rede-
fi nir os rumos da economia do Brasil, 
com maior fortalecimento para todos 
os segmentos de negócios.

Tal fortalecimento com certeza 
também refl etirá na atuação do Prop-
Mark”, afi rma Queiroz. 

QUaNDO O mEiO 
E a mENsagEm sE 
CONFUNDEm

Nascido do sonho empreendedor 
de José Carlos de Salles Neto que tra-
balhava em uma editora que publi-
cava o Anuário da Propaganda, o pe-
riódico Meio e Mensagem chegou ao 
mercado em 1978 com a proposta si-
milar ao do Advertising Age, publica-
ção já de sucesso nos EUA. 

Ao longo de 40 anos as lembranças 
se multiplicam e a história da propa-
ganda também se mistura com os ve-
ículos que contam seu dia a dia. O de-
poimento de Marcelo Salles Gomes, 
vice presidente da editora M&M, co-
meça com a curiosidade sobre um 
empreendedor neste país.

“Em uma época em que ter telefo-
ne era algo caríssimo (lembra da Bol-
sa de Telefone?), o Meio & Mensagem 
não tinha uma linha. Mas mesmo as-

sim o Salles Neto precisava falar com 
fi guras importantes do mercado. En-
tão ele ia com sua secretária Doroti 
para um orelhão que fi cava perto da 
esquina da Rua Caetés, em Perdizes, 
onde o Meio & Mensagem nasceu. A 
Doroti fazia as ligações, dizia que ia 
transferir para o Salles Neto, e passa-
va para ele. Mas havia sempre 2 pro-
blemas: o primeiro era o barulho de 
carros e caminhões passando, além 
daquele som tradicional que quem vi-
veu esta época lembra da fi cha telefô-
nica caindo durante a ligação. Outro 
problema era quando a pessoa não 
estava e a secretária queria retornar 
a ligação. Neste caso a Doroti era ins-
truída a falar que a intenção em fazer 
o contato era toda do Sr. Salles Neto, 
e que ela mesma retornaria a ligação. 

Como toda empresa no Brasil, o 
dia a dia dos veículos é cheio de difi -
culdades e desde sua fundação, há 40 
anos, M&M e seus concorrentes pas-
saram por incontáveis planos econô-
micos, hiperinfl ação, cruzado novo, 
cruzeiro, etc. Contudo, em termos 
de mercado, todos mantiveram o fo-
co em ser líderes na indústria de co-
municação. Nossos concorrentes no 
mundo atual são inúmeros pois to-
dos estão atrás da atenção de profi s-
sionais com poder de decisão e que 
têm agendas super apertadas. Por is-
so temos uma preocupação diária em 
entregarmos conteúdo que seja rele-
vante para nossa audiência, que se-
ja sempre verdadeiro para construir 
nossa reputação e credibilidade, e que 
ajude a tornar nossa marca cada vez 
mais desejada. Somente assim, agre-
gando valor, é que poderemos man-
ter nosso espaço ao sol.

Não há dúvida que o talento dos 

profi ssionais brasileiros foi respon-
sável por levar a propaganda nacio-
nal a ser uma das melhores do mun-
do, mas este círculo virtuoso só se 
fecha porque há uma publicação sé-
ria e com credibilidade, como o Meio 
& Mensagem, que repercute o que 
acontece no mercado, destaca o que 
de melhor é feito, e com isto eleva 
o sarrafo para os anos seguintes. O 
Meio & Mensagem, com seu conte-
údo, opinião e também seus eventos, 
é um grande ponto de conexão entre 
os diversos players da indústria, e de 
certa forma ajuda a roda a girar. Há 
na América Latina exemplos de paí-
ses como o México, que poderiam ter 
uma indústria publicitária muito me-
lhor, e que são fracos por não terem 
um veículo especializado”, completa 
Salles Gomes.

A exemplo da editora Referência e 
de seus produtos editoriais e premia-
ções, a editora de Meio e Mensagem 
também desenvolveu suas estrelas. 

Marcelo Salles Gomes, 
editora M&M



38 - CENP Em rEvista - Junho, 2017

MERCADO

O prêmio Caboré, por exemplo, nas-
ceu em 1980 com a missão reconhe-
cer as melhores empresas e profi ssio-
nais, e dar o devido destaque a elas, 
para que isto ajudasse o mercado a 
evoluir. “Nós nunca olhamos para o 
Caboré como um centro de resulta-
do para a empresa, por isso apesar de 
seus quase 40 anos o número de cate-
gorias e troféus que entregamos nun-
ca cresceu. Não é à toa que dizemos 
que o Caboré é um prêmio que está 
“na cabeça de muitos, mas na estante 
de poucos””, afi rma Marcelo Gomes.

“Já a plataforma ProXXIma nas-
ceu com o crescimento do próprio 
mercado e do mundo digital. E cla-
ro que o Meio & Mensagem sempre 
acompanhou este movimento. Te-
mos capas falando sobre isto há mais 
de 20 anos. Nos anos 90 chegamos a 
ter uma página semanal sobre “in-
teratividade”. Mas aos poucos senti-
mos que havia muito mais assunto 
que poderia ser apresentado e deba-
tido do que cabia no Meio & Mensa-
gem, então fez sentido termos uma 
segunda plataforma para entregar 
este tipo de conteúdo, e reunir os no-
vos profi ssionais que se aventuravam 
por esta área.

A indústria da comunicação é um 
pouco refém do desempenho da eco-
nomia como um todo, então não é 
surpresa que tenhamos tido anos re-
centes difíceis. 

O ÔNiBUs aZUL CariOCa
Quem é do mercado publicitário 

conhece o Blue Bus, website que nas-
ceu pelas mãos do jornalista carioca 
Julio Hungria nos anos 90.

A internet ainda engatinhava em 
1995 e o visionário Julio Hungria 

imaginou um BBS para o mercado 
publicitario carioca. Dois anos de-
pois era inaugurado o site na inter-
net, basicamente montado enfocan-
do temas como a mídia, inovação e 
cultura. 

No site de Blue Bus, um texto ex-
plica a decisão de não utilizar acen-
tos nos textos. “Houve um tempo 
em que os acentos eram um estor-
vo (ainda são, em alguns casos) pa-
ra usuários de diferentes plataformas 
na internet. Ainda era uma guerra a 
diferenciaçao de PC e Mac, e os tecla-
dos de cada um escreviam coisas que 
os outros nao liam normalmente, so-
bravam incômodos ‘ces cedilhas’, etc, 
entre as palavras de uma frase. Isto 
faz uns 21 anos. Blue Bus, que já nao 
tinha muita simpatia pelos acentos 
que, em muitos casos, apenas ‘sujam’ 
grafi camente uma informação, deci-
diu banir também o til na ortografi a 
do site. Mesmo que agora a evolução 
da tecnologia e dos soft wares possa 
permitir uma grafi a, digamos, politi-
camente correta, Blue Bus segue sem 
a acentuação que se tornou marca re-
gistrada. 

