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a matéria principal desta edição trata da propos-
ta de um novo anexo às Normas-Padrão, o Ane-

xo D-Comercialização de mídia em ambiente digital, 
iniciativa do CENP no seu papel de permanente fó-
rum de debates e difusão das melhores práticas, suge-
rindo a discussão  de  marcos de autorregulação que  
promovam e assegurem o modelo brasileiro de pu-
blicidade, sob a ética e transparência.

O ambiente de mídia digital está, também, sujeito 
à legislação de regência da publicidade. Para o anun-
ciante é importante que a publicidade que leva a sua 
marca e difunde os seus produtos e serviços esteja 
protegida por normas que assegurem a disputa legí-
tima de um mercado a cada dia mais exigente quan-
to ao procedimento de seus fornecedores.

Não se discute, por supérfl uo, os imensos avanços 
trazidos pela tecnologia à publicidade. São igualmen-
te indiscutíveis os benefícios do modelo brasileiro de 
publicidade, que nos trouxe, com orgulho, até aqui, 
neste tempo de muitas disputas, como um dos setores 
mais competitivos da economia nacional. O Anexo D 
que vier a ser aprovado será produto de muito debate, 
ponderação e troca de informações, inclusive consi-
derando o que vem ocorrendo em mercados interna-
cionais, de forma mais intensa nos últimos dois anos. 
Ele entra em discussão, agora, no Conselho Executi-
vo do CENP. Contribuições são sempre bem-vindas.

Até por tratar de assunto correlato, republicamos, 
nesta edição, artigo escrito por Gal Barradas, publi-
cado na Folha de S.Paulo, exatamente sobre a im-
portância da transparência. Liderança da publicida-
de brasileira, Gal, lembra que detemos “experiência 

e conhecimento em reunir os agentes do mercado 
em fóruns” e de “buscar as melhores soluções pa-
ra os problemas que surgem”, citando o CENP como 
exemplo. É o que estamos fazendo com a discussão 
do novo anexo.

Peço a especial atenção do leitor para a matéria re-
portando estudo recente sobre remuneração de agên-
cias, feito pela ANA, a entidade de anunciantes dos 
Estados Unidos, segundo o qual a remuneração de 
agências por meio da comissão tradicional sobre a 
compra de mídia voltou a crescer e agora é emprega-
do em 12% dos casos – contra 3%, o nível mais baixo 
registrado, em 2010. A remuneração por comissão é 
uma das bases do nosso modelo de relacionamento 
comercial. Sua revalorização no mercado americano 
comprova o que se ouve nos eventos internacionais 
a respeito das virtudes do modelo aqui prevalente.

Esta edição registra as primeiras repercussões so-
bre o lançamento do Conteúdo Pedagógico CONAR-
CENP. Professores de cursos de comunicação ouvi-
dos pela revista chamaram a atenção para a extensão, 
qualidade e ineditismo do material, pela reunião de 
tantas informações sobre a autodisciplina na ativida-
de publicitária em um único documento, que já es-
tá disponibilizado para livre acesso no site das du-
as entidades.

Boa leitura!
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ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES ASSOCIADAS

MISSÃO

VISÃO VALORES

HISTÓRICO

O CENP, como entidade de ética 

comercial, se dedica a fomentar a 

livre e leal concorrência auxiliando 

na compreensão e incentivando a 

conformidade (compliance) às nor-

mas legais e de autorregulação, pi-

lares do modelo brasileiro de negó-

cios da publicidade. Historicamente 

fundado nas melhores práticas, pro-

move ambiente ético, seguro, trans-

parente, sustentável e de elevado 

padrão de qualidade, por meio do 

convívio respeitoso e participativo 

dos agentes econômicos em seus 

organismos, considerados fóruns 

permanentes para atualização das 

Normas- Padrão da Atividade Publi-

citária e solução de confl itos éticos.

O CENP, Conselho Executivo das 

Normas-Padrão, foi constituído em 

16 de dezembro de 1998 por meio 

de uma livre convenção entre as en-

tidades representativas dos princi-

pais agentes econômicos do merca-

do publicitário brasileiro. Assinaram 

e se comprometeram com princípios 

defendidos pelo CENP Anunciantes, 

Agências de Publicidade e Veículos 

de Comunicação, por meio de suas 

entidades. Elas partilham a crença de 

que a atividade publicitária é funda-

mental para garantir a competição e 

a evolução entre empresas, marcas, 

produtos e serviços.

Ao CENP, constituído como uma 

associação civil sem fi ns lucrativos, 

foi delegada a responsabilidade pe-

la condução da autorregulação das 

relações ético-comerciais entre os 

agentes econômicos do mercado, 

cujos fundamentos estão reunidos 

nas Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária, e também o fomento das 

melhores práticas, incentivando a 

concorrência por melhor efi ciência e 

qualidade, devendo para tanto zelar 

pela observância das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência 

sobre as melhores práticas de re-

lacionamento comercial e fórum 

permanente de governança e de 

solução de confl itos éticos para 

Anunciantes, Agências e Veículos 

com base nas Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária, sempre res-

peitando a lei.

• Ética

• Transparência

• Harmonia

ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES/
CONVENIADAS
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ATUAÇÃO 
PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica

O CENP certifica a qualificação téc-

nica das agências de publicidade, as-

segurando que elas tenham estrutu-

ra física e de pessoal compatível com 

o mercado no qual atuam, inclusive 

quanto ao uso competente de pes-

quisa de mídia.

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

comprovação pública, das listas de 

preços dos Veí culos de Comunicação, 

instrumento ini bidor de práticas des-

leais na oferta de preços pelos servi-

ços de veiculação da publicidade.

Credenciamento de Serviços de 
Fornecedores de Informações de Mídia 

O CENP credencia os serviços de in-

formações de mídia oferecidos por 

empresas especializadas.

Credenciamento de Serviços de 
Verificação de Circulação

O CENP credencia também insti-

tutos e empresas deste segmento, 

proporcionando mais transparência 

para o mercado e segurança nos in-

vestimentos publicitários.

Fórum de Discussões Técnicas e 
Comerciais

O CENP é um fórum permanente-

mente aberto para discussões des-

ta natureza e outras, de fomento do 

mercado publicitário, em proveito 

de Anunciantes, Agências e Veículos.

Veja mais informações sobre estes e 
outros serviços oferecidos pelo CENP 
no site www.cenp.com.br

CONSELHO EXECUTIVO
aBa - Delano Valentim de Andrade, Patrick Sabatier, Sandra Martinelli e 
Sérgio Pompilío (titulares); Danielle Bibas, Eraldo Carneiro, Marco Frade, 
Nelcina Tropardi e (suplentes). aBaP - Antônio Luiz de Freitas, Luiz Lara 
e Marcelo Passos (titulares); Júlio Anguita (suplente). aBErt - Fernando 
Justus Fischer, Gilberto C. Leifert, Luiz Claudio da Silva Costa 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). 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 e 
Violeta Noya. aBta - Arnaldo Rosa, Carlos Eduardo Freire Coelho, Cecília 
Moraes, Elizângela Mariani, Gilberto Corazza, Herbert Zeizer, Marcello 
Zeni, Marcelo Oréfice, Roberta Kotait e Sandor Romanelli. aBErt - Acácio 
Costa, André Dias, Cícero J. de Azevedo Neto, Cristiano Lobato Flores, Elian 
Trabulsi, 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, Roni Miranda Pires, Ruy Mendonça e Selma Souto. CENtraL DE 
OUtDOOr - Elon Bragança, Luiz Roberto Valente Filho, Marcelo Santos, 
Rafael Picone Filho e Valério Junkes. FENaPrO - Ana Celina Bueno, André 
Lacerda, Antonio Calil Cury, 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 R. 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 9.500 
exemplares de tiragem auditada 
pelo IVC, que traz reportagens 
e artigos assinados por líderes 

da atividade, destacando a 
importância das Normas-

Padrão da Atividade 
Publicitária e

do CENP 

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. 



Com o Monitor Express, você conta com uma plataforma 

para agências de todos os portes, 

com entrega ágil e relatórios personalizados.

Vantagens de ser Express:

• Entregas diárias 

• Foco na demanda de agências e anunciantes locais 

• Prospecção e análise da concorrência de anunciantes locais 

• Simulação do plano de mídia dos concorrentes 

• Visualização dos comerciais 

• Gross Rating Points – GRP de campanhas em TV

Para saber mais: media@kantaribopemedia.com

kantaribopemedia.com

A informação certa, 
no momento certo, 
faz a diferença
Nova solução online para análise da 
concorrência em mercados regionais
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REMUNERAÇÃO

Formato de remuneração de agência saltou de 3% em 
2010 para 12% 

Pesquisa revela que 
comissão tradicional volta 
a ganhar esPaÇo nos eua

Outras três constatações registra-
das pelo presente estudo incluem:
Compensação baseada em valor 

agregado – Este método reapareceu 
após nenhuma menção de uso nos 
dois levantamentos anteriores. Ape-
nas uma pequena porcentagem (7%) 
emprega este método, sendo indica-
ção adicional de que os profissionais 
de marketing continuam a explorar 
abordagens alternativas.

Período de negociação – A maioria 
dos anunciantes (53%) ainda negocia 
anualmente a remuneração da agên-
cia. Essa prática caiu 19% em relação 
à pesquisa anterior. 

Múltiplas agências – Os anuncian-
tes estão contratando um número 
maior de tipos de agência: média de 
1,85 agências cada; o que indica que 
os clientes estão escolhendo uma 
combinação de agências para obter 
os conhecimentos e os resultados que 
precisam. 

DE vOLta aO FUtUrO
O mais interessante dessa tendên-

cia de retorno ao sistema tradicional 

Estudo recente sobre remune-
ração de agências, feito pela 
ANA, a entidade de anuncian-

tes dos Estados Unidos, surpreendeu 
e revelou que o pagamento através da 
comissão tradicional sobre a compra 
de mídia voltou a crescer e agora é 
empregado em 12% dos casos – con-
tra 3%, o nível mais baixo registra-
do, em 2010.

A pesquisa é feita há meio século 
pela ANA, a cada três anos. Em sua 
17ª edição, foram ouvidas 82 empre-
sas com práticas consolidadas de re-
muneração de suas agências, repre-
sentando as mais de 1.100 marcas 
associadas à entidade.

O sistema de fees – utilizando di-
versos parâmetros –, que hoje ainda 
domina, caiu de seu recorde de 81% 
em 2013 para os atuais 68%. Ele havia 
se transformado no método domi-
nante nos anos de 1990, na esteira de 
dois movimentos nas relações clien-
te/agência: busca de redução de pre-
ços e maior escopo de serviços.

Outros métodos, mais sofisticados, 
também cresceram bastante a partir 
do começo deste século e hoje atin-
gem a marca de 20% dos casos. 

O estudo atual descobriu, igual-
mente, que os chamados modelos 
de “incentivo” entre o anunciante e 
sua agência, não melhoram de fato 
o desempenho da agência. Estrutu-
rar e gerenciar planos de incentivo 
efetivos é complicado, demorado, 
pode custar caro e, muitas vezes, é 
ineficaz.

O trabalho também revelou que o 
envolvimento da alta administração 
dos clientes em negociações de com-
pensação de agências mais que dupli-
cou, de 33% em 2013 para o recorde 
de 73%, em 2016.



Por quê? Porque no futuro próxi-
mo, as grandes agências independen-
tes, que investem muitos dólares em 
digital, irão propor que seus clien-
tes voltem para o futuro... e paguem 
a comissão tradicional sobre as com-
pras de mídia digital.

Em troca, a agência pagará todos 
os custos intermediários, exceto a 
criação de anúncios; a distribuição 
de mensagens em websites claramen-
te identificados como tendo sua base 
de audiência constituída por huma-
nos; e a aferição de tags de medição e 
verificação, como comScore e Moat.

Isso parece ser familiar? Sim, por-
que por muitas décadas as agências 
foram pagas por comissão sobre a 
mídia e absorviam todos os custos, 
com exceção da criação e a distribui-
ção de anúncios. Elas até pagaram 
por mensurações, como as avaliações 
da Nielsen.

O estudo atual 
descobriu que os 

chamados modelos 
de “incentivo” 

entre o anunciante 
e sua agência, não 

melhoram de
fato o desempenho

da agência

de remuneração através de comissão 
sobre a compra de mídia é que isso 
pode tanto ter recebido influência 
do aumento da participação da mí-
dia digital no espectro da publicida-
de como ser uma boa solução para 
os problemas de falta de transparên-
cia e excesso de intermediários desse 
meio, constituindo uma alternativa 
interessante para o futuro.

É o que pensa um privilegiado ob-
servador da publicidade americana, 
Mike Donahue, que tem sólida for-
mação (Wharton), é titular da con-
sultoria Connect the Dots e foi por 
mais de duas décadas o vp executi-
vo da 4 As, a entidade das agências 
americanas.

Ele escreveu que prevê que no pró-
ximo estudo da ANA sobre o assun-
to a participação do método de co-
missão sobre a compra de mídia será 
ainda mais elevado. Mas por que isso não aconteceu 

com a internet? Basicamente por dois 
motivos, como observam especialis-
tas: no final da década de 1990, quan-
do o investimento publicitário na 
internet era pequeno, as agências dis-
seram a seus clientes que não pode-
riam atendê-los nesse meio, mesmo 
se fossem pagas por meio de comis-
sões; no final dessa década, os anun-
ciantes já estavam se movendo para 
modelos de compensação de agên-
cia baseados em fees.

Avançando até este ano de 2017, 
observamos que agora existem mui-
tas verbas digitais suficientemente 
grandes para suportar o pagamento 
baseado em comissões e exigem que 
as agências paguem apenas os inter-
mediários que agregam valor – não 
aqueles que apenas agregam custos.
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AS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE AGÊNCIAS NOS EUA

Fonte: 17ª Pesquisa “Trends in Agency Compensation”, da ANA

Remuneração
por fee

Remuneração
por outros

formatos

Remuneração
por comissão

sobre mídia
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@
www.ana.net

Desta forma, as agências seriam 
encarregadas de “limpar” a cadeia 
de suprimentos nessa área, que é re-
dundante e adiciona muito mais cus-
tos do que agrega valor.

Implementar esta “nova solução” 
baseada em comissões será uma vi-
tória para todos, pois é um sistema 
win-win-win.
Win número 1: os anunciantes ve-

riam 85% do dinheiro que alocam 
para o digital alocados em anúncios 
que os seres humanos podem ver.
Win número 2: editores profis-

sionais, que fornecem conteúdo de 
qualidade que os seres humanos es-
colhem para ver, ficarão com uma 
parcela muito maior da mídia digital.
Win número 3: as agências, ao lon-

go do tempo, irão recuperar a con-
fiança dos anunciantes, maximi-
zando as mídias digitais confiáveis 
e eliminando os intermediários “po-
dres” da cadeia de suprimentos, que 
adicionam custos sem valor.

sUrPrEsas qUE 
PErmaNECEm

Dave Beals, presidente da JLB + 
Partners, empresa de consultoria 
contratada pela ANA para desen-
volver os três últimos estudos sobre 
compensação, comentou em um tex-
to sobre as constatações que não sur-
preenderam após uma análise mais 
cuidadosa e aquelas que continuam 
sendo surpreendente até agora.

Não foi surpreendente a queda do 
uso de fees baseados em horas traba-
lhadas. Entre as razões, devido ao fa-
to de que aumenta a contratação de 
agências por projeto e um número 

maior de agências especializadas, fa-
zendo com que tanto a contratação 
por tarefa contratada como o paga-
mento via comissão de mídia é mais 
simples e direto, mesmo sacrifican-
do a transparência, que nesses casos é 
menos relevante – desde que a agên-
cia deixe claro o que está cobrando 
no caso do projeto e o que está e não 
está incluso no sistema de comissão 
tradicional.

Entre as constatações que surpre-
enderam o analista está a pequena 
base de uso do método de “compen-
sação baseada em valor agregado” e 
em performance, que são os sistemas 
mais sofisticados, precisos e capa-
zes de gerar estímulo para a produ-

ção de trabalho de maior qualidade 
e de maior efetividade por parte das 
agências. Com o incremento do uso 
da mídia digital e da maior possibili-
dade de mensuração de seus efeitos, 
teria sido lógico o aumento desse gê-
nero de critério de remuneração.

Mas ele reconhece que para isso te-
ria que haver um trato mais sofisti-
cado da gestão do marketing, entre a 
maioria dos clientes, e um maior co-
nhecimento da relação causa vs. efei-
to entre as agências.

Ao contrário do que acontece 

nos Estados Unidos e na maioria 

dos países, o padrão de remunera-

ção vigente no Brasil continua sen-

do a comissão sobre mídia, paga 

pelos veículos e chamada de “des-

conto-padrão”.

Pela legislação vigente, os veí-

culos são obrigados a conceder es-

se desconto remunerador para as 

agências. Mas por adesão ao siste-

ma de autorregulação às Normas-

Padrão do CENP, esse valor está fi-

xado em um mínimo de 20% sobre 

o valor da mídia contratada, ou se-

ja após negociação dos preços dos 

veículos em condições de livre con-

corrência, em busca de even tual 

desconto comercial, e somente 

após a autorização expressa e pré-

via do anunciante à agência para 

a efetiva contratação dos espaços 

de divulgação.

Há exceções para as grandes ver-

bas de mídia, dispostas no Anexo 

B das Normas-Padrão e também 

é possível se utilizar o sistema de 

fee e modelos assemelhados, des-

de que isso não implique na rebai-

xa dos valores devidos às agências 

de publicidade.

No caso da mídia digital, parte 

dos players dessa área aderiu vo-

luntariamente às Normas-Padrão e 

segue as regras estabelecidas. Par-

te ainda não aderiu, mas continua 

sujeito à legislação vigente, em su-

as operações de mídia.

No Brasil, a comissão soBrE compra DE míDia é o paDrão

REMUNERAÇÃO



transParÊncia nos negÓcios 

marco em nossa indústria, temos que 
valorizá-la provendo o necessário co-
nhecimento das regras, as atualiza-
ções e o respeito a elas.

É hora de os publicitários brasilei-
ros, todos envolvidos nesta questão, 
começarmos a discutir, a colocar na 
mesa os pontos de vista e, com isso, 
conseguirmos fortalecer ainda mais 
o nosso negócio.

Afi nal, o Brasil de hoje exige trans-
parência nos negócios – e ainda bem 
que esse é um caminho sem volta. O 
mercado não é feito de partes isola-
das, mas do somatório delas.

O desafi o colocado pelas novas tec-
nologias, representado pelos questio-
namentos recentes, pode e deve ser 
superado com debate franco, aber-
to e construtivo, pois, acima de tudo, 
continuamos tendo nossas respon-
sabilidades.

No Brasil, temos experiência e co-
nhecimento em reunir os agentes do 
mercado em fóruns, em buscar as 
melhores soluções para os proble-
mas que surgem. O Conselho Exe-
cutivo das Normas-Padrão (CENP) 
é um exemplo.

Não devemos perder tempo. Vi-
vemos numa era de rápidos avanços 
tecnológicos. O nosso mercado deve 
ser rápido também.

Gal Barradas é vice-presidente da 

ABAP e sócia da agência BETC-Havas.

Artigo publicado na Folha de S.Paulo 

de 18/7/17.

o 
mercado publicitário bra-
sileiro sempre foi um dos 
mais desenvolvidos do 

mundo, e por isso mesmo dos mais 
respeitados. Portanto, publicitários 
não devemos nos furtar a expor a 
nossa opinião.

Nos últimos meses, o mercado 
mundial foi sacudido por uma gran-
de polêmica quando agências de pu-
blicidade do Reino Unido decidiram 
retirar seus anúncios do Google e do 
YouTube, um explosivo boicote con-
tra a falta de controle das plataformas 
de mídia programática.

Esse tipo de mídia, para quem não 
conhece, expõe as mensagens das 
marcas em sites e blogs que possuem 
grande audiência, levando em con-
ta um determinado perfi l, mas sem 
questionar a qualidade da audiên-
cia. No Reino Unido, as mensagens 
publicitárias foram parar, por exem-
plo, em sites extremistas e de conteú-
do ofensivo.

O problema não acabou por aí. As 
agências começaram a questionar as 
métricas adotadas, os sistemas de au-
diência e assim por diante. Vale lem-
brar que as agências de propaganda 
são as guardiãs das marcas e das ver-
bas dos clientes. Portanto, elas toma-
ram a decisão de retirar os anúncios 
dessas plataformas porque era da res-
ponsabilidade delas fazer isso.

Todos nós do mercado publicitá-
rio estamos assistindo a este debate 
com afl ição: grandes grupos e agên-
cias locais, assim como os anuncian-

tes, sabem de suas responsabilidades.
O Brasil não vive isolado. É um 

player importante no cenário global. 
Por isso, precisamos nos posicionar: 
em favor do cliente, das marcas, do 
mercado, das agências.

Se a autorregulamentação é um 

“...o Brasil de hoje 
exige transparência 

nos negócios – e 
ainda bem que esse 
é um caminho sem 
volta. O mercado 

não é feito de partes 
isoladas, mas do 
somatório delas”

ARTIGO: GAL BARRADAS
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MERCADO

A publicidade brasileira está visando prioritariamente os 
Millennials, que consomem menos, e deixando de lado a Geração 
X, que é maior e consome muito mais. Esta é a provocação 
lançada pela Editora Abril ao divulgar pesquisa sobre o tema

atirando na direÇão errada

da mais jovens que Millennials, 
têm pouca influência no consu-
mo ou decidem apenas a compra 
dos itens pessoais. Entre dezoito 
categorias de produtos e serviços 
analisadas na pesquisa, a Geração 
X levou vantagem em todas sobre 
Millennials quando a pergunta foi 
“quem paga a conta?”

E mais: Geração X é relevante 
não apenas no consumo offl  ine co-
mo também no online: de cada dez 
compras em meios eletrônicos, sete 
são consumadas por pessoas com 
mais de 35 anos. Da mesma forma, 
são pessoas da Geração X que res-
pondem pela grande maioria dos 
novos negócios abertos no Brasil.

A pesquisa, porém, aponta em di-
reção inversa: uma parcela compa-
rativamente pequena dos R$ 130 
bilhões que foram investidos em 
publicidade no país em 2016 foram 
destinados a impactar consumido-
res da Geração X: apenas 7% deles 
consideraram estar sufi cientemen-
te representados nas peças publici-
tárias produzidas no perío do, se-
gundo apurou a pesquisa da Abril. 
“A Geração X foi deixada de la-
do pela indústria da comunicação, 
que cria e veicula cada vez mais as 

aEditora Abril lançou no fi -
nal de junho uma boa pro-
vocação ao mercado: não 

estariam anunciantes e agências 
deixando de lado em sua comuni-
cação publicitária a Geração X en-
quanto devotam demasiada aten-
ção e investimentos aos chamados 
Millennials?

Para Walter Longo, presidente do 
Grupo Abril, é isso o que está acon-
tecendo. “Há uma verdadeira ob-
sessão de muitas empresas em focar 
sua comunicação exclusivamente 
em Millennials, que são justamen-
te aqueles que não criam vínculos 
com marcas. Grande parte do mer-
cado está falando com pessoas que 
não querem ouvir”, diz ele.

Trata-se de erro grave, pois os nú-
meros apresentados pela pesqui-
sa O X da Questão, realização da 
Abril com apoio da Aner, entidade 
fundadora do CENP, são indiscu-
tíveis: a Geração X, composta por 
pessoas entre 35 e 54 anos, é mais 
numerosa e detém maior poder 
aquisitivo, gastando consideravel-
mente mais em vestuário (+66%), 
lazer e cultura (+47%), alimenta-
ção fora de casa (+45%) e beleza 
(+38%), por exemplo. A Geração 

X tem maior infl uência que Mil-
lennials, pessoas entre 19 e 35 anos, 
em decisões de compra em nada 
menos de 90% das categorias ava-
liadas no estudo. Nos Estados Uni-
dos, Millennials só gastam mais do 
que a Geração X em dois segmen-
tos: fast food e cafeína. 

Mais: a pesquisa mostra que con-
sumidores mais jovens, que inte-
gram Millennials e Geração Z, ain-

Walter Longo, presidente 
do Grupo Abril
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consumidores da Geração X e por 
apenas 39% de Millennials.

8 – A Geração X é mais tradicio-
nal. Não é um problema abordar 
temas como homossexualidade, 
por exemplo, mas é preciso ir deva-
gar. A aceitação de novos conceitos 
ocorre de maneira mais gradual.

9 – Ajude os consumidores da 
Geração X a refletir. “É uma gera-
ção que busca o equilíbrio entre 
o trabalho, a família e a diversão. 
Ajudá-la a encontrar os melhores 
caminhos nessa busca cria atalhos 
na relação entre a marca e o consu-
midor”, diz Maurício Panfilo.

10 – Cuidado com as generaliza-
ções. A pesquisa encerra as suas re-
comendações lembrando que um 
target baseado apenas em aspectos 
demográficos é um risco, ao deixar 
de lado as peculiaridades de cada 
pessoa. O bom marketing deve se 
aprofundar nas individualidades e 
fugir do óbvio.

de sala de aula e ritmo bem mais 
rápido, obteve o resultado inverso.

Por isso, a pesquisa demora-se 
em propor dez formas de atingir 
mais e melhor a Geração X:

1 – usar estética, símbolos e con-
textos próprios a ela. Usar símbolos 
próprios do Millennials não fun-
ciona na comunicação com a Ge-
ração X.

2 – Represente-os de fato nas pe-
ças publicitárias. Nada menos do 
que 75% das mulheres da Geração 
X não se sentem representadas pela 
indústria da publicidade. Entre os 
homens, esta percentagem é 61%.

3 – A Geração X é multiplatafor-
ma, mas devota mais atenção às 
plataformas tradicionais.

4 – A razão é o caminho certeiro 
para atingir a Geração X. A pesqui-
sa da Abril apurou, por exemplo, 
que 77% dos consumidores desta 
faixa preferem peças publicitárias 
que foquem nas características do 
produto ou serviço e 85% apreciam 
que mostrem simulação de uso na 
vida real, ao invés de cenários ins-
piradores e que façam sonhar.

5 – Apresente o produto de forma 
direta e verdadeira. A Geração X, 
indica o estudo, tem senso apurado 
para mentiras e promessas vazias.

6 – A proteção da família é um 
dos valores mais fortes da Geração 
X. Retratar a família e o cotidiano 
de uma forma que não soe irreal é 
garantia de atenção e engajamento 
por parte do consumidor. 

7 – A Geração X valoriza bas-
tante nas peças publicitárias con-
teúdo que demonstre mais sobre 
o produto e categoria. Esta afir-
mação foi aprovada por 49% dos 

mensagens para os Millennials”, 
diz Longo. “Estamos todos mergu-
lhados no mundo digital, indepen-
dentemente de faixa etária. Não é 
preciso mais buscar falar por meio 
desse grupo”, avaliou o executivo. 
A Abril, por meio do seu núcleo 
de Pesquisa e Inteligência de Mer-
cado, dirigido por Maurício Panfi-
lo, entrevistou 1821 pessoas para a 
pesquisa, produzida em parceria 
com MindMiners, ForeBrain, CI-
FS, V. e Locomotiva Pesquisa & Es-
tratégias.

Segundo ele, o que funciona pa-
ra as gerações mais novas não ne-
cessariamente funciona para as 
mais velhas. “As pessoas podem 
até ter os mesmos interesses, mas, 
na maioria das vezes, não falam 
a mesma língua”, diz Maurício. 
Como exemplo, foi citado o ca-
so de dois anúncios em TV pro-
movendo o Rock In Rio. Um de-
les, com Fernanda Montenegro e 
tom mais sério, atraiu considera-
velmente mais a atenção de pesso-
as da Geração X do que de Millen-
nials. Outro filme, com atmosfera 

@
 http://publiabril.abril.com.br/

Quem são:

- pessoas entre 35 e 54 anos.

Quantos são:

-  cerca de 56,4 milhões de brasi-

leiros, 27,1% da população.

Qual o poder de consumo dela: 

-  responde por 51,3% da renda 

das famílias;

- é altamente conectada e digital;

-  é a que mais influencia o consu-

mo e define as compras;

-  compra mais no online e no va-

rejo tradicional;

-  ajuda a pagar as contas das de-

mais gerações.

GEraÇão X

“Estamos todos 
mergulhados

no mundo digital, 
independentemente 

de faixa etária.
Não é preciso

mais buscar falar
por meio desse 

grupo”
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Iniciativa do CONAR e do CENP é bem recebida. 
Coordenador do material comenta sobre seu uso nas 
cadeiras de criação e mídia

conteÚdo PedagÓgico conar-
cenP tem Boa rePercussão 
Junto a ProFessores 
universitÁrios

1995, chama a atenção para a utili-
dade do Conteúdo Pedagógico CO-
NAR-CENP não só na cadeira de Éti-
ca e Legislação, mas também junto a 
disciplinas aplicadas, principalmente 
criação e mídia. “A ética na publicida-
de deve ser um fim em si mesmo, um 
valor absoluto, como de resto deve ser 
em todos os demais momentos da vi-
da, mas ela também é um valor apli-
cado no momento em que um criati-
vo ou um mídia se debruçam sobre o 
briefing do cliente. O bom profissio-
nal não pode conceber as suas campa-
nhas e embalar as suas ideias sem ter 
em mente as recomendações do Có-
digo Brasileiro de Autorregulamen-
tação Publicitária, que reúne as re-
comendações éticas para o conteúdo 
publicitário, da mesma forma que um 
profissional não pode conceber o re-
lacionamento comercial entre Anun-
ciante, Agência e Veículo fora das re-
comendações das Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária”, explica Ama-
deu. “Estes documentos de autodisci-
plina são uma espécie de Constituição 

são bastante positivas as pri-
meiras reações ao lançamen-
to do Conteúdo Pedagógico 

CONAR-CENP, Arte, Técnica e Éti-
ca Publicitária. “Mais de uma centena 
de professores e alunos se habilitaram 
em poucos dias para acessar o mate-
rial. A acolhida dos professores, que é 
por onde tudo começa, tem sido mui-
to positiva e vários deles já progra-
mam o uso do Conteúdo em seus cur-
sos”, comemora Oscar Mattos, gerente 
de relações institucionais do CENP e 
participante ativo do projeto.

Ele considera especialmente impor-
tante a difusão entre os estudantes de 
Comunicação do conceito da autodis-
ciplina na publicidade, bem como a 
perfeita compreensão da sua relevân-
cia como pilar a atividade no Brasil. 
“A publicidade brasileira não se dis-
tingue apenas pela sua criatividade 
e qualidade técnica”, diz Oscar, “mas 
também pela capacidade de gerir os 
próprios caminhos, prescindindo de 
uma tutela legal mais encorpada. Esta 
capacidade de buscar prioritariamen-

te resolver os próprios problemas por 
meio de autodisciplina é indissociável 
de um grau elevado de maturidade, 
adaptação e competitividade. Olhan-
do por este ângulo, fica mais fácil en-
tender porque a publicidade se distin-
gue num ambiente empresarial onde 
ainda vemos tantos e tantos setores 
demandarem proteção por vias ofi-
ciais. Não é o caso da publicidade. As 
leis que moldam a atividade são pou-
cas exatamente porque Anunciantes, 
Agências e Veículos têm a capacida-
de de buscarem o entendimento antes 
de recorrer às autoridades. É uma tra-
dição que vem dos anos 40 do século 
passado, começando pelo Código de 
Ética dos Profissionais de Propagan-
da e mesmo por práticas anteriores a 
ele e que nós, publicitários, soubemos 
cultivar mesmo em momentos difí-
ceis, onde as relações entre os elos do 
mercado foram submetidas a algum 
grau de stress”. 