Mas nao é só desse diferencial visu-
al que vive o ônibus. Palavras escritas 
por extenso são norma do site que 
defende que além de procurar textos 
concisos e idealmente nao maiores 
que 8 linhas condensando uma in-
formaçao, nenhum elemento gráfi co 
deve ‘prolongar’ desnecessariamente 
a notícia apresentada – caso de arti-
gos como ‘um’ e ‘uma’ perfeitamente 
dispensáveis quando vc refere ‘dire-
tor de criaçao’ ou ‘campanha publici-
tária’, por exemplo. A ideia é enxugar 
o texto até o limite da paciência do lei-
tor avesso a essas, digamos, ‘fi rulas’.”

FOra DO EiXO rJ E sP
Outro veículo que nasceu digital e 

se manteve assim desde os anos 2000 
foi o AcontecendoAqui. Jailson de 
Sá, editor do portal conta que notou 
que havia poucos sites no Brasil de-
dicados ao mercado publicitário e 
que seus atores não tinham o hábi-
to de produzir e consumir notícias 
de suas áreas. “A velocidade da inter-
net era 56k, os computadores eram 
os ótimos 486 e a tecnologia que usa-
mos para produzir a primeira plata-
forma foi o Dreamweaver- um tan-
que de guerra. O tempo para subir 
uma imagem era superior a 30 mi-
nutos. Um vídeo, então, uma eter-
nidade. Mas em poucos meses já tí-
nhamos uma grande adesão desse 
público”, afi rma de Sá.

A motivação de Jailson a come-
çar o AcontecendoAqui fora do eixo 
paulista e carioca foi contribuir com 
agências, anunciantes, veículos de 
comunicação e seus profi ssionais no 
compartilhamento e disseminação da 
informação, levando a cultura da in-
ternet para o dia a dia da comunidade 
catarinense, procurando sempre esti-
mulá-los ao novo e abrindo suas ca-
beças para o que viria em pouco tem-
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po com a evolução da tecnologia tão 
propagada naquele momento em pa-
íses de primeiro mundo.

Segundo Jailson, hoje somos uma 
plataforma digital com vários ca-
nais que servem para noticiar as ati-
vidades das marcas presentes no Sul 
do Brasil. Um local onde empresas e 
profissionais encontram as mais re-
levantes informações sobre a região 
onde atuam e seus parceiros de ne-
gócios. Foco em conteúdo de interes-
se do mercado publicitário, marke-
ting e inovação. 

“No início publicávamos meia dú-
zia de páginas por dia, basicamente 
falando sobre propaganda. Nesses 13 
anos já mudamos a plataforma seis 
vezes e ampliamos a cobertura jor-
nalística para vários setores da eco-
nomia. Hoje contemplamos 12 edi-
torias, temos 18 colunistas e dezenas 
de colaboradores que disponibilizam 
artigos e matérias. Operamos um ca-
nal de TV – TV AcontecendoAqui 
– nas plataformas Vímeo e YouTube 
com produções próprias realizadas 
no Brasil e no Exterior. Já realizamos 
a cobertura do Cannes Lions Fes-
tival por 4 anos (2013, 2014, 2015 e 
2016), fomos três vezes cobrir a NAB 
em Las Vegas (2012, 2013 e 2014), o 
Congresso Brasileiro de Propagan-
da nas duas últimas edições (2008 e 
2012) e Fórum de Marketing Empre-
sarial do grupo Doria (2013, 2014, 
2015 e 2016).

Analisar os quase 800 e-mails que 
chegam diariamente na redação para 
dar vazão ao que nós mesmos cons-
truímos nesses anos ao estimular a 
produção de conteúdo dos segmen-
tos que cobrimos. Nosso time pesqui-
sa uma grande quantidade de fontes 

nacionais e internacionais que produ-
zem o novo e ditam tendências, pa-
ra produzir conteúdo num bom pa-
drão com foco no útil e na relevância 
para nossos públicos. Nossa produ-
ção própria contempla os assuntos 
mais relevantes junto às agências, ve-
ículos e anunciantes de Santa Catari-
na e a TV AcontecendoAqui., finali-
za Jailson de Sá.

Também nas planícies sulistas, es-
pecificamente em Curitiba, nasceu 
no final da década de 90 outro site es-
pecializado em notícias das áreas de 
propaganda e marketing.

O Portal da Propaganda, assim co-
mo o sonho da editora Cia Bonilha 
de não só informar mas fomentar o 
crescimento do mercado e incentivar 
o profissionalismo do setor, ficou em 
construção durante um bom tempo 
antes de virar realidade.

“Nosso grande diferencial é ser de-
mocrático, publicamos notícias do 
Oiapoque ao Chuí, de pequenas e 
grandes empresas das áreas de comu-
nicação e marketing indistintamente. 
Não só de agências renomadas e pre-
miadas, mas de todas que querem di-
vulgar seu trabalho. Não só dos pro-
fissionais expoentes, mas daqueles 
que realizam suas primeiras conquis-
tas, assim acreditamos valorizar essa 
indústria tão importante para o de-
senvolvimento econômico do país. 
O portal oferece ainda o Cadastro de 
Fornecedores, onde empresas de di-
versas áreas da comunicação cadas-
tram-se gratuitamente, para serem 
pesquisadas pelos usuários que ne-
cessitam de serviços”, afirma Bonilha.

Fonte de consulta para estudantes 
e profissionais de áreas pertinentes e 
em contínua expansão de conteúdo e 

enquanto plataforma digital, o Portal 
da Propaganda credita grande parte 
de sua aceitação pelo mercado nacio-
nal a qualidade de suas informações 
e a confiabilidade de seu conteúdo.

“Nosso crescimento em acessos au-
menta diariamente, ofereceremos em 
breve uma grande inovação e agrade-
cemos muito a nossa equipe de cola-
boradores, seguidores e internautas 
de todo o Brasil e de outros países que 
têm sempre acompanhado as notícias 
do setor através deste Portal”, infor-
ma Bonilha. 

tEsaraC E a tEOria DO 
CaOs

Em 1997 o site da agência Dainet 
Multímidia passou a publicar notícias 
sobre o mercado publicitário em uma 
de suas seções. Esta curadoria de con-
teúdo fez tanto sucesso que em 1999 
nascia de fato o Adnews como um si-
te independente de notícias. Segun-
do seu editor, Renato Rogenski, faz 
parte da missão do veículo um cui-
dado muito especial com a curado-
ria dos assuntos e o modo como se 
comunicam com o mercado. “O im-
portante é levar ao mercado informa-
ções relevantes e que de fato ajudem 
os profissionais e/ou as empresas em 
suas carreiras, seja através de um da-
do, uma entrevista inspiradora, uma 
seleção de cases de referência ou um 
radar com as últimas e mais quentes 
tendências da comunicação”, afirma.