Amadeu Nogueira de Paula, co-
ordenador geral da iniciativa e pro-
fessor da ESPM em São Paulo desde 
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da publicidade. Não é possível traba-
lhar sem conhecê-los em profundida-
de. O Conteúdo Pedagógico visa ser 
um atalho, um facilitador para tanto. 
Da mesma forma, trazemos informa-
ções relevantes sobre os documentos 
legais que contornam a publicidade, 
como o Código de Defesa do Consu-
midor, por exemplo”.

EstrUtUra
O Conteúdo Pedagógico CONAR-

CENP foi estruturado em cinco mó-
dulos diferenciados por áreas - Fun-
damentos, Criação, Ética, Marketing 
e Mídia - que foram redigidos pe-
los professores Amadeu, Ricardo 
Aguiar, Sydney Manzioni e Anto-
nio Jesus de Britto Cosenza. Cada 
módulo está dividido em aulas, co-
mo pode ser visto no quadro das pá-
ginas seguintes. A cada aula corres-
ponde um Caderno do Aluno, num 
total de quatorze Cadernos, prontos 
para download, uma autoavaliação, 
um resumo da aula e uma página de 
encerramento, com links para apro-
fundamento no tema. 

O primeiro módulo, responsabi-
lidade do professor Amadeu, é de-
nominado Fundamentos e resume 
em sua aula inicial os marcos legais 
e regulatórios da publicidade, em es-
pecial o Código de Defesa do Con-
sumidor, o Código de Ética dos Pro-
fi ssionais da Propaganda, o Código 
Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária e as Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária. Na aula se-
guinte, é tratada a lógica da inter-
mediação técnica de veiculação e a 
remuneração através do Desconto-
Padrão das agências de propaganda, 
as necessidades da regulação e da au-

cias e consumidores. A segunda aula 
do módulo é toda dedicada ao CO-
NAR, em especial história, funcio-
namento, composição, fl uxos e ins-
tâncias, permitindo também contato 
com algumas decisões do CONAR 
para algumas ocorrências, através dos 
pareceres técnicos dos próprios rela-
tores. Já a terceira aula trata do CENP, 
história, missão, objetivos, atividades. 
Especial atenção é dada à questão da 
remuneração de agência através do 
“Desconto-Padrão” e ao conceito do 
compliance na publicidade.

O módulo Marketing, escrito pelo 
professor Sydney, começa recordan-
do os principais conceitos da disci-
plina e as bases do seu planejamento, 
administração e operação, passa pe-
los pontos de contato e vínculos en-
tre CENP e CONAR nos conceitos 
de marketing.

Finalmente, o módulo Mídia, que 
teve o professor Amadeu como au-
tor, trata dos conceitos e evolução 
da propaganda e da área de mídia, 
analisa o processo de intermediação 

torregulação, a amplitude dos objeti-
vos do CENP e a sua missão, além do 
valor do compliance para a atividade. 

A terceira aula do módulo Funda-
mentos começa discorrendo sobre a 
mudança de comportamento do con-
sumidor brasileiro a partir de 1980 e 
sobre o papel do CONAR como ór-
gão capaz de assimilar a cultura, va-
lores, crenças e princípios dos con-
sumidores em relação às empresas e 
seus produtos. A seguir, trata da mis-
são e os objetivos da entidade, sua am-
plitude e funcionalidade. O CONAR 
segue sendo o tema da última aula do 
módulo, onde são explicados os prin-
cipais pontos do Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária, o 
documento que reúne os mandamen-
tos éticos do conteúdo publicitário, os 
fl uxos dos processos abertos pelo CO-
NAR, em suas diferentes formas.

O módulo Ética, redigido pelo 
professor Antonio Jesus, é consti-
tuído por aula única, que trata das 
atividades do CENP e CONAR, au-
todisciplina praticada por eles e a 
identifi cação dos princípios éticos 
que regem as relações entre os elos 
da indústria da comunicação nos 
âmbitos Business to Business e Busi-
ness to Consumer.

O Módulo Criação, de autoria do 
professor Ricardo, começa discor-
rendo sobre a história da autorregu-
lamentação no Brasil, sua importân-
cia para a atividade e para a relação 
transparente entre anunciantes, agên-

Amadeu Nogueira de Paula, 
coordenador geral do Conteúdo 
Pedagógico CONAR-CENP, Arte, 

Técnica e Ética Publicitária
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Arte, técnica e ética 
publicitária

conteÚdo PedagÓgico 
conar-cenP  

O objetivo do material é historiar e 
mostrar o cenário atual das relações 
na cadeia produtiva da propaganda, 
da comunicação e do marketing vi-
sando público universitário.

O material tem cinco módulos: 
Fundamentos, Criação, Ética, Mar-
keting e Mídia, como explica o co-
ordenador da iniciativa, professor 
Amadeu Nogueira de Paula. Ele con-
tou com o auxílio dos colegas Ricar-
do Aguiar, Sidney Manzioni e An-
tonio Jesus de Britto Cosenza na 
redação dos módulos.
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O Módulo Criação apresenta o CONAR e o CENP, suas histórias, es-
truturas e procedimentos, atuando como instrumentos da autodis-
ciplina publicitária, para tornar o mercado mais maduro, transpa-
rente e profissional.
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No Módulo Marketing, o objetivo principal é vincular as atividades do 
CONAR e do CENP ao marketing e, em paralelo, demonstrar a apli-
cabilidade dos conceitos no planejamento e execução de marketing.

O Módulo Mídia dedica-se a demonstrar a contribuição do CONAR 
e do CENP para a evolução das relações entre todos os participantes 
da cadeia produtiva da mídia diante dos desafios da ética e dos ne-
gócios de comunicação.
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O Módulo Ética discorre sobre o relacionamento entre anunciantes, 
agências de publicidade e veículos de comunicação e destes com o 
mercado consumidor.
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No conteúdo Fundamentos é analisado o fortalecimento da autodis-
ciplina publicitária no Brasil, comprometida com resultados, respei-
tando o consumidor, divulgando produtos e serviço com ética, num 
processo em que todas as partes promovem as melhores práticas.
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O que é o CENP e as 
melhores práticas no 
relacionamento comercial.

Porque a criação precisa do 
CONAR.

De onde vem a 
autorregulamentação no 
Brasil.

       aUla 3       aUla 2       aUla 1

Usando CONAR e CENP 
no marketing. 

Identificando relações do 
CONAR e do CENP com a 
gestão de mídia.

As relações do marketing 
com as definições de atuação 
do CONAR e o CENP.

Compreendendo as 
atividades do CONAR e do 
CENP.

Falando de marketing.

Conceitos da comunicação 
e fatores da intermediação das 
agências de propaganda. 

O CONAR e o CENP como guardiões da ética na indústria da comunicação.

       aUla 1

Fluxo dos 
Processos do 
CONAR.

Compreendendo as atividades do CENP e do 
CONAR, respectivamente.

Marcos Legais 
e Regulatórios 
da Atividade 
Publicitária.

       aUla 4       aUla 2 E aUla 3       aUla 1
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ENSINO

Três professores universitários ou-
vidos pela CENP em Revista con-
sideraram positiva a iniciativa do 
CONAR e CENP e destacaram a qua-
lidade e ineditismo do Conteúdo Pe-
dagógico e sua utilidade para uni-
versitários, pesquisadores e mesmo 
profissionais interessados em saber 
mais sobre a ética e autodisciplina 
na publicidade. 

Para o professor Fernando Almei-
da, coordenador do curso de Publi-
cidade e Propaganda da Universida-
de Metodista de São Paulo, em São 
Bernardo do Campo, e um dos dire-
tores da Intercom, o Conteúdo Pe-
dagógico é de elevada qualidade e 
“bem didático”. Ele, que conta com 
32 anos de magistério, dá como cer-
to que será usado em várias cadei-
ras dos cursos de Comunicação. “Na 
Metodista, temos um módulo de um 
semestre para o curso de Publicida-
de e Propaganda onde tratamos de 
Gestão, Ética, Legislação e Atendi-
mento, no qual abordamos todos 
os temas tratados pelo Conteúdo 
Pedagógico”, explica. “Outros cur-
sos de Comunicação têm módulo se-
melhante. Em todos eles, temos ma-
terial didático ao qual o Conteúdo 
Pedagógico pode ser juntar, nos aju-
dando a acompanhar a evolução do 
setor, inclusive na tecnologia. Tra-
zemos profissionais para palestras e 
estimulamos pesquisas desenvolvi-
das pelos próprios alunos, que vão 
buscar conhecimento no mercado, 
entrevistando profissionais de agên-
cias, por exemplo”. Fernando infor-
ma que a Metodista conta atual-
mente cerca de 700 alunos no curso 
presencial de Publicidade e Propa-
ganda, 600 no de Jornalismo, 250 
em Rádio, TV e Internet e outros 250 
em Relações Públicas.

Ele considera um bom desafio in-
teressar o estudante pelos aspec-

tos da autodisciplina na publicida-
de. “Não é fácil atrair a atenção de 
quem está disposto a se tornar um 
criativo por temas como direitos do 
consumidor, de imagem, contratos e 
relações comerciais. Mas tudo isso é 
matéria do curso. O fato de o Con-
teúdo Pedagógico ligar legislação, 
CONAR e CENP às disciplinas aplica-
das de marketing, criação e mídia 
ajuda neste desafio”, diz ele.

Fernando lembra que há alguns 
anos, alunos demonstravam pouco 
interesse pela disciplina de mídia, 
mas isso mudou, fato só reforçado 
pelo crescimento das mídias sociais. 
“O preparo em administração e eco-
nomia é essencial e os alunos já no-
tam a importância desta formação 
mais abrangente”, diz ele. “Cami-
nhamos para um ambiente de for-
mação mais completa. O consumi-
dor mudou, tem uma postura mais 
participativa e reivindicativa, há 
grupos de consumidores com mais 
de 10 mil participantes, fortemen-
te ligados por influenciadores. Isso 
também entra na formação profis-
sional. Está muito presente a ques-
tão da legislação e da ética”.

Sérgio Bairrada, professor das ca-
deiras de Ética e Mídia da Universi-
dade Anhembi Morumbi, também 
teve uma primeira impressão muito 
favorável do Conteúdo Pedagógico 
CONAR-CENP, principalmente pela 
quantidade e profundidade das in-
formações. “Além de destacar a in-
fluência do tema para cada área, dá 
uma boa introdução à ética”, diz 
ele, que gostou também da possibi-
lidade de fazer o download gratui-
to do material, o que facilita o aces-
so às informações do CONAR e CENP 
por qualquer pessoa que queira se 
informar melhor sobre ética na pu-
blicidade. “O valor do material vai 
além do aluno e chega aos profissio-

proFEssorEs aprovam iNiciaTivade anúncios através das agências de 
propaganda e as transformações das 
normas legais e convencionais da 
propaganda. Trata também da remu-
neração de agência através do “Des-
conto-Padrão”, reconhece a ética na 
regulação e na autodisciplina das re-
lações comerciais e identifica a cone-
xão com o resultado de um bom pla-
nejamento de mídia.

Na aula seguinte, os temas são a 
amplitude e funcionalidade das nor-
mas e das atividades do CENP, objeti-
vos da entidade e do CONAR e a im-
portância das atitudes comerciais em 
compliance. Para a aula final, são re-
servados os temas contextualização 
das leis e a regulação com os proce-
dimentos do CENP, as vantagens do 
compliance na gestão de mídia, o sig-
nificado do CONAR nas táticas de 
mídia, a importância da certificação 
e qualificação das agências de pro-
paganda pelo CENP, a comprovação 
pública das listas de preços dos veí-
culos de comunicação, o credencia-
mento de empresas e institutos para 
verificação de circulação dos veículos 
impressos e o valor do CENP como 
fórum permanente de discussão téc-
nico-comercial da área publicitária.

O uso do Conteúdo Pedagógico é 
livre de direitos e totalmente gratui-
to, podendo ser acessado pelos sites 
do CENP (www.cenp.com.br) e CO-
NAR (www.conar.org.br), bastando 
ao interessado fazer breve cadastro. A 
partir daí ele pode ser acessado onli-
ne. Não é indispensável que o interes-
sado em acessá-lo seja professor ou 
aluno de instituição de ensino supe-
rior, de forma que pode servir tam-
bém a profissionais e pesquisadores 
da matéria.
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nais, que precisam entender melhor 
o funcionamento das agências”, diz. 

Ele considera ser preciso preparar 
mais o aluno para o exercício da ética 
na profissão. “É uma base indispen-
sável num mercado muito competiti-
vo e dinâmico, onde surgem muitas 
situações não previstas nos códigos 
de autodisciplina. Os códigos do CO-
NAR e CENP não são uma tabelinha 
que diz o que se pode ou não fazer. 
Num momento em que há tanta po-
laridade é preciso saber lidar com es-
ta questão. A publicidade é muito 
rápida, principalmente com a tecno-
logia e os novos canais”, diz. 

Sérgio planeja já nesse semestre in-
corporar algumas coisas do Conteú-
do Pedagógico às suas aulas. “An-
tes, tínhamos de pesquisar em vários 
lugares para reunir material sobre o 
tema. Há alguns livros, mas eles não 
vão a fundo, não reúnem e organi-
zam todas as informações. O mate-

ra todo o mercado. Acho que po-
demos e devemos ser divulgadores 
desse material e não apenas junto 
aos estudantes”, diz. Luiz Carlos 
ressalva que poucos publicitários 
entendem mais do que os rudi-
mentos das relações comerciais e 
de conteúdo publicitário. “O Con-
teúdo Pedagógico pode ajudar a 
fechar esse gap. Só na região de 
Campinas temos notícias de 1500 
agências e apenas 100 estão pró-
ximas a nós, da APP. Esse mate-
rial talvez nos ajude a pontuar is-
so e promover o mercado como 
um todo”. 

Luiz Carlos considerou o módulo 
Marketing do Conteúdo de gran-
de qualidade, contribuindo para 
esclarecer vários conceitos da dis-
ciplina. “Não vi até hoje um mate-
rial tão direto e fácil de ser acessa-
do”, diz.

rial que eu usei até agora é bem me-
nos completo”, diz. Ele destaca o 
fato de o Conteúdo Pedagógico ter 
sido confeccionado por colegas pro-
fessores, que dominam bem as ne-
cessidades e a didática dos cursos de 
Comunicação.

Luiz Carlos Corrêa, professor da 
Metrocamp, nos cursos de publici-
dade e marketing, diretor de capítu-
los da APP Brasil e vice-presidente da 
APP Campinas, afirma ter ficado im-
pressionado tanto com a quantida-
de quanto com a forma do Conteú do 
Pedagógico CONAR-CENP. “Foi uma 
excelente impressão, veio em bom 
momento. A ética deve anteceder a 
criatividade”, diz ele, que vê campo 
farto para emprego do material nos 
mercados menores, inclusive no inte-
rior de São Paulo, onde nem sempre 
os conceitos de autodisciplina são 
bem conhecidos. “As agências meno-
res às vezes se sentem meio perdidas 
e isso, como reflexo, chega aos estu-
dantes”, diz. 