No “Quem Somos” do site de notí-
cia, um manifesto que começa com a 
palavra Tesarac dá um pouco da no-
ção e da missão editorial do Adnews.

A palavra Tesarac descreve perío-
dos da história em que ocorrem mu-
danças sociais e culturais tão signifi-
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cativas que os velhos conceitos vão 
desaparecendo mas os novos ainda 
não estão prontos para substituí-los. 
Resumindo: é o caos.

Partindo do princípio de que o 
mercado de comunicação é assim 
atualmente, dizia o texto já em 1999, 
o termo identifi cava a proposta do 
veículo em um mundo disruptivo, 
com sede de inovação e onde o co-
modismo incomoda. Pouco mudou 
nos últimos 18 anos e o Adnews se-
guiu sendo um parceiro mutante co-
mo o mercado.

Segundo Rogenski, os diferenciais 
do Adnews se traduzem em uma 
contribuição para o mercado publi-
citário na medida em que “temos um 
olhar especial para os assuntos do 
trade, o poder de curadoria e a cone-
xão com o mercado através de uma 
linguagem leve, assertiva e dinâmi-
ca, sem o excesso de formalidade por 
vezes complexo que permeia o edito-
rial dos veículos de negócios. Além 
disso, nascemos digitais e trafegamos 
muito bem pelo segmento, tanto do 
ponto de vista de aprimoramento da 
experiência do usuário em nosso por-
tal, quanto da própria leitura que fa-
zemos do mercado digital, com en-
foque em tecnologia e social media. 
Não acreditamos na linha editorial 
da corrida para ser o mais rápido ou 
o caminho de ser uma espécie de co-
luna social do mercado. Nossa len-
te está apontada para o caminho da 
relevância e da inovação. Queremos 
ajudar o mercado a descobrir  quais 
são as melhores rotas para um ecos-
sistema saudável, ético, criativo e, so-
bretudo, poderosamente sustentável”.

Embora o veículo seja líder em pa-
geviews entre os veículos do trade, de 

acordo com o IVC (Instituto Verifi -
cador de Comunicação), há também 
difi culdades no horizonte do jornalis-
mo em gerar receitas, sobretudo com 
a atual crise econômica e o período de 
instabilidade do País. 

CriaÇÃO E CriatUra
Os criativos do mercado possuem 

um veículos digital para chamar de 
seu. Quem conta a história do Clu-
beonline é sua editoria, Laís Prado:

“O site institucional do Clube de 
Criação já existia, mas em 2002, com 
o fi m da Revista da Criação, da edi-
tora Meio & Mensagem, que eu edi-
tava, propus ao então presidente da 
entidade, Carlos Righi, fazer daque-
le espaço uma central de notícias fo-
cada em criatividade. Ele topou e em 
outubro daquele ano o Clubeonline 
surgiu. Minha ideia era suprir a lacu-
na que a RC havia deixado, embora 
de uma forma diferente, já que revis-
ta mensal impressa, que se faz a ‘lon-
go prazo’, é algo bem distinto de um 
site de notícias, que é regido pela pa-
lavra urgência.

Acho que para qualquer nicho é 
de suma importância haver veículos 
especializados que cubram, contri-
buam para o debate e analisem esse 
mercado, de forma imparcial, inde-
pendente, responsável e principal-
mente distante de qualquer tipo de 
moeda de troca entre fontes e veículo. 

O Clubeonline é um site ligado a 
uma importante entidade do mer-
cado publicitário, e, por isso mesmo, 
tem que, antes de mais nada, honrar 
essa entidade. Não edito o site da Laís 
Prado. Edito o site do Clube. Isso gera 
uma relação de extremo respeito com 
os profi ssionais que compõem esse 

mercado, embora eu tenha total li-
berdade. No Clubeonline procuro ser 
ainda mais responsável em relação à 
apuração das notícias e fujo de espe-
culações e suposições infundadas.

Outra diferença é que minha equi-
pe é muito, muito, muito enxu-
ta (mais do que qualquer um possa 
imaginar), mas reúne jornalistas to-
talmente obstinados e apaixonados 
pelo que fazem. Nos primeiros anos 
trabalhei sozinha. Há uns sete anos 
está comigo a Valéria Campos. Ago-
ra, em 2017, contamos também com 
o apoio, não em tempo integral, mas 
muito bem-vindo, da Lena Castellón.

Equipe mega enxuta em função da 
difi culdade de mantermos o site no 
azul. E olha que somos extremamen-
te ‘lidos’, queridos, desejados, e damos 
um retorno e tanto para quem aposta 
no site e anuncia aqui. Mas na hora de 
abrir a carteira...

Acho que um fato marcante, a cada 
ano, para o mercado, é a cobertura do 
Festival de Cannes que o Clubeonline 
faz. Sempre com menor número de 
jornalistas, mas com uma efervescên-

Renato Rogenski, Adnews
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cia muito grande. E quando comecei 
a ir a Cannes pelo Clube, em 2003, ti-
vemos de ‘passar o chapéu’, envian-
do um email oficial do Clube a pos-
síveis empresas patrocinadoras. Mas 
nos três primeiros anos dessa minha 
cobertura solitária, foi emocionante 
ver que, além das empresas, pessoas 
físicas tiraram dinheiro do bolso pa-
ra comprar uma cota de patrocínio 
da cobertura. Não foram duas nem 
três pessoas que fizeram isso de for-
ma inesperada, mas umas oito. Al-
gumas que eu nem conhecia. Sabiam 
que estávamos vendendo cotas, bata-
lhando, e procuravam o Clube para 
fechar uma. Compravam uma cota 
e não apareciam num banner no si-
te, obviamente, compravam apenas 
por acreditar que meu trabalho faria a 
diferença na Riviera e apostavam em 
mim. Essa fé no meu trabalho me co-
moveu muito. Muito mesmo.