Ele considera que até o lançamen-
to do Conteúdo Pedagógico os pro-
fessores não tinham em mãos um 
material deste tipo. “O material não 
serve só para universidade, mas pa-

Professor Fernando almeida, 
coordenador do curso

de Publicidade e Propaganda
da Universidade Metodista

de São Paulo

Professor Luiz Carlos Corrêa, 
da Metrocamp, nos cursos 

de publicidade e marketing, 
diretor de capítulos da APP 

Brasil e vice-presidente
da APP Campinas

Professor sérgio Bairrada,
das cadeiras de Ética e
Mídia da Universidade 

Anhembi Morumbi
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E 
stá em debate no CENP a proposta de um anexo às Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária, o Anexo D, totalmente dedicado à comercializa-
ção de mídia em ambiente digital. É uma proposta de caráter eminente-

mente técnico e abrangente, que contempla diferentes aspectos deste ambiente 
inovador e em permanente renovação da publicidade, como a compra progra-
mática de mídia, que atraiu uma série de fornecedores especializados, e que 
tem frequentemente sido alvo de  denúncias de fraudes no ambiente digital.

A íntegra da proposta pode ser conhecida nas páginas seguintes desta 
edição da CENP em Revista.

O objetivo do Anexo D é recomendar boas práticas de autorregulação 
na área digital, mesmo levando em conta que, no Brasil e no mundo, vive-
se um período de aprendizado e de convivência com as variadas faces da 
publicidade. Isso, porém, não dispensa o respeito à legislação e a preser-
vação da ética, da qualidade e da transparência, marcas do modelo brasi-
leiro de publicidade. 

Enviada aos membros do Conselho Executivo e também aos presiden-
tes das entidades associadas em meados de julho, a minuta do Anexo D 
tem tido recepção positiva de lideranças do mercado e da imprensa espe-
cializada e será levada à discussão no Conselho Executivo do CENP em 
setembro, quando serão definidos os passos seguintes. Na formulação da 
proposta foram ouvidos profissionais de diferentes áreas e tabuladas in-
formações de inúmeras fontes do Brasil e exterior.

MERCADO DEBATE 
COMERCIALIZAçãO 
Segurança e 
transparência 
são os eixos da 
proposição 
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TE NORMAS PARA A 
O DA MíDIA DIGITAL 

LíDERES DO MERCADO 
PUBLICITáRIO REAGEM 
POSITIVAMENTE à 
INICIATIVA DO CENP 

Logo após a proposta do Anexo D 
ter sido divulgada, a CENP em Re-
vista convidou os presidentes das 
entidades fundadoras,  associadas e 
aderentes à entidade a manifestar, se 
assim o desejassem, suas primeiras 
impressões, bem como conselhei-
ros do CENP e outras lideranças do 
mundo publicitário. As reações rece-
bidas pela revista foram bastante po-
sitivas.

Mário D´Andrea, presidente da 
Abap, por exemplo, endossou a ini-
ciativa. Para ele, tudo o que foi cons-
truído em décadas de autodisciplina 
no mercado brasileiro deveria servir 
de exemplo para as relações com veí-
culos digitais. “Se não idênticas, pe-
lo menos as mesmas preocupações 
deveriam ser discutidas e direciona-
das a uma solução específica”, diz ele. 
“Não há porque prescindir das me-
lhores práticas historicamente ado-
tadas pelos veículos e pela área de 
mídia das agências: primeiro, infor-
mações e mensurações claras e co-

Mário D’Andrea, 
Abap

muns a todos os veículos, sejam qual 
for seu tamanho ou tipo. Na mídia 
offline, as medidas de audiência são 
iguais para todos. Deveria ser assim 
também no digital. Segundo: o che-
cking, que no offline é feito por ter-
ceiros, e não pelos próprios veículos. 
No digital, quem diz quanto veiculou 
e qual a eficiência daquela comunica-
ção é o próprio veículo. É algo no mí-
nimo estranho”.

Luis Roberto Antonik, diretor ge-
ral da Abert, lembra que a radiodi-
fusão é totalmente regulada em as-
pectos de conteúdo, de formação de 
capital para empreender e para aces-
sar o mercado publicitário. “Já em-
presas internacionais de mídia digi-
tal, sob a fachada da modernidade, 
avançam sobre esse mesmo mercado, 
sem qualquer regra a cumprir ou sa-
tisfação a dar. Não conhecem o senti-
mento de brasilidade que embala um 
setor que gera 750 mil empregos di-
retos e indiretos e concorrem de for-
ma desequilibrada”, diz. Ele considera 
que a autorregulação deve ser incen-
tivada à exaustão. 

Marcelo Rech, presidente da ANJ, 
não tem dúvidas de que faltam defi-
nições capazes de balizar o mercado. 

Ele considera que a publicidade nas 
plataformas digitais está sob o domí-
nio do Google e Facebook e que essa 
preponderância tem afetado de for-
ma negativa o mercado publicitário. 
“São empresas de tecnologia que atu-
am dentro de condições menos res-
tritivas que veículos e agências, numa 
concorrência desleal”, diz Marcelo.
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Ele propõe que o mercado tenha 
como ponto de partida as normas do 
CENP já seguidas e consagradas pe-
lo mercado. “É óbvio que estamos tra-
tando de um mundo novo, com suas 
próprias características”, diz Marce-
lo. “Mas é fundamental a igualdade 
de condições entre todos os que atu-
am no mercado”.

Para Fabio Gallo, presidente da 
Aner, a proposta do CENP é um im-
portante primeiro passo para definir 
papéis e melhorar as relações entre as 
partes que, afirma ele, “se tornarão 
mais claras e produtivas”.

Fabio considera que o mesmo espí-
rito que norteia as normas do CENP 
para outras mídia, deveria ser atribuí-
do ao digital.

Já Ênio Vergeiro, presidente da APP 
Brasil, entidade aderente ao CENP, e 
ex-conselheiro, lembra que a mídia 

digital é uma atividade em evolução, 
com inovações colocadas na mesa to-
dos os dias, que sofre uma imensa in-
fluência de empresas como Google e 
Facebook e de algumas forças de fora 
do mercado publicitário, como em-
presas de tecnologia e a academia. 
“Para que o CENP não se proponha 
a abraçar o mundo e interferir em de-
masia nas áreas de outras entidades”, 
sugere Ênio, “talvez o caminho seja o 
de criar, juntamente com a aprovação 
do Anexo D, um grupo de trabalho 
permanente, de caráter consultivo. 
Esse grupo deveria incluir as entida-
des do setor digital que reconhecem 
o CENP e os principais players do se-
tor, nativos e imigrantes, igualmen-
te ligados ao CENP”. Marcelo Rech 
também apoia a criação um grupo 
de trabalho no âmbito do CENP pa-
ra fazer avaliações e recomendações 
regulares.

Rafael Davini Neto, diretor da 
ESPN e membro do Conselho Execu-
tivo do CENP, onde representa o IAB 
Brasil, do qual foi presidente, consi-
dera que a definição de mídia digi-
tal abrange também os demais meios 
de comunicação. “O consumidor não 
distingue mídias on e offline”, diz ele. 
“As plataformas de tecnologia, leia-
se redes sociais, ferramentas de bus-
ca etc., trouxeram e agregaram muito 
para o conhecimento do que o consu-
midor de fato faz, gosta e pelo que se 
interessa. Tudo tem dado mais opor-
tunidades para que os envolvidos na 
cadeia de comunicação possam am-
pliar a eficiência das campanhas”. Ra-
fael considera que o diálogo deve se-
guir, buscando formas para atender 
de maneira justa a todos envolvidos. 
“Na minha visão, as melhores práti-

Marcelo Rech,
ANJ

cas podem ser aproveitadas, porém 
não necessariamente atendem à rea-
lidade de plataformas de pura tecno-
logia. Cabe a nós ajudarmos a criar 
melhores práticas, que façam senti-
do e preservem um mercado vigoro-
so e justo. A questão não é proteção, 
mas sim coerência e coesão para que 
não se tenha um lado perdedor, não 
contemplado ou sem ser prestigiado”.

Rino Ferrari Filho, presidente da 
Rino Com e conselheiro da Fenapro 
no Conselho Executivo, lembra que 
a norma ética deve tratar não ape-
nas das definições comerciais, como 
de aspectos de relacionamento téc-
nico mais próximo e pessoal, assim 
como uniformização de parâmetros 
que permitam melhores avaliações. 
Segundo ele, entre as melhores práti-
cas a serem seguidas na mídia digital 
estão a remuneração das agências por 
meio do desconto-padrão, o atendi-

Luis Roberto Antonik,
Abert
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mento pessoal conjunto agência-veí-
culo ao cliente, as tabelas de preços 
oficiais e uniformes ao mercado, os 
descontos condicionados ao históri-
co dos clientes e as pesquisas para-
metrizadas.

PESQUISA, 
PLANEJAMENTO E 
EXECUçãO DE MíDIA 
DIGITAL

Para Mário D’Andrea, muito do 
que se observa hoje nas práticas vi-
gentes na mídia digital pode ser de-
finido como trabalhar no escuro, au-
mentando muito a margem de erro. 
“Não à toa existem vários clientes que 
reclamam abertamente, no Brasil e 
no mundo, da falta de eficiência nos 
investimentos em digital”, diz ele. Esta 
probabilidade de erro é maior, segun-

do Luis Roberto Antonik, quando se 
usa algoritmos, pois acabam ferindo 
todos os limites imaginados da pri-
vacidade do indivíduo. “Nesse mun-
do de Orwell que estamos vivendo, é 
assim mesmo e, pior, vai se sofisticar 
mais. É preciso discutir e propor me-
didas que impeçam os desvios de fi-
nalidade”, diz ele.

Segundo Fabio, desvios são quase 
uma certeza. “Mais uma vez, o ben-
chmark com as melhores práticas das 
mídias tradicionais e sua adoção, com 
as devidas adaptações para o meio di-
gital, é o melhor caminho para não 
se jogar fora a experiência passada e 
contribuir para a evolução e o ama-
durecimento do digital”, diz ele.

Marcelo Rech tem uma preocupa-
ção especial em relação às compras 
de mídia via algoritmos. “O correto é 
que o uso de algoritmos na publicida-
de digital, fundamental para sua ati-
vidade, se limite ao objetivo de levar 
a mensagem publicitária à audiência 
da forma mais eficiente possível”, diz 
o presidente da ANJ.

Rafael Davini Neto chama a aten-
ção para o fato de poucas pessoas co-
nhecerem em profundidade a mídia 
puramente online. “Vejo hoje qua-
se uma inércia de boa parte das com-
pras no digital, por que a maioria, que 
pouco conhece, faz as escolhas mais 
óbvias, que requerem menos tempo 
para executar e planejar as compras”. 
Por esta razão, segundo Rafael, des-
vios se tornam frequentes. “Quando 
se fala de comprar impactos no mun-
do online, estamos discutindo im-
pressões, nos mais variados forma-
tos, porém objetivando targets que 
podem ser facilmente identificados, 
tanto nas plataformas digitais como 

Rino Ferrari,
Fenapro

no inventário digital gerado por pu-
blishers que são da mesma forma di-
gitais. Neste caso, com uma qualida-
de garantida superior, pois sabe-se da 
origem desta impressão. Sim, há des-
vios no meu entender, por conforto 
da parte que compra além da pregui-
ça estratégica, misturada com falta de 
conhecimento geral”.

Os líderes que responderam à 
CENP em Revista entendem que, 
pautando-se por melhores práticas, 
os investimentos na mídia digital po-
deriam ser melhor aproveitados em 
termos do atingimento de potenciais 
consumidores, com menos fraudes e 
desvios de finalidade. “Seria um ga-
nho para todos, inclusive para os pró-
prios veículos digitais, que passariam 
a contar com uma credibilidade mui-
to maior”, diz Mário D’Andrea. 

Para Fabio Gallo, trata-se de uma 
postura praticamente obrigatória. 
“Esses pontos (pesquisa, planejamen-
to e execução) são, como é ampla-
mente reconhecido, as principais fra-
quezas do digital. Um conjunto de 

Rafael Davini Neto,
IAB Brasil
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Ênio Vergeiro,
APP

melhores práticas é reconhecidamen-
te o melhor caminho a ser seguido”. 

Segundo Marcelo Rech, é essencial 
minimizar fraudes e desvios de fina-
lidade na publicidade digital. “Muitas 
vezes é uma caixa preta. Considero 
extremamente positiva a adoção de 
melhores práticas a serem seguidas 
por todos que atuam no mercado”, 
diz ele. Para Rafael Davini Neto e Ri-
no Ferrari Filho, isso traria mais segu-
rança e condições mínimas de igual-
dade na avaliação do que se compra, 
com possibilidades de se incremen-
tar ainda mais os investimentos na 
mídia digital.

Segundo Luis Roberto Antonik, co-
mo o assunto é novo e, como a socie-
dade tem uma repulsa por tudo que 
se relaciona com a regulamentação 
dessa nova área, é preciso primei-
ro começar a formar opiniões e a de-
senvolver normas de autorregulação. 
“Será uma tarefa muito difícil, pois as 
mastodônticas da mídia internacio-
nal sempre serão resistentes a qual-
quer tipo de medida”, diz ele.

Mário D´Andrea menciona entre 
as práticas corriqueiras no ambien-
te digital que afetam negativamente 
os negócios, a pior e mais danosa: a 
venda direta aos clientes sem emba-
samento ou conhecimento da mar-
ca ou produto. “Danosa para a agên-
cia, que além de ser colocada à parte, 
depois tem que arrumar e corrigir 
rumos equivocados”, diz ele. “Além 
disso, nessa negociação direta en-
tre veículo e cliente ninguém lem-
bra que depois aquele espaço vendi-
do (que nem sempre é o ideal) terá 
que ser preenchido por um conteú-
do pertinente e relevante. E isso cus-
ta dinheiro. As agências têm que ser 

remuneradas por esse trabalho e 
muitas vezes essa remuneração não 
cobre os custos da agência com equi-
pe digital – que, todo mundo sabe, é 
muito numerosa e cara”.

Luis Roberto Antonik, por sua vez, 
queixa-se que empresas multinacio-
nais copiam as matérias dos meios 
tradicionais, desrespeitando os veí-
culos de comunicação, não contra-
tam jornalistas e não têm responsa-
bilidade editorial. “É preciso colocar 
um mínimo de freio nessas empre-
sas”, diz ele. Marcelo Rech denuncia 
que Google e Facebook se utilizam 
dos conteú dos de qualidade produzi-
dos pelos jornais e outras mídias para 
construir suas audiências. “De uma 
forma ou de outra, se apropriam des-
ses conteú dos sem que seus produto-
res sejam remunerados. Também su-
gam os investimentos publicitários 
com retorno bastante duvidoso para 
quem investiu”, diz ele.

Para Fabio, a lista de práticas ne-
gativas é ampla e seus pontos impac-
tam de forma diferente os diversos ti-
pos de formatos digitais, seus players 
e os anunciantes e agências, citando 
também os variados objetivos e es-
tratégias e táticas envolvidos em ca-
da caso. Para Ênio Vergeiro, a solução 
passa, a partir do passo inicial que é a 
criação do anexo D, por um grupo de 
trabalho específico. “Só ele teria con-
dições de avaliar de forma neutra es-
ses aspectos, de modo a se organizar 
uma lista com as devidas prioridades 
de abordagem aos aspectos mais re-
levantes para se solucionar, de modo 
sólido e gradativo, esses problemas”, 
diz o presidente da APP.