Não sei se posso chamar de filhotes, 
mas durante dois anos editei aqui no 
Clube a revista Pasta. Também edi-
tei uma revista digital, chamada Pas-
ta Online. Depois veio essa ‘reinven-
ção’ do Festival do Clube, graças a um 
projeto do diretor de arte e de cria-
ção João Linneu, e me envolvi desde 
a primeira edição, cinco anos atrás, 
na curadoria do evento. Hoje, sou a 
curadora oficial deste Festival, o que é 
uma honra. Ele virou uma paixão pa-
ra todos nós”, define Laís Prado. 

Uma rEvista CHamaDa 
PrOPagaNDa

A mais tradicional publicação es-
pecializada em publicidade e pro-
paganda do Brasil, com circulação 
ininterrupta há mais de 60 anos é a 
Revista Propaganda. 

Apresentando conteúdo e a análise 
completa da publicidade brasileira, 
a Revista Propaganda caracteriza-se 
por abordar mensalmente o perfil de 
uma agência, dentre as principais do 
país, retratando toda sua atividade, 
portfólio de clientes, portfólio cria-
tivo e posicionamento estratégico. E 
mais: multimídia, negócios, marcas, 
opiniões e toda a movimentação do 
mercado. Seu público é formado por 
profissionais ligados às áreas de co-
municação e publicidade de Empre-
sas Anunciantes, Veículos de Comu-
nicação, Agências de Propaganda, 
Promoção, Marketing Direto e Even-
tos, Fornecedores de Produtos e Ser-
viços e áreas afins. 

Dos 20 mil exemplares impressos 
mensalmente, bancas, revistarias e 
livrarias recebem mil exemplares; 6 
mil são entregues a assinantes e 6,6 
mil para um mailing list qualificado, 
somando, mensalmente, mais de 13 
mil exemplares distribuídos. 

Profissionais ligados ao mercado 
de criação e produção publicitárias, 
como produtoras, estúdios, bancos 
de imagens, agências e outros, lêem 
mensalmente a revista Propaganda, 
a revista de quem tem atitude.

 Yves, diretor da publicação, afir-
ma que a revista Propaganda é a mais 
antiga do país, tem circulação nacio-
nal e cobre todos os setores da ativi-
dade publicitária, dando enfoque, pe-
la sua periodicidade, a análise de fatos 
já divulgados pelas mídias factuais, 
on e off line. 

“Sua linha editorial também abor-
da o life style dos profissionais de co-
municação: hobbies, viagens, talen-
tos culinários e artísticos. Conta com 
uma equipe de colunistas que in-

clui um dos maiores pesquisadores 
da história da propaganda brasileira, 
Nelson Cadena; o publicitário Car-
los Castelo, da Ogilvy, reconhecido 
por ser uma grande humorista; uma 
página dedicada ao mundo digital na 
qual se revezam diversos especialistas 
dos setor; a coluna Direto dos EUA, 
espaço em que publicitários brasilei-
ros residentes naquele país  abordam 
temas em destaque no mercado nor-
te-americano; e a coluna Linha Dire-
ta, escrita por Armando Ferrentini, 
jornalista decano da cobertura publi-
citária no Brasil”.

Muitos outros veículos de comuni-
cação ou programas específicos co-
brem o mercado publicitário e des-
tacam em seu conteúdo a história, 
o dia a dia, os interesses, as propos-
tas e a relevância do setor para toda 
a economia. A revista Marketing, o 
programa Grandes Nomes da Pro-
paganda, o programa Reclame, co-
lunistas como Márcio Ehrlich, Fran-
cisco Madia, Claudia Penteado, Pyr 
Marcondes e muitos outros jornalis-
tas seguem sendo parte deste ecossis-
tema que alimenta o setor é alimenta-
do por ele. Em tempos de fakenews e 
pós-verdade, conhecer os players da 
informação, geradores de conteúdo e 
agentes do setor pode fazer a diferen-
ça entre ouvir ou boato ou estar bem 
informado.

@
www.propmark.com.br
www.meioemensagem.com.br
www.adnews.com.br
www.portaldapropaganda.com.br
www.proxxima.com.br
www.clubedecriacao.com.br
www.bluebus.com.br
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Encontro de Mídias reuniu profi ssionais 
para refl etir sobre o futuro da profi ssão

DESAFIOS E TENDÊNCIAS

cabem no plano de mídia”.
Andreia Abud, head of media da 

Red Fuse Brazil, Dora Camara, do 
Kantar Ibope Media e Roberto Sch-
midt, diretor da TV Globo abriram 
a conversa analisando um vídeo 
mostrando inúmeras diferenças 
culturais e quebrando paradigmas 
de comunicação e de negócios em 
relação às localidades brasileiras, 
indicando que a mídia precisa, sim, 
trabalhar apoiada em indicadores 
de targets, conhecimento regional 
e muita disposição para ouvir ten-
dências em vez de achismos.

Para eles, conhecimento empíri-
co fruto das experiências foi bom 
guia da mídia até o momento pre-
sente. Contudo não é mais possível 
atingir a população tão heterogê-
nea só com um plano de mídia net.

Gamification, digital in-
fl uencer, lifebrand, mille-
nials e os muitos Brasis que 

devem caber num plano de mídia 
foram os assuntos que instigaram a 
plateia do Encontro de Mídias pro-
movido por Claudio Venâncio no 
mês de maio em São Paulo.

Em sua sexta edição, o evento 
buscou extrapolar o conceito dos 
meios e desenvolver refl exão sobre 
os conteúdos, as plataformas e o 
perfi l do próprio profi ssional, bem 
como sua relevância num momen-
to de total ebulição das relações en-
tre o consumidor e a mídia.

O painel de abertura conduzi-
do por Brain Croty, vp de media 
da Almap BBDO causou um certo 
desconforto ao propor uma plata-
forma de gamifi cation onde os in-
sights para as campanhas criativas 
ou projetos são colaborativos. Va-
lendo-se de que a tecnologia pode 
implementar uma nova forma de 
conduzir os trabalhos, Mark Hol-
den, head of planning da PHD Me-
dia, entrou através de um vídeo de-
monstrando a plataforma Source 
aonde a performance dos profi ssio-
nais é exposta em pontos, referên-
cias e integração entre mídia de di-
ferentes localidades.

A palestra de Ricardo Esturaro, 
diretor de marketing da TV Globo, 
apesar de enfocar os Millenials re-

tomou o conforto à plateia uma vez 
que apresentou dados sobre a par-
ticipação da nova geração nos ne-
gócios, na mídia e na comunicação. 

Utilizando dados históricos e 
pequenas referências de pesqui-
sa realizada pela emissora, Estura-
ro passeou pelas características das 
gerações e quebrou paradigmas ao 
afi rmar que o conceito de jovem foi 
construído por redes de entreteni-
mento americana e que hoje, prin-
cipalmente no Brasil, esta geração 
representa apenas 0,13% da popu-
lação, ou seja, 71 milhões de jovens.

Content is King

A frase proferida por Bill Gates 
em 1996, num ensaio do mesmo 
nome que defendia que “Uma das 
coisas interessantes da Internet é 
que qualquer pessoa com um PC 
e um modem pode publicar qual-
quer conteúdo que eles possam 
criar”, deu o tom do terceiro pai-
nel  que teve youtubers e o diretor 
geral de mídia da Africa, Rodrigo 
Famelli .

Representando o tripé do merca-
do publicitário, com Agência, Veí-
culo, Anunciante e também institu-
to de pesquisa, o último painel do 
Encontro de Mídias contou com 
Paula Tommasini, diretora de mí-
dia e comunicação Colgate Palmo-
live perguntando “quantos Brasis 

@
www.encontrodemidias.com.br
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Embora questões de brand safety 
estejam na pauta das lideranças do se-
tor vale lembrar que a aparente vira-
lização proposta pela rede, o alcance 
exponencial e o investimento reduzi-
do em digital talvez tenham de ser re-
vistos como benefício desta mídia.

Enquanto não houver índices, estu-
dos e avaliações seguras como as mé-
tricas utilizadas para aferir todas as 
outras mídias, o mercado publicitário 
continuará enfrentando instabilidades 
como a que atingiu o Youtube/Google 
quando da saída de 250 marcas anun-
ciantes da plataforma que descobri-
ram que seus anúncios estavam sen-
do veiculados em sites inadequados. 

Vale lembrar que se num primei-
ro momento a impressão é a de que o 
impacto de uma inserção desastrosa 
é de pequeno alcance ou ainda de que 
poucos são os anunciantes seduzidos 
pelo meio, os números da mídia digi-
tal provam o contrário. O mercado di-
gital cresceu 26% em 2016 alcançan-
do R$ 11,8 bilhões e para o ano que 
vem prevê abocanhar 1/3 de todo o 
bolo publicitário, totalizando R$ 15 
bilhões. Nesse sentido, o presidente 
do IAB Brasil alerta o mercado para 
que revejam constantemente o plane-
jamento da comunicação dos clientes 
e tenham em mente a busca por infor-
mações técnicas que possam mitigar 

Que a mídias sociais viraram 
verdadeiros diários eletrô-
nicos que nunca deveriam 

ser lidos não é novidade.
Que é exponencial sua cobertu-

ra, fazendo com que um boato quei-
me rápido como rastilho de pólvora 
também. Contudo, é na exatidão da 
mensagem e dos números de audiên-
cia que residem um dos seus mais sé-
rios problemas.

Curioso é que a internet nasceu pre-
conizando que consegue aferir qual-
quer coisa através dos rastros digitais, 
entretanto, a mesma tecnologia que 
favorece ferramentas que facilitam a 
vida moderna também criam robôs e 
plataformas que inflacionam audiên-
cias, tomam lugar de internautas hu-
manos e criam aplicativos e sites que 
fingem gerar conteúdo enquanto dis-
seminam notícias falsas ou de origem 
duvidosa.

Se por um lado entidades como o 
IAB tentam convocar o mercado a 
trabalhar em favor do brand safety, 
ressaltando a importância da trans-
parência e da ética em todo o ecossis-
tema da comunicação, questões como 
a auditoria sobre a mídia digital pare-
cem longe de uma solução.

Não é raro para qualquer leitor em 
sua travessia digital ser impactado por 
mensagens impróprias, invasivas e re-

correntes enquanto navega na rede. Se 
a prática já é ruim para nós, consumi-
dores, imaginemos o que seja para as 
marcas terem sua publicidade e men-
sagem associadas à site pornográficos 
ou que estimulem questões raciais, 
sociais, terrorismo ou de qualquer di-
versidade ou minoria.

Responsabilidade compartilhada

Visando frear os distúrbios que es-
tão ameaçando a credibilidade do di-
gital, expondo também os anuncian-
tes que investem nesta mídia, o IAB 
Brasil lançou no mês de abril, duran-
te o evento Branding & Performance, 
um manifesto que ressalta a neces-
sidade do mercado manter relações 
comerciais transparentes e parcerias 
idôneas.

Segundo o presidente da entidade, 
Cristiano Nobrega, afirmou em en-
trevista ao jornal PropMark, “como 
principal entidade de classe represen-
tante do setor, é nosso papel reforçar 
que, em um mercado novo e em cres-
cimento exponencial como o da pu-
blicidade digital, é necessário fortale-
cer relações comerciais transparentes, 
com parceiros sérios, éticos e compro-
metidos com resultados, bem como 
entender que, nesta missão, todos os 
elos da cadeia devem assumir sua co-
responsabilidade”. 

ESQUIZOFRENIA DIGITALESQUIZOFRENIA DIGITAL
Boatos viralizados, notícias falsas e robôs leitores inflam audiência 
para faturar com publicidade
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os riscos de uso do meio digital.
Enquanto isso a entidade prome-

te continuar com a missão de capa-
citação dos profissionais do setor, di-
vulgação de informações relevantes e 
esclarecedoras sobre a mídia digital e 
também a busca por temas aderentes 
à regulação do setor. 

Embora através das entidades as 
ações acabem acontecendo de forma 
coletiva, muitos players estão inves-
tindo em ações institucionais e cui-
dados que preservem sua idoneidade 
enquanto veículo e sua credibilidade 
enquanto fonte de informação. É o ca-
so do Grupo RBS que aproveitou o dia 
do jornalista, em 7 de abril, para apre-
sentar ao mercado sua crença em um 
jornalismo profissional e sério, divul-
gando um vídeo-manifesto em que 
reverencia o trabalho do jornalista.

“O antídoto contra a onda de desin-
formação é o jornalismo profissional, 
com responsabilidade, técnica e plu-
ralidade. Todos nós da RBS nos es-
meramos em levar ao público um ar-
tigo cada vez mais escasso: confiança 
na informação, um bem essencial pa-
ra a democracia e a vida em sociedade 
– destacou o vice-presidente Editorial 
do Grupo RBS, presidente do Fórum 
Mundial de Editores (WEF) e da As-
sociação Nacional de Jornais (ANJ), 
Marcelo Rech.  

Os muitos lados da verdade

Se uma verdade naturalmente já 
tem muitos lados, imagine quando 
ela é proveniente de uma fonte duvi-
dosa. Estudo da Associação de Espe-
cialista em Políticas Públicas de São 
Paulo apontam pelo menos 17 sites 
anônimos que confundem os leitores 
publicando rumores, falsas notícias e 

dando destaque a escândalos políti-
cos e sociais. Em tempos de pós-ver-
dade, as fake news mais do que apenas 
confundir um leitor desavisado carre-
gam em sua essência o lastro para in-
flar audiência digital. 