Segundo Rafael Davini Neto, há 
uma grande inércia de compra fei-

ta dentro das plataformas digitais 
que se auto designam a melhor ofer-
ta dentro do mundo digital. “De ma-
neira muito eficaz, elas promovem 
treinamentos, ensinam de manei-
ra sedutora a nova geração de com-
pradores de mídia, em uma exten-
são que causa miopia por parte de 
muitas decisões de compra, que pas-
sam a acreditar que a melhor e às ve-
zes única solução neste mundo, está 
com essas plataformas”, diz ele. “Aí, 
volto a dizer que os ativos, ou im-
pressões disponíveis com os publi-
shers, hoje em dia em condições de 
igualdade de interpretação de dados, 
ficam em segundo plano de maneira 
totalmente injusta. Essa prática, cer-
tamente pode interferir nos resulta-
dos, pois a vantagem de se trabalhar 
com maior conhecimento de onde 
está se investindo, certamente traz 
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Fabio Gallo,
Aner

passa por uma grande transforma-
ção. “A evolução será bem-vinda, fes-
tejada, pois sempre estará se buscan-
do o bem coletivo. Hoje existe uma 
grande falta de vontade em querer 
ajudar justamente da parte que tem 
ganhado espaço e relevância entre os 
decisores de onde investir que, muitas 
vezes poucos informados, fazem es-
colhas por modismo ou inércia, com 
grande erro de interpretação”.

Rino Ferrari Filho menciona ainda 
a necessidade de uma uniformização 
de auditoria das entregas de mídia di-
gital, preferentemente por empresas 
terceirizadas, reforçando a seguran-
ça dos investimentos. 

citário brasileiro, certamente é o fó-
rum mais adequado para esse debate 
e a definição de iniciativas concretas”. 
Ele, porém, faz um alerta: a normati-
zação será difícil, pois haverá muita 
resistência. “Mas é preciso avançar, 
com bom senso e determinação, em 
benefício do conjunto do mercado 
publicitário brasileiro”, diz Marcelo.

Já Rino considera que a iniciati-
va do CENP precisa acontecer “para 
que o mercado possa contar com (e 
as concorrências públicas comecem 
a exigir) parâmetros de procedimen-
tos na área digital”.

Rafael Davini Neto, por sua vez, 
diz que a busca de melhores práticas 
comerciais só pode trazer benefícios 
para toda a cadeia, mas elas têm que 
atender às necessidades de todas par-
tes envolvidas. “Em um futuro não 
muito distante, se espera poder ha-
ver ferramentas de BI que permitam 
se fazer análises de todas as platafor-
mas e formas de se comunicar com os 
consumidores sob mesmo critério, o 
que hoje não acontece, ao contrário, 
as limitações não permitem que al-
gumas empresas de mídia tenham 
sua devida importância e relevância 
no momento que vivemos e outras, 
se destaquem de maneira exagera-
da. Existe uma clara falta de balanço 
para uma análise mais justa e eficaz, 
mas que só este tempo trará e fará to-
dos recordarem os erros cometidos 
no passado”, diz Rafael.

Ele alerta para a necessidade de 
atrair também aqueles que não que-
rem cooperar. Para que isso ocorra, 
diz ele, o mercado precisa ajudar a 
expor mais quem está se benefician-
do de toda a cadeia, mas faz questão 
de seguir alheio à uma indústria que 

maiores benefícios aos que estão ali 
acreditando e investindo”.

Tudo somado, Mário D’Andrea, 
Luis Roberto Antonik, Fabio Gallo, 
Ênio Vergeiro e Rino Ferrari Fi-
lho consideram que a iniciativa do 
CENP veio em ótima hora. “A Abap 
tem como uma de suas principais 
metas aproximar o mundo digital da 
realidade do mercado e da realidade 
do consumidor”, diz Mário. 

Para Fabio, talvez seja o único ca-
minho efetivo para se enfrentar o 
problema, pois, segundo avalia, as en-
tidades e players existentes não irão 
resolver as questões de forma isolada 
e devem adotar uma postura colabo-
rativa e de autorregulação. “Esta é jus-
tamente a principal expertise e capital 
do CENP”, diz.

Ele alerta, porém, que é preciso 
manter a postura de não querer se 
resolver todos os problemas de uma 
vez, tampouco cair na armadilha da 
imobilização devido à grandeza e 
complexidade da tarefa. “Trata-se de 
uma longa jornada, a ser percorrida 
passo a passo”, diz Fabio. “Além dis-
so, do ponto de vista de abrangência 
dos players envolvidos, é essencial 
se encontrar uma forma de evoluir 
sem contar com 100% do apoio de 
nenhum dos grandes do setor. Será 
preciso enfrentar as resistências com 
muita sabedoria e derrubar os impas-
ses com criatividade e persistência”.

Para Marcelo, trata-se de uma ini-
ciativa “extremamente positiva e cer-
tamente o início de um processo 
dinâmico, que implicará em perma-
nentes atualizações, pois refere-se a 
um mercado também dinâmico e em 
movimento”, diz. “O CENP, pelo pa-
pel fundamental no mercado publi-

@
leia entrevista de caio 
Barsotti ao propmark:
http://bit.ly/2vQ6xFl

leia artigo de pyr marcondes 
sobre a proposta do anexo D 
das Normas-padrão:
http://bit.ly/2wtreo7 
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Proposta de aneXo referente à 
comercialiZaÇão de mÍdia 
em amBiente digital

EXPOsiçãO DE mOtivOs
O incremento das ferramentas e da infraestrutu-

ra de internet vem ampliando o modo com que as 
comunicações são realizadas alcançando também 
a publicidade. As novas técnicas disponíveis expe-
rimentam singular momento de questionamentos, 
tornando-se objeto de atenção e análise por regu-
ladores do mundo todo. No Brasil, as discussões 
que antecederam a edição do marco civil da inter-
net (Lei nº 12.965/2014) demonstraram que o tra-
tamento do tema demanda apropriada reflexão.

A comercialização programática de mídia em 
veículos de comunicação no ambiente de inter-
net torna mais direta e rápida a negociação e to-
do o processo que envolve a exibição do anúncio, 
a comprovação e o faturamento, mas exige cuida-
dos em razão de imperfeições existentes na compra 
automatizada, gerando questionamentos a respei-
to de garantias sobre o destino dos investimentos 
dos anunciantes.

Tais imperfeições, fruto também da inexistên-
cia de normas e indicações de melhores práticas, 
foram trazidas ao conhecimento do CENP e en-

sejaram a oportunidade de uma contribuição ao 
mercado, com o objetivo de criar as melhores con-
dições para melhor compreensão e evolução do 
ambiente digital de comercialização de mídia.

Assim, há mais de 2 anos analisando com cau-
tela e ouvindo dirigentes que compõem este se-
tor, e considerando também as matérias publica-
das em diversos veículos e na CENP em Revista, 
pareceu adequado propor este anexo que, se apro-
vado, comporá a autorregulação que reúne a tría-
de Anunciante, Agência de Publicidade e Veículo 
de Comunicação.

A internet está sujeita à mesma legislação de re-
gência da publicidade. Para o anunciante público 
ou privado, importa que a publicidade que veicu-
la esteja sob a proteção de normas que assegurem 
a ética e as boas práticas comerciais, o que consti-
tui o objeto da presente proposta fruto da audiên-
cia dos agentes dos diversos setores envolvidos na 
atividade.

É proposição aberta à discussão e será oportuna-
mente submetida ao Conselho Executivo do CENP 
para deliberação.

1  7.1. Compete ao Conselho Executivo das Normas-Padrão ou simplesmente CENP:
a) avaliar e propor eventuais alterações a este instrumento e a seus anexos, face à dinâmica da evolução da atividade;

CAPA
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27.1. Compete ao Conselho Executivo das Normas-Padrão ou simplesmente CENP:
a) avaliar e propor eventuais alterações a este instrumento e a seus anexos, face à dinâmica da evolução da atividade;
3Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios 
de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.
§1º Nas contratações de serviços de publicidade, poderão ser incluídos como atividades complementares os serviços especializados pertinentes:
III – à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com as novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das 
mensagens e das ações publicitárias.
4Art. 3º A Agência de Propaganda é pessoa jurídica especializada na arte e técnica publicitária, que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propa-
ganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir ideias ou informar o 
público a respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço desse mesmo público.
5Art. 4º São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao pú-
blico, desde que reconhecidos pelas entidades e órgãos de classe, assim considerados as associações civis locais e regionais de propaganda bem como os sindicatos 
de publicitários.
6Art. 6º Agência de Propaganda é a pessoa jurídica especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitários, que, através, de profissionais a seu serviço, estuda, con-
cebe, executa e distribui propaganda aos Veículos de Divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, pro-
dutos e serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições a que servem.
7Art. 10. Veículo de Divulgação, para os efeitos deste Regulamento, é qualquer meio de divulgação visual, auditiva ou áudio-visual, capaz de transmitir mensagens de pro-
paganda ao público, desde que reconhecido pelas entidades sindicais ou associações civis representativas de classe, legalmente registradas.

1. iNtEGraçãO
1.1 O presente Anexo é parte integrante das Normas-

Padrão da Atividade Publicitária.
Eventual omissão ensejará a aplicação das melhores 

práticas de mercado.

2. CONCEitOs BÁsiCOs
Compra e Venda Automatizada de Mídia: conjunto de 
relações de negociação de espaço/tempo disponível ex-
clusivamente em Veículos de Comunicação que operem 
em ambiente digital para inserção de propaganda ou pu-
blicidade, com apoio de ferramentas tecnológicas, in-
cluindo-se, aí, a compra e venda programática.

Formas inovadoras de comunicação publicitária: são, 

nos termos do art. 2º, §1º, III da Lei nº 12.232/103, me-
canismos de expansão dos efeitos da mensagem publici-
tária, em consonância com novas tecnologias, operados 
por empresas que detenham personalidade jurídica pró-
pria e que não se confundem com veículos de divulga-
ção ou agências de publicidade, nos termos dos artigos 
3º4 e 4º5 da Lei nº 4.680/65 e 6º6 e 10º7 do Decreto Fede-
ral nº 57.690/66.

Inventário ou Estoque: conjunto de espaços/tempo dis-
ponibilizado pelos veículos que operam em ambiente de 
internet.
Exibição ou Impressão: ato de veiculação da publicida-
de no ambiente de internet.
Leilão: é a modalidade de negociação em ambiente de 

aNEXO “D”
COmErCiaLiZaçãO DE mÍDia Em amBiENtE DiGitaL
iNstitUÍDO PELO itEm 7.1, “a”2 Das NOrmas-PaDrãO Da ativiDaDE PUBLiCitÁria
EstE aNEXO COmPrEENDE Os sEGUiNtEs DOCUmENtOs:
1. iNtEGraçãO
2. CONCEitOs BÁsiCOs
3. PriNCÍPiOs BÁsiCOs
4.  Das rELaçõEs ENtrE aNUNCiaNtEs, aGêNCias DE PUBLiCiDaDE E vEÍCULOs Em 

amBiENtE DiGitaL
5. Da traNsParêNCia
6. Da FOrmaçãO E DivULGaçãO DOs PrEçOs E DO iNvENtÁriO
7. DO FatUramENtO E DO PaGamENtO
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internet, baseada em lances, em que anunciantes e 
agências, por meio de ferramentas de compra e ven-
da, concorrem para a aquisição dos espaços/tempo 
disponibilizados pelos veículos, tendo como espécies:
• Leilão em Tempo Real (Real-Time Bidding): leilão 
aberto, em que espaços/tempo são disponibilizados à 
venda pelo Veículo de Comunicação para aquisição 
em tempo real, que é consumada a partir do maior 
lance ofertado.
• Leilão Privativo: leilão fechado, com participação ini-
ciada a partir de convites enviados pelo Veículo de Co-
municação a determinados Anunciantes, em que espa-
ço/tempo são disponibilizados à venda pelo Veículo de 
Comunicação para aquisição em tempo real, que é con-
sumada a partir do maior lance ofertado.
Compra por Preço Fixo: é a modalidade de negocia-
ção em que o valor do CPM é previamente fixado, po-
dendo ou não ser o inventário reservado a determina-
do Anunciante, facultado ao Veículo de Comunicação 
concluir ou não o negócio.
Compra Automática Garantida: é a modalidade de 
negociação direta entre Veículo de Comunicação e 
Anunciante, em que o espaço/tempo do inventário é 
necessariamente reservado ao Anunciante.

3. PriNCÍPiOs BÁsiCOs
3.1 As relações comerciais dos negócios no ambien-

te de internet reger-se-ão de acordo com os princípios 
de transparência; identificação publicitária; prestação 
responsável de contas; direito à informação, à privaci-
dade e à equidade; livre concorrência; boa-fé objetiva, 
autodisciplina, cumprimento das leis e regulamentos 

(compliance); recomendação de desconto-padrão cf. 
item 2.5.18 das Normas-Padrão às agências que pos-
suam o Certificado de Qualificação Técnica emitido 
pelo CENP, conforme descrito no item 1.119 das Nor-
mas-Padrão.

3.2 As práticas contrárias a este ANEXO D que se-
jam total ou parcialmente realizadas em ambiente 
abrangido pela autorregulação poderão ensejar aná-
lise pelo organismo de ética do CENP nos termos dos 
itens 7.210 e seguintes, e se consideradas violação ao 
dever de compliance, sujeitarão Anunciantes, Agên-
cias de Publicidade e Veículos de Comunicação aos 
efeitos previstos nas Normas-Padrão, sem prejuízo 
de assegurar-se, em qualquer procedimento ético, o 
contraditório e a ampla defesa a quaisquer agentes.

4. Das rELaçõEs ENtrE aNUNCiaN-
tEs, aGêNCias DE PUBLiCiDaDE E vEÍ-
CULOs NO amBiENtE iNtErNEt

4.1 A negociação de espaço/tempo publicitário em 
ambiente de internet ocorre entre Anunciantes, Agên-
cias de Publicidade e Veículos de Comunicação, e po-
de ser suportada tecnologicamente por formas inova-
doras de comunicação publicitária.

4.2 Nos termos dos Itens 1.311 e 1.412 das Normas-
Padrão, dos artigos 3º e 4º da Lei nº 4.680/65 e dos 
artigos 6º e 10o do Decreto Federal nº 57.690/66, as 
atividades desempenhadas por qualquer Forma ino-
vadora de comunicação publicitária que auxilie na 
operação programática não se confundem com aque-
las típicas de Agência de Publicidade e de Veículo de 
Comunicação.

82.5.1 Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas pelo CENP, comprometendo-se com os custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-
á ao recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, conforme o art. 17, inciso I alínea “f” do Decreto nº 57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de agên-
cia” não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e conta de seus Clientes.
91.11 Desconto-Padrão de Agência ou simplesmente Desconto Padrão: é a remuneração da Agência de Publicidade pela concepção, execução e distribuição de 
propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes, na forma de percentual estipulado pelas Normas- Padrão, calculado sobre o “Valor Negociado”.
107.2 O CENP terá um Conselho Executivo encarregado da sua direção e um Conselho de Ética encarregado de promover conciliações e mediações, bem como 
arbitrar conflitos e controvérsias entre os agentes do mercado que optaram por aderir ao modelo brasileiro de autorregulação, decidindo também acerca das vio-
lações à ética comercial no que se refere à legislação em vigor, inclusive quanto ao Código de Ética da Lei n. 4.680/65, as Normas-Padrão da Atividade Publicitá-
ria, os Estatutos Sociais do CENP e demais documentos normativos.
111.3 Agência de Publicidade ou Agência de Propaganda: é nos termos do art. 6º do Dec. nº 57.690/66, empresa criadora/produtora de conteúdos impressos e au-
diovisuais especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, através de profissionais a seu serviço que estuda, concebe, executa e distribui propagan-
da aos Veículos de Comunicação, por ordem e conta de Clientes Anunciantes com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos, serviços e imagem, 
difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições a que servem.
121.4 Veículo de Comunicação ou, simplesmente, Veículo: é, nos termos do art. 10º do Dec. nº 57.690/66, qualquer meio de divulgação visual, auditiva ou audiovisual.

CAPA
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4.3 Os custos oriundos da contratação de formas inova-
doras de comunicação publicitária, que são diversos dos 
custos de aquisição de espaço/tempo, serão ajustados e ar-
cados por Anunciante, Agência de Publicidade ou Veícu-
lo de Comunicação que as contratar.

5. Da traNsParêNCia E PrEstaçãO 
rEsPONsÁvEL DE CONtas

5.1 Em respeito aos princípios da transparência e da 
prestação responsável de contas que também informam 
as relações comerciais dos negócios no ambiente de in-
ternet e atendendo ao item 2.213 das Normas-Padrão, as 
Agências de Publicidade e, no que couber, os Veículos 
de Comunicação e as formas inovadoras de comunica-
ção publicitária informarão ao Anunciante, sempre que 
solicitado:

a) Lista completa com os dados do local em que 
foi(foram) veiculado(s) o(s) anúncio(s), com sua(s) 
URL(s), endereço e, sendo o caso, nome do aplicativo, 
além do valor investido, do formato e da prova da exibi-
ção que permita ao Anunciante auditar a veracidade das 
informações, diretamente ou por terceiro contratado, ve-
dada, portanto, a impressão em local desconhecido ou 
Veículo de Comunicação/Forma inovadora de comuni-
cação publicitária não identificados;

b) Métrica utilizada para aferir a audiência e o respec-
tivo custo unitário do clique, impressão, visualização ou 
outra métrica que tenha sido contratada;

c) O destino dos dados obtidos em função da exibição 
do(s) anúncio(s) e quais os mecanismos de otimização 
desses dados em favor do Anunciante, sendo vedada a 
utilização de tais dados em prol de outros Anunciantes, 
direta ou indiretamente. Além dessa vedação, qualquer 
uso de tais dados para objetivos alheios ao contrato 
com o Anunciante dependerá de sua expressa e prévia 
autorização e, sem ela, terão os dados de ser excluídos 
ao término da relação contratual, conforme se tem do 

artigo 7º, IX e X da Lei nº 12.965/201414;
d) Lista completa das empresas de tecnologia que par-

ticipam e/ou participaram da operação de compra e ven-
da programática de mídia, com sua natureza (DSP, SSP, 
Ad Servers, Retargeters entre outras), razão social, ende-
reço, inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas), além da forma e dos respectivos valores de re-
muneração; 

e) Razão social, endereço e inscrição no CNPJ de quem 
realiza o pagamento da mídia;

f) Caso alguma empresa sediada no exterior participe 
da operação de compra programática de mídia, declara-
ção de que os tributos incidentes sobre a operação foram 
devidamente recolhidos, informando o local de recolhi-
mento desses tributos.

5.2 Os dados relacionados aos negócios de que trata es-
te Anexo deverão atender ao padrão aplicável, de modo a 
facilitar o tratamento e permitir sua plena, fácil e imedia-
ta utilização pelos interessados.

5.3 As Agências de Publicidade deverão contratar, sem-
pre que economicamente viável para cada operação, em-
presa idônea e acreditada pelo mercado para auditar as 
informações que serão apresentadas aos anunciantes por 
parte dos Veículos de Comunicação e das formas inova-
doras de comunicação publicitária, que deverão franque-
ar acesso a tais informações, abstendo-se de impor obs-
táculos de qualquer ordem, inclusive e principalmente 
técnicos.

5.4 As Agências de Publicidade e Veículos de Comu-
nicação informarão aos anunciantes quem de fato é o 
responsável por operar a compra e venda programáti-
ca de mídia e, sendo terceiro, informarão sua razão so-
cial, endereço e inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas).

5.5 As Agências de Publicidade e Veículos de Comuni-
cação e, quando couber, as formas inovadoras de comu-

132.2 Os Veículos comercializarão seu espaço, seu tempo e seus serviços com base em preços de conhecimento público, válidos, indistintamente, tanto para negócios 
que os Anunciantes lhes encaminharem diretamente, quanto para aqueles encaminhados através de Agências. É lícito que, sobre esses preços, os Veículos ofereçam 
condições ou vantagens de sua conveniência, observado o disposto no item 2.3. destas Normas-Padrão.
14Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;
X – exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalva-
das as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei;
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nicação publicitária informarão ao anunciante:
(a) a forma de sua remuneração; e
(b) o percentual do investimento que, efetivamente, 

corresponde à veiculação do anúncio.

6. Da FOrmaçãO E DivULGaçãO DE 
PrEçOs E DO iNvENtÁriO

6.1 A Agência de Publicidade adquirirá espaço/tem-
po individualmente, para uso exclusivo de seu respec-
tivo Anunciante. Em respeito do princípio da identi-
fi cação publicitária, o Veículo de Comunicação não 
aceitará reservas nem efetivará a venda de espaço/tem-
po sem a indicação precisa do Anunciante responsável 
pelo conteúdo da mensagem a ser veiculada, de acor-
do com o Item 4.515 das Normas-Padrão.

6.2 Todos os preços estipulados para negócios em 
ambiente de internet serão inseridos em listas públi-
cas de preços, prévia e facilmente acessível ao merca-
do, em respeito à transparência e ao dever de infor-
mar previstas nos itens 2.1 deste Anexo D e de acordo 
com o artigo 1416 do Decreto nº 57.690/66, salvo no 
caso de leilão.

6.2.1 Na modalidade leilão, Veículo de Comunica-
ção ou empresa que opera SSP, sempre que solicitado 

pelo Anunciante ou sua Agência de Publicidade, emi-
tirá relatório fazendo constar os valores investidos e 
preços médios das operações por ele integradas no pe-
ríodo por ele indicado.

6.2.2 Constitui melhor prática, para estes fi ns e em 
analogia ao artigo 1317 da Lei nº 12.965/2014, a pre-
servação de dados pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, 
ressalvados outros prazos previstos em lei ou regula-
mentos.

6.2.3 A métrica de preço consagrada no mercado é 
o CPM18, e prevalecerá nas negociações e auditagens.

7. DO FatUramENtO E DO PaGamEN-
tO

7.1 A agência enviará ao Anunciante faturas sepa-
radas de: (i) mídia; (ii) tecnologia; e (iii) prestação de 
serviços.

7.2 As faturas serão acompanhadas dos relatórios re-
feridos no item 5.1 deste Anexo D.

7.3 Em respeito ao artigo 1119 da Lei nº 12.965/2014 
e aos artigos 3º20 e 4º21 da Lei Complementar nº 
116/2003, constituem melhores práticas:

a) O faturamento ser realizado no Brasil; e
b) O Brasil ser considerado local de pagamento.

154.5 A Agência adquirirá espaço/tempo ou serviço individualmente, para uso exclusivo de seus respectivos Clientes. Os Veículos não aceitarão reservas nem efe-
tivarão a venda de espaço/tempo sem a indicação precisa do Anunciante responsável pelo conteúdo da mensagem.
16Art. 14.O preço dos serviços prestados pelo Veículo de Divulgação será por este fi xado em Tabela pública, aplicável a todos os compradores, em igualdade de 
condições, incumbindo ao Veículo respeitá-la e fazer com que seja respeitada por seus Representantes.
17Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em 
ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.
18Custo por Mil ou CPM: métrica de precifi cação que signifi ca o valor cobrado pelo veículo por milhar.
19Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de cone-
xão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasilei-
ra e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.
20Art. 3º. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local.
21Art. 4º. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e 
que confi gure unidade econômica ou profi ssional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, fi lial, agência, posto de atendimento, sucur-
sal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

CAPA
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ESQUIZOFRENIA DIGITAL 

colheram bons resultados”, diz Pá-
ris. Segundo ele, não basta ter uma 
ou outra ferramenta de combate às 
fraudes; é preciso boas práticas. “Se 
a empresa ou agência olham ape-
nas para o preço da inserção é qua-
se inevitável que acabe comprando 
mal a mídia para a sua campanha 
digital”, diz. “A compra precisa ser 
transparente, cercada de boas prá-
ticas. Foi a partir desta percepção 
que o comitê escolheu o título do 
manual”.

O Boas Práticas no Combate à 
Fraude é um documento compacto, 
e  mais direto ao ponto impossível 
(confira informações e suas prin-
cipais recomendações nos quadros 
das páginas seguintes).

Páris considera ainda tímida a rea-

aquestão das fraudes, una-
nimemente apontada ho-
je, no Brasil e no exterior, 

como o mais grave empecilho ao 
progresso do uso dos veículos digi-
tais como alternativas de comuni-
cação publicitária, é uma das priori-
dades do IAB, presente em 45 países 
e que tem como missão promover 
o marketing e a publicidade digi-
tal. No Brasil, o IAB conta mais de 
250 associados, entre anunciantes, 
agências de publicidade, veículos 
de comunicação e empresas de tec-
nologias, fornecedores de serviços 
dentre outros.

Para Páris Piedade Neto, que pre-
side o comitê que coordenou a pro-
dução do manual, há uma crescen-
te compreensão do problema da 

fraude na publicidade digital, seus 
impactos e desdobramentos tam-
bém junto aos demais meios de co-
municação. “O problema está su-
bindo gradualmente na hierarquia 
das empresas anunciantes, mas en-
quanto não chegar na alta diretoria, 
não haverá uma solução mais dura-
doura”, diz. 

Ele cita um estudo recente da 
ANA, entidade das empresas anun-
ciantes dos Estados Unidos, que 
mostrou pela primeira vez desde 
que a pesquisa é feita, um declí-
nio nas fraudes em empresas que 
adotaram medidas mais rigorosas. 
“O volume total de fraudes ainda 
é crescente, mas a pesquisa mostra 
com clareza: empresas que arrega-
çaram as mangas e as combateram 

IAB BRASIL LANÇA 
NOVA EDIÇÃO DE 
MANUAL ANTIFRAUDES 
EM MÍDIA DIGITAL 

IAB BRASIL LANÇA 
NOVA EDIÇÃO DE 
MANUAL ANTIFRAUDES 
EM MÍDIA DIGITAL 
Denominado Boas Práticas no Combate à Fraude, documento 
é iniciativa de Comitê da entidade associada ao CENP  
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ção às fraudes por parte das empresas 
anunciantes no Brasil, principalmen-

te diante do volume de denúncias 
trazida pela imprensa especializada 

ou não, aqui e no exterior. Mas ele 
tem motivos para otimismo. “É um 

Luciana Burger, principal executi-

va da comScore no Brasil, que pos-

sui estudos credenciados pelo CENP, 

afirma: “o mercado não pode se in-

timidar diante das fraudes na mídia 

digital”. Segundo ela, a receita pa-

ra usufruir das muitas vantagens do 

meio sem que os investimentos so-

fram com desvios é simples, ainda 

que não necessariamente fácil: “você 

tem de saber o que está comprando e 

tem de ter a certeza de que está rece-

bendo o que foi prometido pelo ven-

dedor de mídia”, diz ela, na sede da 

empresa, em São Paulo. “Não é por-

que se está em ambiente digital que 

se possa fazer diferente do que nas 

compras em outros meios”.

Segundo Luciana, se esta prática 

simples e objetiva for colocada como 

premissa no planejamento de mídia 

dos anunciantes e agências, institu-

tos de pesquisa podem ajudar, possi-

bilitando a quem anuncia vantagens 

muito atraentes, além de mais segu-

rança nos investimentos. “Na mídia 

digital, quando você tem o pulso da 

campanha, pode corrigi-la rapida-

mente, maximizando os resultados. 

Se a mídia tradicional é um navio, a 

mídia digital é um jet sky. Quando se 

tem o controle, é possível reorientá-

la muito rápido”, diz ela. “Para isso, 

é preciso medir. É verdade que são 

muitas métricas, mas sempre se pode 

selecioná-las de acordo com os KPI da 

campanha. E se houver algo errado 

ou abaixo do desempenho esperado, 

se investiga mais com auxílio dos ins-

titutos. Dificilmente deixará de ha-

ver uma resposta clara para contor-

nar as dificuldades observadas. Esta é 

a grande vantagem da mídia digital: 

você consegue medir a campanha em 

todos os seus aspectos”.

Segundo ela, em mercados mais 

maduros se mede mais os resultados 

da campanha. Não é o caso do Brasil. 

“Quando vamos aos anunciantes, é 

muito frequente ouvirmos ‘fale com 

minha agência’. E o inverso acontece 

quando falamos com a agência. En-

tendemos a dificuldade: se a agência 

não puder repassar os custos da pes-

quisa aos anunciantes, a operação se 

torna impossível. Os veículos, por sua 

vez, não são os malvados da história. 

Eles estão perdidos, são vítimas tam-

bém: 90% dos sites tem parcela mui-

to pequena de fraudes” explica.

Luciana alerta para um aspecto im-

portante das fraudes em mídia digi-

tal: elas nem sempre são o que pare-

cem ser e, por vezes, não decorrem 

de má fé. Como escreveu ela recen-

temente, a fraude deve ser conside-

rada a partir de quatro constatações: 

a mídia adquirida foi entregue a um 

humano e não a uma máquina? Essa 

pessoa viu a mídia? A pessoa perten-

cia ao target visado? O ambiente, on-

de essa pessoa viu a mídia, era segu-

ro para a marca?

“Se a resposta para todas estas per-

guntas for ‘sim’, podemos assumir 

que a mídia não é altamente afeta-

da pela fraude digital”, diz ela. “Ho-

je em dia, a tecnologia de entrega 

de mídia está em constante mudan-

ça junto com as ferramentas e métri-

cas usadas para medir a qualidade do 

inventário. Nem todos os publishers 

conhecem ou já medem sua perfor-

mance em relação a todas as quatro 

perguntas. Não é simples dizer que 

houve cobrança excessiva ou fraude 

apenas porque a mídia entregue não 

atingiu a máxima qualidade. Não há 

intenção de prejudicar o compra-

dor, mas as consequências devem ser 

quantificadas. Se a campanha falhou 

em atingir efetivamente o público-

alvo, ou não foi vista como esperado, 

estamos falando de dinheiro perdido 

ou desperdiçado”. 

Na opinião de Luciana, para que o 

mercado de mídia digital continue a 

crescer e alcance todo o seu poten-

cial, é necessário que a qualidade do 

inventário seja cada vez mais men-

surada, monitorada e corrigida. “O 

mercado brasileiro, em particular, 

ainda está pouco maduro quanto à 

mensuração de todos esses aspec-

tos de validação da qualidade da mí-

dia”, diz. “Para a sorte do mercado, 

já existe tecnologia disponível para 

que veículos, anunciantes e agências 

tenham mais apoio e produzam mais 

lebres em vez de gatos”.

“o mErcaDo Não poDE sE iNTimiDar DiaNTE Das FraUDEs”

@
http://bit.ly/2wKkGFc

Luciana Burger, diretora 
da comScore
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As fraudes na publicidade digital são complexas e 

evoluem rápido, muito rápido, tentando simular por 

meios sofisticados o comportamento humano, de for-

ma que possa enganar sistemas de vigilância e levar a 

agência e o anunciante ao entendimento que um ser 

humano de fato visualizou e eventualmente até inte-

ragiu com a peça publicitária. 

Veja algumas das práticas atuais dos fraudadores, se-

gundo documento do Media Rating Council reproduzi-

do no manual do IAB Brasil.

TrÁFEGo iNvÁliDo GEral

É o identificado por meio de filtragem de rotina, exe-

cutado com listas ou outros parâmetros padronizados. 

Pode ser de três tipos:

Tráfego de Datacenters: é aquele não residencial e 

corporativo que normalmente não é humano. Pode ser 

filtrado a partir de listas de endereços conhecidos por 

serem uma fonte consistente de tráfego.