A pós-verdade, ou notícias falsas, 
foi tema do Fórum ANER - Associa-
ção Nacional de Editores de Revistas 
2017, evento que reuniu mais de 300 
comunicadores no hotel Tivoli em 
São Paulo no mês de maio em torno 
da discussão sobre “O papel da Mí-
dia Brasileira na Era da Pós-Verdade. 
Mais do que recomendar a reflexão 
sobre a importância de uma criterio-
sa apuração dos fatos a ser promovi-
da pelos veículos de comunicação, o 
evento enfatizou o compromisso do 
mercado em combater a fraude digi-
tal e lutar por normas e procedimen-
tos que equalizem as performances 
digitais e garantam melhores resulta-
dos para os anunciantes.

Através da presença de personalida-
des como o filósofo Luiz Felipe Pondé, 
do colunista da rádio USP e profes-
sor Carlos Eduardo Lins da Silva; dos 
jornalistas Chico Mendonça repre-
sentando o governo federal e Eugê-
nio Bucci, o evento reiterou em todos 
os seus painéis a necessidade de for-

talecimento da democracia através de 
uma sociedade bem informada, fruto 
de apuração técnica, ética e compro-
misso com as melhores práticas.

“Mentiras e verdades não podem 
ter o mesmo valor. E a pós-verda-
de pode ser sinônimo de mentira, na 
medida em que fatos objetivos pare-
cem ter menor influência sobre cren-
ças populares”, alertou o presidente da 
ANER, Fábio Gallo, se referindo à for-
ma como notícias falsas e boatos são 
compartilhados em velocidade escan-
dalosa pela população.

Claro que enquanto defendia que 
jornalismo sério e comprometido 
contribui para uma sociedade mais 
bem informada e esclarecida, o even-
to também sucitou questionamentos 
quanto às questões comerciais, de au-
diência e cobertura dos veículos.

O Instituto Palavra Aberta também 
se envolveu com o tema da pós-verda-
de e tratou de debater a liberdade de 
expressão na 11.ª Conferência Legis-
lativa realizada na Câmara dos De-
putados, dia 9 de maio, em Brasília. 
Na ocasião, parlamentares, especia-
listas em comunicação, lideranças do 
mercado editorial e publicitários de 
agências, anunciantes e veículos dis-
cutiram sobre o o impacto das notí-

Que todo ano, a Universidade de 

Oxford, elege a expressão mais rele-

vante da língua inglesa por impac-

to e popularidade e que a escolhida 

em 2016 foi a expressão post-truth, 

ou pós-verdade. E que ela qualifica 

o ambiente de formação de opinião 

pública em que crenças e emoções 

importam mais que fatos?

Curioso é que a expressão foi 

dita originalmente em 1993 pe-

lo dramaturgo sérvio Steve Tesi-

ch. Em 2016 tornou-se 20 vezes 

mais usado em textos do que ha-

via sido em 2015 e ganhou desta-

que sobretudo por dois aconteci-

mentos de repercussão global em 

que meias verdades ou meias men-

tiras influenciaram a opinião públi-

ca: o movimento Brexit, que culmi-

nou com a saída do Reino Unido da 

União Europeia, e a eleição de Do-

nald Trump como presidente dos Es-

tados Unidos. 

Você sabia...
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Para a senadora Ana Amélia Le-
mos, presente ao evento, uma dica a 
ser passada para a sociedade é que se 
uma notícia é divulgada nas redes so-
ciais mas não está presente nos gran-
des veículos de comunicação é porque 
tem muita probabilidade de ser falsa. 

“Quando leio algo estranho na rede 
a primeira coisa que faço é checar se 
essa mesma informação está na mí-
dia tradicional. Se não está, ela é fal-
sa. O jornalismo que apura e checa dá 
segurança e credibilidade às informa-
ções”, afirmou. 

Já para o cientista político Murillo 
de Aragão é preciso criar uma legis-
lação que regulamente o exercício de 
empresas digitais no combate à pro-
dução de notícias falsas. E afirmou: 

“regulamentar e processar os culpa-
dos. A notícia falsa tem um autor e ele 
deve ser identificado e punido”.

Colocando mais lenha na foguei-
ra deste mercado clandestino de ru-
mores e colocando uma pulga atrás 
da orelha de todo a plateia e, conse-
quentemente, de todo o mercado, o 
diretor da empresa especializada em 
monitoramento de redes, Manuel 
Fernandes, da Bites, afirmou duran-
te o evento que existem pelo menos 
30 sites de “pós-verdade” no país, que 
têm 9,2 milhões de visitas mensais e 
72% do tráfego desses sites vem das 
redes sociais. Ou seja, há informa-
ções e métricas sobre tudo, mas aon-
de estão as medidas necessárias para 
mitigar os danos?

cias falsas na democracia e o papel 
da imprensa na era da divulgação de 
acontecimentos tidos como realida-
de e disseminados sem comprovação .

“O tema é providencial e tem cha-
mado a atenção de profissionais da 
imprensa e, inclusive, da sociedade, 
que não depura o fato do boato, a ver-
dade da mentira”, afirmou Patricia 
Blanco, presidente da organização, so-
bre a relevância da discussão e de co-
locar luz nesta questão que impacta 
não só a percepção da sociedade co-
mo também os negócios.

Entre os pontos levantados desta-
que para uma legislação específica, o 
fortalecimento do jornalismo profis-
sional e a educação da sociedade para 
aprender a lidar com as redes sociais.

Nos últimos dias o IAB vem acompa-

nhando as notícias e as movimen-

tações de mercado a respeito das 

questões de “brand safety”, ou o 

cuidado para evitar veiculação de 

publicidade ao redor de conteúdos 

inapropriados. Este tem sido, já há 

algum tempo, ponto central de dis-

cussões no IAB Brasil e nos outros 45 

IABs ao redor do mundo.

As questões de brand safety constan-

temente são discutidas na publicida-

de, em seus diversos meios. Sempre 

houve a preocupação dos anuncian-

tes em buscar um ambiente segu-

ro para a exposição de suas marcas.

No ambiente digital, isto não é dife-

rente. Assim como já vivido em ou-

tros meios, é preciso tomar provi-

dências para garantir um ambiente 

ideal ao anunciante.

E assim será feito para o bem do am-

biente em que atuamos. Identifican-

do fragilidades, o mercado se orga-

nizará no sentido de minimizar ou 

eliminar seus efeitos.