Tráfego automatizado: é gerado por programas de 

computador de vários tipos, como mecanismos de bus-

ca e indexadores de preço. Pode ser filtrado a partir de 

listas de bots conhecidos.

Tráfego de Ferramentas incomuns: é gerado por aces-

sos que não foram feitos por um navegador padrão. Pode 

ser filtrado a partir de listas de navegadores conhecidos.

TrÁFEGo iNvÁliDo soFisTicaDo

É mais difícil de ser identificado. São situações que 

requerem ações como análises avançadas, colabora-

ção em várias etapas e intervenção humana significati-

va para poderem ser identificados como fraudulentos. 

Alguns exemplos:

Bots sofisticados: dispositivos como celulares e com-

putadores são contaminados com bots ao clicar em 

links de e-mails fraudulentos ou após instalar progra-

mas de sites fraudulentos. Os bots fazem requisições 

de anúncios sem o controle ou consentimento do usuá-

rio e tentam simular o comportamento humano. Po-

dem gerar impressões, cliques, viewability e até pre-

encher cadastros.

ad stuffing: Na maioria das vezes, o anúncio não 

está visível e não pode ser clicado. Os anúncios são in-

tencionalmente escondidos, empilhados ou encober-

tos com a intenção de inflar os números. Uma indi-

cação da existência desse tipo de fraude é uma taxa 

de cliques muito abaixo do normal. Alguns exemplos 

são fraudes de pixel stuffing, quando um ou mais 

anúncios, ou até mesmo um site inteiro, são escondi-

dos em um ponto da tela, podendo ser um pixel de 

1x1, e fraudes de ad stacking, quando vários anún-

cios são sobrepostos de modo que apenas o de cima 

seja visível.

as FraUDEs, sEGUNDo o maNUal Do iaB Brasil...

como a FraUDE DE TrÁFEGo (roBÔs) iNFEcTa siTEs coNFiÁvEis?

ESQUIZOFRENIA DIGITAL 

tema reconhecidamente difícil, exi-
ge tempo e paciência. Creio que es-
tamos avançando”. 

O manual do IAB Brasil é en-

cerrado com um apelo: todos os 
participantes da cadeia “devem 
estar envolvidos em práticas res-
ponsáveis, pois qualquer um pode 

ser afetado e se tornar vítima dos 
fraudadores”.

Boas Práticas no Combate à Frau-
de é uma entre diversas ações que o 

• Induz os consumidores a instalarem barras de ferra-

mentas em seus browsers.

• Aplica a simulação de jogos ou leitores de vídeo em 

um navegador alternativo.

• Empacota aplicativos escondidos com softwares que 

podem ser baixados da internet.

• Com códigos maliciosos, explora os sistemas opera-

cionais e as vulnerabilidades de segurança do navega-

dor, instalando clandestinamente códigos de tráfego 

fraudulento.

• Insere trechos de códigos não detectados no site de 

diversos veículos.

• Usa páginas de internet com a aparência semelhan-

te à original, mas que, na realidade, são falsas.



Segundo o manual do IAB Brasil, as iniciativas pa-

ra eliminar o tráfego fraudulento devem ser constan-

tes, dada a permanente criação de novas formas de 

fraude.

para compraDorEs DE míDia 

Estabeleça metas ao comprar mídia. O fato de se tra-

tar de inserções de baixo custo unitário não dispensa 

listar objetivos, devidamente documentados e consen-

sados  com os parceiros de mídia.

Esteja disposto a pagar o preço real aos meios de co-

municação. Por exemplo, o vídeo pre-roll, direcionado 

a um público específico, com uma audiência engajada, 

custará mais caro do que um vídeo sem segmentação. 

Não otimize suas campanhas apenas pelo custo.

Estabeleça relações comerciais boas e transparentes: 

Exija transparência de seus fornecedores, saiba onde 

a entrega da publicidade é efetuada, como tais espa-

ços são comprados e se há garantias para o que é ofe-

recido. 

Siga seu dinheiro. Entenda o caminho de seu investi-

mento como anunciante e quanto e como cada forne-

cedor é remunerado. 

monitore mais de uma métrica. Além do KPI contra-

tado, outras métricas devem ser avaliadas para que 

potenciais riscos sejam evitados. Quando associadas, 

as métricas resultam em um método mais sofisticado, 

capaz de reduzir a incidência de fraudes. A avaliação 

isolada de métricas, como número de impressões, cli-

ques, CTR, percentual de exibição de vídeos e viewabi-

lity, pode ser insuficiente para a detecção de fraudes.

Estabeleça o próprio benchmark. Benchmarks devem 

ser levados em conta nas campanhas. Entenda como as 

práticas atuais, empregadas por sua empresa e forne-

cedores, podem ser aplicadas como parâmetros mé-

dios de referência.

conheça as ferramentas disponíveis. Compare as me-

todologias e ferramentas que podem adicionar valor à 

campanha. Além das metodologias, entender os inte-

resses de cada fornecedor é fundamental para estabe-

lecer critérios de avaliação isentos.

para vENDEDorEs DE míDia 

Muitas vezes, quem vende publicidade não tem o in-

ventário ou a audiência para entregar o volume con-

tratado, o que não representa fraude em si, pois eles 

podem aumentar a audiência de forma legítima. A 

compra de tráfego ou audiência pode aumentar o per-

fil de risco de um vendedor. Existem formas diferentes 

de aumentar a audiência:

Natural: as pessoas chegam a seu site de forma genuí-

na, atraída por anúncios, parcerias etc. 

induzida: técnicas que carregam o site sem o desejo 

ou o interesse da audiência (exemplos: pop under, sites 

carregando de forma involuntária etc.).

A recomendação da TAG, entidade internacional 

criada para ampliar a transparência na mídia digital, é 

que os publishers evitem comprar tráfego porque co-

loca sua reputação a longo prazo em risco. Caso o ven-

dedor opte por estender sua audiência e aumentar seu 

estoque de publicidade, as práticas a seguir diminuem 

o risco:

• Priorizar a qualidade em detrimento do preço

• Procurar uma afinidade natural entre conteúdo e 

audiência

• Utilizar tecnologia para detectar tráfego inválido

• Conhecer os fornecedores e onde eles compram 

tráfego.

...E as Boas prÁTicas rEcomENDaDas por ElE 
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@
Baixe gratuitamente o manual do iaB Brasil:
http://bit.ly/combate_fraude

versão resumida do guia em vídeo http://bit.ly/2tmioQD

IAB Brasil e o comitê de combate à 
fraude planejam fazer no futuro pró-
ximo, até por se tratar de problema 
em constante transformação.
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ARTIGO: MARCELO RECH

a imPrensa É um Poderoso 
antÍdoto À nossa regressão À 
idade da Pedra

pa com a fonte original da notícia. 
Ingenuamente, a humanidade foi 

se entregando às redes sem perceber 
que neste mundo não há nada de gra-
ça. O produto de Facebook e Google 
é o acesso à privacidade, um bem ex-
tremamente valioso quando se tra-
ta de oferecer publicidade dirigida 
ao gosto e hábitos do freguês. No ca-
so das redes, havia um monstren-
go em formação sem que nem seus 
criadores se dessem conta dos efei-
tos tóxicos que estavam gestando. 
Ao fragmentar o mundo em bolhas 
de opinião e interesses, os algoritmos 
oferecem ao usuário mais do mes-
mo, na expectativa de que ele se ma-
nifeste, compartilhe ou dê likes sobre 
o conteúdo, revelando assim mais e 
mais sobre si mesmo. O engajamen-
to é o negócio dos gigantes e, quanto 
mais alguém interagir com o conteú-
do, mais estará servindo aos propósi-
tos de Facebook e Google.

No mundo idealizado das redes, 
as pessoas se organizariam por au-
togestão, em sintonia perfeita, para 
compartilhar conteúdos edifi cantes. 
Há, claro, muitos conteúdos educa-
tivos, de alto nível e - por que não? - 
divertidos nas redes. Mas imaginar 
que o trânsito da megalópole pode-
ria se autogerir sem semáforos, pla-
cas ou guardas durou apenas até o 
momento em que as gangues viram 
uma oportunidade e tomaram conta 

ao vasculhar cerca de 100 mil 
tuítes com diferentes graus 
de desinformação sobre o 

Obamacare e o ebola, uma pesquisa 
do American Press Institute consta-
tou na prática o que já se suspeitava 
na teoria: quando se trata de prolife-
ração de notícias falsas, as inverdades 
se reproduzem oito vezes mais rapi-
damente do que suas correções. Se-
gundo a pesquisa, uma informação 
delirante leva em média 14 dias para 
ser corrigida – quando a é.

A explicação para o fenômeno po-
de ser localizada no campo do com-
partilhamento social. Há mais char-
me em se repassar algo misterioso, 
espetacular ou a que, aparentemen-
te, apenas alguns escolhidos tiveram 
acesso do que transmitir a outra pes-
soa um aborrecido e estraga-prazer 
desmentido.

O mecanismo de estímulo à difu-
são de inverdades se vale do princí-
pio elementar das teorias da cons-
piração. Para justifi car o fato de que 
uma desinformação não tenha sido 
divulgada por meios de comunica-
ção profi ssionais, o criador da notícia 
falsa costuma apregoar que veículos 
e jornalistas estão de alguma forma 
comprometidos com a situação e, 
portanto, têm interesse na sua ocul-
tação. Mesmo que fantasiosa, a sim-
ples suposição produz uma sensação 
de confi dência compartilhada, o que 

amplia o desejo de seu consumo e, co-
mo ocorre com qualquer fofoca des-
de que a humanidade se ergueu sobre 
dois pés, desencadeia a compulsão de 
se repassar o segredo adiante.

Os difusores de mentiras tam-
bém se nutrem da credibilidade de 
quem compartilha um conteúdo 
com a melhor das intenções.  Afi -
nal, quando um parente, amigo ou 
colega de trabalho e escola divide 
um conteúdo que chamou sua aten-
ção ele avaliza de bom grado o que 
é partilhado. E, em tese, não have-
ria por que desconfi ar do que é en-
dossado de boa-fé por um parente 
ou amigo. O problema é que os di-
fusores de falsidades e golpes online 
sabem que pouca gente se preocu-

Marcelo Rech
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tários, passou a se dividir entre vege-
tarianos e carnívoros. Tudo parecia 
ir bem nos universos paralelos até 
que um lado não se contentou ape-
nas em defender seu modo de pensar 
e viver e vislumbrou que poderia ten-
tar impô-lo ao outro lado. Um atirou 
um pedaço de pau, outro reagiu com 
uma pedra. E assim, com doces vo-
vós transformadas em guerrilheiras 
digitais, vamos regredindo no rumo 
da Idade da Pedra da vida em socie-
dade. Onde isso vai parar, ninguém 
sabe, mas são baixas as chances de 
a humanidade avançar nas mãos de 
neandertais com banda larga. 

Embora profundamente conecta-
da à tecnologia, a imprensa não está 
no ramo de desenvolvimento de sof-
tware. O núcleo da atividade se as-
sentará cada vez mais sobre a con-
fiança. Esse será o bem mais valioso 
do futuro - para o sistema econômi-
co, que pode ser devastado por ru-
mores, por governos e políticos, que 
têm o dever de prevenir a dissemi-
nação de informações falsas e pre-
servar a democracia, e, naturalmen-
te, para os indivíduos e a sociedade 
civilizada.

Marcelo Rech é presidente da ANJ, 

vice-presidente Editorial do Grupo RBS 

e vice-presidente do Fórum Mundial 

de Editores 

http://www.anj.org.br/

das ruas, valendo-se da ingenuidade 
dos motoristas bonzinhos e daque-
les aparentemente sensatos que aca-
baram reféns dos bandidos.

Nas redes sociais, ou se é freguês 
do mercado vegetariano ou do açou-
gue da esquina. Ambos não se mis-
turam e quando porventura seus fre-
quentadores se encontram, tentam se 
aniquilar. A intolerância é resultado 
das chamadas câmaras de eco, as bo-
lhas nas quais os usuários repetem as 
mesmas ideias e dão infinitos likes a 
quem pensa de forma similar. De-
pendendo do grupo e do tema, o sta-
tus do usuário cresce à medida que 
ele vai demonstrando pensamen-
to e atitudes cada vez mais radicais. 
Não surpreende que a intolerância 
com opiniões distintas esteja em al-
ta até mesmo em antigos santuários 
da diversidade, como a universidade, 
ameaçando a convivência democrá-
tica e as relações sociais.

Ao se apresentarem como um su-
permercado de opiniões, os veícu-
los de comunicação que investem 
em pluralidade de ideias são um dos 
derradeiros territórios de conversa-
ção e apaziguamento. É bem prová-
vel que você entre nesse supermerca-
do com uma lista de interesses, mas o 
jornalismo profissional terá cumpri-
do uma de suas missões se estourar 
bolhas sem receio de patrulhas ideo-
lógicas ou intimidações e atrair no-

vos olhares para prateleiras de pen-
samento diverso. É pela apuração dos 
fatos verdadeiros, pela comparação 
respeitosa de opiniões e pela refle-
xão que se produzirão uma melhor 
compreensão do mundo, uma con-
vivência mais harmoniosa e, em últi-
ma análise, os avanços da civilização.

As desinformações que industriali-
zaram as redes a serviço de interesses 
ideológicos e de ativismos de distin-
tas naturezas também criaram o que 
se pode chamar de A Grande Divi-
são. Os absurdos ataques à comenta-
rista Miriam Leitão e os tiros que fe-
riram um senador republicano em 
um treino de beisebol nos EUA são 
dois exemplos recentes e concretos 
dos efeitos tóxicos dos ódios cultiva-
dos em canteiros digitais.

Em uma analogia livre, o mundo 
das redes, nutrido por notícias fal-
sas e pela agressividade dos comen-

“Ao se apresentarem 
como um 

supermercado de 
opiniões, os veículos 

de comunicação 
que investem 

em pluralidade 
de ideias são um 
dos derradeiros 

territórios de 
conversação e 

apaziguamento.”
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CERTIFICAÇÃO 

A Certificação de Qualificação Técnica, além de representar um 
compromisso técnico e ético por parte das agências de publicidade, 
é uma exigência legal durante toda a vigência do contrato entre estas 
e o anunciante público, quando se trata da contratação de serviços 
publicitários pela Administração Pública – Lei 12.232/10

um comPromisso Perene com 
a lei e com as Boas PrÁticas

em agências de propaganda cujas ati-
vidades sejam disciplinadas pela lei 
4.680, de 18 de junho de 1965, e que 
tenham obtido certificado de quali-
ficação técnica de funcionamento”.

A mesma lei habilita o CENP co-
mo organismo capacitado a con-
ceder tal certificação, deixando em 
aberto a possibilidades de outras en-
tidades equivalentes e que sejam, 
também, constituídas por entidades 
nacionais representativas de veícu-
los, agências de publicidade e anun-
ciantes venham a ser, por ato oficial, 
habilitadas. No momento, o CENP 
é a única instituição certificadora, 
atuan do em todo o país.

O legislador deu ao CENP a mes-
ma condição concedida, neste cam-
po de fiscalização técnica, aos Con-
selhos de profissionais liberais, 
organizados autarquicamente, com 
a diferença de que se trata de quali-
ficação técnica de pessoas jurídicas, 
as agências de publicidade, sem o ri-
gor da associação para funcionamen-
to. Para o poder público, a lei exige a 
certificação, deixando ao setor priva-
do a liberdade de isoladamente exigir 

os três poderes da adminis-
tração pública federal, dos 
estados e municípios só po-

dem contratar agências de publici-
dade por licitação pública nas mo-
dalidades previstas pela Lei 8.666/95, 
sempre nos tipos melhor técnica ou 
melhor técnica e preço (que a lei ge-
ral de licitações reserva para serviços 
exclusivamente intelectuais) e que 
comprovem ter certificado de qua-
lificação técnica de funcionamento. 
A capacitação técnica exigida na lici-
tação deve ser mantida durante toda 
a vigência do contrato, constituindo 
motivo de rescisão contratual, a qual-
quer tempo, a perda de tal condição. 
Nos serviços contratados de agências 
de publicidade não há possibilidade 
de utilização do pregão, por serem 
prestados de forma contínua.