Como principal entidade de classe 

representante do setor, é nosso pa-

pel reforçar que, em um mercado 

novo e em crescimento exponen-

cial como o da publicidade digital, 

é necessário fortalecer relações co-

merciais transparentes, com parcei-

ros sérios, éticos e comprometidos 

com resultados, bem como enten-

der que, nesta missão, todos os elos 

da cadeia devem assumir sua corres-

ponsabilidade. 

Convidamos agências, anuncian-

tes, veículos e plataformas de tec-

nologia e serviços para que, juntos, 

possam assumir responsabilidades e 

papéis igualmente importantes nes-

ta cadeia. Devemos continuamente 

identificar fragilidades e corrigi-las. 

Encontrar o equilíbrio e a transpa-

rência necessárias para que haja o 

correto uso do ambiente digital pa-

ra a publicidade.

O IAB Brasil está de portas abertas. 

Nosso objetivo é facilitar interlocu-

ções, desenvolver profissionais, auxi-

liar na busca de soluções adequadas.

Sabemos que este é o presente e o 

futuro da comunicação. É preciso 

seguir em frente. É nisso que acre-

ditamos.

cristiano nobrega, presidente do 

iab brasil.

conVocação ao mErcaDo publicitário – maniFEsto iab brasil
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Associação Latino-Americana de publicidade homenageia 
entidades em Sessão Solene

antes que o Festival Mun-
dial de Publicidade de Gra-
mado, um dos mais anti-

gos e importantes do setor e um dos 
três maiores eventos do mundo em 
número de participantes, abrisse as 
cortinas para profissionais de toda a 
América Latina refletir e analisar o 
mercado publicitário, uma cerimô-
nia oficial importante reverenciava a 
existência de entidades que dão o su-
porte para que a propaganda brasilei-
ra continue sendo uma das melhores 
do mundo.

No último dia 7 de junho, uma Ses-
são Solene na Câmara de Vereadores 
de Gramado, no sul do país, come-
morou os 30 anos da ALAP no Brasil 
– Associação Latino-Americana de 
Publicidade e homenageou a ABAP 
– Associação Brasileira das Agências 
de Propaganda, o CONAR – Conse-
lho Nacional de Autorregulamenta-
ção Publicitária e o CENP – Conse-
lho Executivo das Normas-Padrão.

Representado por seu gerente de 
relações institucionais, Oscar Mat-
tos e pelo assessor jurídico, João Luiz 
Faria Netto, o CENP recebeu seu tro-
féu do Galo de Gramado das mãos 
da publicitária Aminta Aorliac, CEO 
da CMA América em agradecimen-

to pelo enriquecedor trabalho da en-
tidade em apoiar a cidade do Pana-
má na adoção de um código de ética, 
Normas-Padrão e uma lei da Propa-
ganda similar à brasileira, enfocando 
melhores práticas comerciais.

Na ocasião também foram home-
nageados o CONAR e a ABAP, cada 
qual com sua contribuição específica 
para o fortalecimento do setor e sua 
consolidação como modelo de atu-
ação e ética para outros países. Para 
João Firme de Oliveira, idealizador 
da ALAP, entidade sem fins lucrati-
vos que congrega agências de comu-
nicação e comunicadores com atu-
ação em países da América Latina 
e nações de língua portuguesa e es-
panhola, homenagear estas entida-
des é valorizar todo ecossistema da 
propaganda brasileira e reconhecer 
que nosso modelo de autoregulação 
e melhores práticas deve ser um nor-
te seguro para outros países que bus-

quem longevidade para os negócios, 
assim como está fazendo o Panamá.

Criado em 1975, o Festival de Pu-
blicidade de Gramado recebeu este 
ano mais de 4 mil pessoas em seus 3 
dias de programação e contou com a 
presidência de Sergio Gordilho, co-
presidente e CCO da Agência Afri-
ca. O tema do evento foi “Nunca a 
diferença fez tanta diferença” e con-
vidou os conferencistas a pensar so-
bre inclusão e novas formas de fazer 
as mesmas coisas em 5 eventos para-
lelos, inclusive a criação de uma as-
sociação latino-americana de dire-
tores comerciais de jornais, revistas 
e rádios.

A programação do Festival tam-
bém incluiu palestras sobre o projeto 
“Publicitários Sem Fronteiras volta-
dos para a Responsabilidade Social”, 
por Roberto Duailibi, “Liberdade de 
Imprensa” por Sinval de Itacaram-
bi Leão e ainda “Causas e Concausas 
da Legislação da Propaganda, CO-
NAR e CENP, por Paulo Gomes de 
Oliveira, jurista especialista em pro-
paganda.

MERCADO

RECONHECIMENTO

@
www.festivalgramado.com.br
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ABAP É REVERENCIADA 
EM ANÚNCIO 

MAPEANDO O MERCADO BAIANO

ESPM CRIA FUNDO DE BOLSAS DE ESTUDO EM 
PARCERIA COM INICIATIVA PRIVADA 

No dia 28 de maio os jornais brasi-
leiros tiveram um anúncio enfatizan-
do a importância da propaganda e a 
relevância do trabalho realizado pelas 
agências de publicidade. A iniciativa foi 
assinada pela ABAP - Associação Brasi-
leira das Agências de Publicidade que 
acaba de eleger novo presidente. O 
criativo Mario D’Andrea, da Dentsu, as-
sume com o compromisso de mostrar 
que mais do que anúncios, as agên-
cias produzem riqueza para os clien-
tes e o país.

No mundo da informação à distância de 
um clique, saber quais as melhores fontes 
de conteúdo e conhecer os agentes 
locais e a diversidade de fornecedores 
podem fazer grande diferença. Foi para 
atender esta demanda antiga que a 
ABMP – Associação Baiana do Mercado 
Publicitário investiu na realização de um 
amplo estudo sobre o setor.

“Estudo do Mercado Baiano de 

Comunicação 2016” é resultado de 
seis meses de trabalho, adesão de 
243 empresas de 18 segmentos de 
comunicação em 38 municipíos e 
correspondendo a 51% da população e 
63% do PIB baiano. 

O mapeamento traz informações 
sobre número de empregos do 
setor, verba movimentada por esse 
mercado, investimento por segmento, 

caracter íst icas dos veículos de 
comunicação, entre outras, revelando que 
só através das agências de propaganda 
sediadas em Salvador, o mercado baiano 
de publicidade movimentou uma verba 
correspondente a R$ 690 milhões.

Os associados da ABMP contam com 
acesso integral a todos os relatórios e 
tabelas disponíveis sobre o estudo, já 
um resumo bem abrangente do cenário 
local está disponível no site da entidade, 
o www.abmp.com.br

Com o objetivo de atrair e manter 
os melhores alunos na instituição de 
ensino que é uma referência cobiçada 
no mercado publicitário, a ESPM – Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
está oferecendo ao mercado um Fundo 
de Bolsas para ampliar a retenção de 
estudantes aprovados no vestibular.

Para Dalton Pastore, presidente da 
instituição de ensino, diversas ações 
estão sendo implementadas para garantir 
que mais e melhores alunos fi quem na 
ESPM e sejam futuramente profi ssionais 
capacitados a continuar emulando um 
mercado criativo, ético e responsável, 
pautado por melhores práticas.

“O nível de excelência de nossa 
escola não se mantém somente com as 
mensalidades dos alunos. Precisamos 
então contar com a parceria do mercado 
para garantir que mais e mais estudantes 
terão oportunidade de estudar aqui 
e devolver ao mercado, na prática, o 
conhecimento acadêmico”, afi rma.

A ação já vem contando com a 
cooperação de importantes veículos e 
entidades do setor como TV Globo, SBT, 

ABA, ABAP e a própria ESPM que vem 
usando também os recursos gerados por 
eventos realizados nos campus da ESPM 
como doação para o Fundo de Bolsas.

Dotada de infraestrutura semelhante 
às dos melhores hotéis e espaços para 
eventos corporativos de São Paulo, 
com salas equipadas com recursos 
audiovisuais modernos, auditórios 
confortáveis e amplos salões, a ESPM 
também está oferecendo ao mercado 
espaços para eventos.

Trata-se de oportunidade para  
empresas patrocinarem salas ou 
auditórios e também realizar eventos que 
demandem infraestrutura, equipamentos 
e atendimento personalizado.

Dalton Pastore explica que não é 
só a avaliação do MEC que qualifi ca a 
qualidade do ensino da ESPM. Pesquisa 
realizada trimestralmente com os alunos 
indica que o nível de empregabilidade 
dos estudantes é da ordem de 85% e 
isso “reforça a iniciativa de criar o fundo 
de bolsas que ampliará a qualidade 
do talento humano a ser integrado ao 
mercado pela instituição de ensino”.
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NOSSOS NÚMEROS

12.953
Agências Cadastradas

466
Processos Avaliados

O ambiente de autorregulação 
será tão melhor quanto maior 
for o conhecimento a seu 
respeito, e mais elevados os 
níveis de relacionamento, e 
para o CENP isto também 
se dá pela qualidade do 
atendimento. Por este motivo, 
uma enquete de satisfação é 
enviada semanalmente a todos 
aqueles que fi zeram contato ou 
foram contatados por algum 
profi ssional de nossa equipe. 

Confi ra os resultados:

AGÊNCIAS CERTIFICADAS

ENQUETE DE SATISFAÇÃO

1904

3110

3909

2506

2255

1812

1515

2358

3623

3800

2544

1991

1522

2728

3753

3532

2191

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Fonte: CENp30 / maio / 2017

Até 30 / maio / 2017

Até 30 / maio / 2017

CERTIFICAÇÃO

144
(35%)

253
(62%)

06
(2%)

05
(1%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

* Dados consolidados até Mai/17

Total de Respostas: 408
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EsCrEva Para a CENP Em rEvista: cenp@cenp.com.br

manha credibilidade e competência 

como o CENP e fi gurar entre o sele-

to grupo de agências certifi cadas nos 

impulsiona na certeza de que esco-

lhemos o caminho certo nessa em-

preitada com as melhores práticas 

comerciais previstas nas Normas-Pa-

drão da Atividade Publicitária.

Em nome de todo o time da ma-

mute Comunicação, demonstramos 

nossa satisfação!

Henrique Mamute, Minas Gerais

FUTURO DA PUBLICIDADE

Acompanhei os artigos sobre o Fu-

turo da Publicidade nas edições da 

revista do CENP e pude entender va-

rios assuntos que ainda me pareciam 

obscuros na profi ssão. Parabéns. 

Tatiana Salles Couto, Rio de Janeiro

LEITOR ASSÍDUO

Caros amigos do CENP

Sou leitor assíduo da revista e te-

nho percebido que ela aprofunda 

mais os assuntos deste mercado em 

relação aos veículos do setor e isso 

tem ajudado muito nos meus estudos 

aqui na faculdade. Por isso quero fa-

zer este registro de elogio.

Atenciosamente

Valney Carvalho, São Paulo

ESQUIZOFRENIA

Venho por meio desta manifestar 

minha insatisfação quanto às maté-

rias sobre o mercado digital que esta 

publicação insiste em publicar. En-

tendo que muitos procedimentos 

ainda estão longe da qualidade téc-

nica de todo o amadurecido merca-

do publicitário, contudo, é impor-

tante destacar os avanços que esta 

mídia tem proporcionado, inclusive 

facilitando o acesso à propaganda de 

anunciantes que antes nem faziam 

uso deste recurso.

Reitero meus parabéns à qualida-

de editorial da CENP em Revista, 

sempre com assuntos importantes e 

muito esclarecedores sobre o merca-

do publicitário.

Rosencler Almeida Silva, Bonito

CERTIFICAÇÃO

Recebemos a renovação da Certifi -

cação com grande entusiamo e con-

tentamento.

Poder participar da construção da 

história da comunicação em nosso 

país, através de um Conselho de ta-
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AS NOVELAS 
‘‘A ESCRAVA 
ISAURA’’, ÀS 

19H30, E 
‘‘O RICO E LÁZARO’’, 

LOGO DEPOIS 
ÀS 20H30. 

LITERALMENTE, 
UM SUCESSO 

ATRÁS DO 
OUTRO.

Mais um grande 
sucesso bíblico 

com uma produção 
impecável de padrão 

internacional. 
De segunda a sexta, 

às 20h30.

FAÇA PARTE DESSE 

GRANDE PROJETO 

DE TELEDRAMATURGIA 

BRASILEIRA. ANUNCIE 

COM A GENTE.

Uma grande história 
de amor com capítulos 
de guerra, intrigas e 
disputas por um reino.

EM BREVE MAIS 
UMA NOVELA: 

Ve
rifi

 q
ue

 a
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la
ss

ifi 
ca

çã
o 

in
di

ca
tiv

a.

REINVENTAR É
A NOSSA MARCA.

Um dos maiores 
sucessos da 

teledramaturgia 
brasileira, a novela 

que conquistou 
e emocionou 

telespectadores 
no mundo todo. 

De segunda a sexta, 
às 19h30.
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