A advertência é feita pelo setor jurí-
dico do CENP sempre que consulta-
do sobre a matéria, com base no que 
estabelece a Lei 12.232/10, que dis-
põe não apenas sobre os processos 
licitatórios, mas, antes, baixa normas 
sobre os contratos de agências de pu-
blicidade e sua execução. Diz o artigo 

4º da lei: “Os serviços de publicidade 
previstos nesta lei serão contratados 

Os serviços de 
publicidade 

previstos nesta lei 
serão contratados 

em agências de 
propaganda cujas 
atividades sejam 

disciplinadas pela 
lei 4.680, de 18 de 
junho de 1965, e 

que tenham obtido 
certificado de 

qualificação técnica 
de funcionamento
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a forma de comprovar a capacidade 
para a prestação dos serviços.

O curioso, neste ponto, é que a cer-

no pacto privado de origem da en-
tidade, quando os seus instituidores 
estabeleceram formas de qualificação 
da atividade, começando pela valori-
zação da pesquisa de mídia e dos ins-
trumentais de controle da eficácia na 
comunicação publicitária.

Por rigor na organização, o siste-
ma de certificação técnica do CENP 
foi submetido à análise de institui-
ção internacional de auditoria, asse-
gurando a igualdade de tratamento a 
todas as agências, respeitada a condi-
ção de mercado em que atue e o por-
te de anunciantes. Nenhuma agên-
cia de publicidade que comprove ter 
estrutura física e profissional e adote 
as normas de exigências técnicas dei-
xa de ser certificada, perdendo a sua 
condição caso deixe, a qualquer tem-
po, de cumprir as obrigações técnicas 
ou venha, por infringência às nor-
mas, a perder a certificação.

tificação técnica do CENP nasceu 
antes da legislação que trata da con-
tratação por entes públicos. Surgiu 

@
wwww.cenp.com.br/certificacao/
solicitacao-de-certificacao

Basta entrar no endereço http://

sistemas.cenp.com.br/WebCENP-

Consulta/Default.aspx e escolher 

a forma de pesquisar - CNPJ, razão 

social ou nome fantasia da agên-

cia. Não é necessário nenhum ca-

dastramento prévio por parte de 

quem faz a consulta.

O sistema não traz o histórico de 

certificação da agência, apenas a 

sua condição atual: se certificada 

(neste caso, há também a infor-

mação do vencimento da certifica-

ção, seu segmento e em que gru-

po se enquadra), não certificada, 

em avaliação ou suspensa.

 como coNsUlTar sE Uma 
aGÊNcia é cErTiFicaDa

Reunidas nas Normas de Habili-

tação e Certificação de Agências 

de Publicidade e na Comunicação 

Normativa 016, as exigências do 

CENP para conceder a uma agência 

de publicidade full service a Certifi-

cação de Qualificação Técnica são, 

resumidamente, as seguintes:

1 – ter contrato social compatí-

vel com o exercício de atividades 

de publicidade e propaganda, co-

mo previsto na legislação.

2 – Verificação da estrutura físi-

ca de exercício da atividade, com-

preendendo espaços independen-

tes e adequados ao exercício da 

atividade.

3 – Verificação da estrutura téc-

nica e profissional da agência, a 

partir da definição contida na Lei 

nº 4.680/65 e nas Normas Padrão 

da Atividade Publicitária. A es-

trutura profissional compreende 

os departamentos de atendimen-

to, planejamento, mídia e criação, 

com profissionais permanentes e 

efetivos, não sendo aceita a cer-

tificação de agência uniprofissio-

nal. Nas agências de menor por-

te, a avaliação será feita com base 

na atuação dos profissionais com-

provadamente em atividade na 

agência. 

4 – Será verificada também a dis-

posição e uso de serviços de infor-

mações de mídia, como previstos 

no Anexo “A” das Normas-Padrão, 

por meio de consultas aos forne-

cedores de informações de mídia 

com serviços credenciados. A dis-

posição destas informações será 

definida conforme o tamanho da 

agência. Às de menor porte e devi-

damente credenciadas, o CENP dis-

ponibiliza gratuitamente uma ces-

ta de informações de mídia.

O CENP concede também a Cer-

tificação de Qualificação Técnica 

em publicidade, exclusivamente 

para atendimento de seus clien-

tes na sua especialização,  a agên-

cias  de promoções e eventos, mar-

keting direto e mídia interativa, 

como descrito na Comunicação 

Normativa 012.  O  CENP não cer-

tifica  agências de marketing polí-

tico, bureau de criação, bureau ou 

agência de mídia ou house agen-

cies. O  certificado de agência es-

pecializada não capacita a agência 

a participar de licitação e ser con-

tratada por ente público.

Para ler a íntegra da Normas de Habilitação e Certificação de Agências 

de Propaganda, acesse http://www.cenp.com.br/PDF/NormasDeRegu-

lamentacao/normas_de_habilitacao_e_certificacao_de_agencias_de_

propaganda.pdf

as EXiGÊNcias para QUE Uma aGÊNcia sEJa cErTiFicaDa
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NORMAS-PADRÃO 

Entidade está engajada em promover agências e profi ssionais 
baianos para além do estado

a aBmP É a 1ª entidade
da região nordeste a 
aderir ao cenP 

João Gomes, presidente da 
ABMP, celebra a adesão como 
parte do trabalho de valorização 

da publicidade na Bahia. “A atual ges-
tão da ABMP está bastante engajada 
em promover as agências e profi ssio-
nais baianos para além das fronteiras 
estaduais. Este vínculo formado com 
o CENP é um ato importante neste 
processo de fortalecimento não só da 
competência, mas dos valores que re-
gem a comunicação”, diz ele.

Ao se tornar membro aderente, a 
ABMP junta-se à APP Brasil, Grupo 
de Atendimento, Grupo de Planeja-
mento, Grupo de Mídia São Paulo, 
ARP e Abep e passa a somar esforços 
na promoção e difusão das Normas-
Padrão da Atividade Publicitária e se 
engajar ainda mais em incentivar bo-
as condutas no mercado publicitário 
baiano. “Para nós, a adesão da ABMP 
é uma honra e uma demonstração de 
maturidade e compromisso da Bahia 
com o modelo brasileiro de publici-
dade”, diz Caio Barsotti, presidente 
do CENP. “Nossas referências sobre 
a publicidade baiana são as melhores 
possíveis, tanto no plano da criativi-
dade quanto no da ética comercial. 
A existência de uma entidade como 
a ABMP é prova disso”. A partir des-

ta fi liação, a ABMP e seus associados 
poderão usufruir de benefícios co-
mo mediação e assessoria técnica re-
lacionada às Normas-Padrão. 

A ABMP nasceu em 1997, durante 
o Fórum de Propaganda, quando foi 
proposta a criação de uma entidade 
que reunisse todos os segmentos do 
mercado com o objetivo de promo-
ver o crescimento do mercado local. 

A partir de 2004, a ABMP deu iní-
cio à sua expansão, com a abertura 
do seu capitulo Sul, em Itabuna, se-
guido depois pelos capítulos Feira 
de Santana, Oeste, em Barreiras, e 
Sudoeste, em Vitória da Conquista. 
A parceria com o CENP data desta 
época, com a assinatura de acordo.

Em 2006 foi lançado o prêmio 
ABMP, que vem sendo realizado 
anualmente, no Dia Mundial da Pro-
paganda, para destacar o trabalho de 
profi ssionais que atuam nos departa-
mentos de marketing de anuncian-
tes, dirigentes de veículos de comu-
nicação, agências de propaganda da 
capital e interior, e fornecedores de 
serviços de comunicação.

João Gomes, ABMP

1 - Aplicar, difundir, estudar e apri-

morar os princípios e métodos de 

informação, voltados para a for-

mação e o aperfeiçoamento de 

profi ssionais de publicidade, de-

senvolvendo e profi ssionalizando 

esse mercado.

2 - Criar mecanismos para mensu-

rar e disponibilizar informações 

sobre o mercado baiano.

3 - Congregar os segmentos que 

compõem o mercado – agências, 

veículos, fornecedores e entidades.

4 - Atuar junto aos poderes públi-

cos, associações e federações em 

questões de interesse do mercado.

5 - Promover o desenvolvimento 

do mercado anunciante.

os oBJETivos Da aBmp

@
www.abmp.com.br



Desde 2015, o CENP vem incenti-

vando a adesão de associações do 

mercado publicitário às Normas-

Padrão. “Entidades são, por defi -

nição, agregadoras e multiplica-

doras e toda e qualquer iniciativa 

que vise o fomento da autorregu-

lação é bem-vinda”, explica Caio 

Barso tti. “A parceria, ninguém dis-

corda, é uma boa prática, benefi -

ciando o mercado ao mesmo tem-

po em que fortalece o ambiente 

de autorregulação ético-comercial 

e a publicidade brasileira como 

um todo”. A adesão é, basicamen-

te, uma declaração de princípios 

em favor do modelo brasileiro de 

publicidade e na difusão das bo-

as práticas e é muito importante, 

principalmente quando se trata 

de entidades de fora do eixo Rio-

São Paulo. 

No site do CENP há um modelo 

de proposta de adesão de entida-

des, resumindo objetivos comuns 

e propondo desenhos de relacio-

namento.

Em alguns casos específi cos, po-

de ser celebrado um convênio, co-

mo o estabelecido com a Abep, 

que assumiu responsabilidades pe-

los fi ltros técnicos e asseguração da 

metodologia das pesquisas de mí-

dia, em apoio ao trabalho de cre-

denciamento realizado pelo CTM-

Comitê Técnico de Mídia. 

aDEsÕEs são EssENciais para DiFUsão E aplicaÇão Das mElHorEs prÁTicas

@
www.cenp.com.br

“A adesão ao
CENP é uma 

manifestação
pública de 

compromisso
com um ambiente 

ético, sadio, 
transparente
e respeitoso,
essência do

modelo brasileiro
de publicidade”

Caio Barsotti



Para reforçar a comunicação sobre temas importan-
tes no dia a dia dos negócios de Anunciantes, Agências 
de Publicidade e Veículos de Comunicação, o CENP 
criou uma série denominada Mensagem do Presiden-
te, com breves textos distribuídos por e-mail para cer-
ca de seis mil profi ssionais de empresas Anunciantes, 
Agências de Publicidade e Veículos de Comunicação 
em todo o país. Cada texto teve tratamento adequado 
segundo o perfi l do destinatário. “Nosso objetivo foi 
tratar de maneira objetiva temas importantes da au-
torregulação, cujo conhecimento contribui para maior 
segurança e solidez, ao mesmo tempo em que valori-
zam a transparência nas relações ético-comerciais”, ex-

plica Caio Barsotti, presidente do CENP.
A série, iniciada em junho e concluída em setem-

bro, foi composta por sete Mensagens e obteve signi-
fi cativa repercussão. Desde que foi lançada até o fi nal 
de agosto, o retorno dos destinatários foi frequente, 
com mensagens de agradecimento e estímulo vindas 
de profi ssionais e empresas que defi niram a série co-
mo “inteligente”, “importante”, “relevante”, entre ou-
tros adjetivos.

Em paralelo às Mensagens do Presidente, o CENP 
tem enviado a seus parceiros e associados o boletim 
mensal InfoCENP e, em breve, a série Documentos 
do CENP.
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COMUNICAÇÃO 

Sete cartas foram enviadas a cerca de seis mil destinatários 
em todo o país

sÉrie de mensagens 
diretas do cenP tem Boa 
acolhida do mercado 

DO QUE TRATARAM AS MENSAGENS DO PRESIDENTE
1 – A legislação é a base da autorregulação. “O 

exercício cotidiano destas boas práticas garantem 
total segurança jurídica e respeito à ética, elevan-
do a qualidade dos serviços prestados ao merca-
do. Dessa forma, aumentam as chances de retorno 
para o anunciante, e anunciante satisfeito faz mais 
investimentos, o que benefi cia agências e veículos 
na mesma medida”.

2 – O valor da Certifi cação de Qualifi cação Téc-
nica para anunciantes, agências e veículos.

3 – O rigor na concessão da Certifi cação de Qua-
lifi cação Técnica e como isso pode afetar positiva-
mente o relacionamento entre os elos do mercado.

4 – O Desconto-Padrão e seus fundamentos le-
gais e benefícios para o mercado como um todo.

5 – O BUP, Banco Único de Listas de Preços, 
que o CENP oferece a todo o mercado e que au-
xilia na implementação de previsão de decreto 
federal.

6 – A pesquisa de mídia e a sua importância pa-
ra as relações ético-comerciais, sendo um dos pi-
lares para a obtenção da Certifi cação. O CTM e o 
credenciamento de pesquisa pelo CENP.

7 – Os Documentos CENP, uma coleção de in-
formações sobre legislação, autorregulação e o 
modelo brasileiro de publicidade.



Editada há mais de dez anos, a CENP em Revista promove, valoriza e preserva 
as boas práticas no mercado publicitário junto de Anunciantes, Agências de 
Publicidade e Veículos de Comunicação de todo o Brasil. As edições completas da 
CENP em Revista estão disponíveis para download gratuito tanto no sistema op-
eracional para aparelhos móveis Apple (iOS), como para o sistema Android, 
e também no site cenp.com.br/cenp-em-revista. Acesse já!

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

• Fácil de acessar 
 e navegar.

Conselho Executivo das Normas-Padrão

CADASTRE-SE. É RÁPIDO, SIMPLES E GRATUITO.

Associadas Fundadoras Associadas Institucionais

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

AF_ANC_CENP_20.2X26.6_MARCO_17.indd   1 3/13/17   10:52 AM
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CRôNICA

Politicamente correto ao eXtremo

rista da van e escutamos uma pessoa 
falando desesperadamente em por-
tuguês: “o Chico está aí na van?”

O gajo olhou para todos e pergun-
tou: “quem é o Chico?” Eu e o Chico 
Preto respondemos imediatamente: 
“somos nós”.

O gajo ficou olhando muito ver-
melho e, muito sem graça, respon-
deu ao Fábio: “Oh pá, olha, aqui tem 
dois Chicos: o Chico com bigode e o 
Chico sem bigode. Com quem o sr. 
Quer falar?”

Todos na van caíram na risada 
com o politicamente correto do mo-
torista.

Até hoje essa história é lembrada 
quando me encontro com o queri-
do amigo Chico Preto. E sempre caí-
mos na risada.

Chico Marin é diretor comercial da Ma-

labar Filmes

Em 2005, o Grupo de Mídia 
São Paulo organizou uma via-
gem a Portugal, como tem fei-

to desde 1996, e a Clear Channel foi 
uma das patrocinadoras do evento, 
no Hotel Tivoli de Lisboa.

Talvez tenha sido o evento que 
mais atraiu profissionais de mídia - 
será por causa da língua? Estavam lá 
todos os diretores de mídia das gran-
des agências (saudade do amigo Da-
niel Barbará, um dos líderes do Gru-
po de Mídia), não dá para nomeá-los 
todos, pois com certeza esquecerei de 
alguém.

Como iria só eu e o Lucho Herran 
(então presidente da Clear Channel) 
e cada um iria dormir num quarto, 
resolvi convidar o Chico Preto, da 
Contato, que nunca havia partici-
pado, e o evento estava lotado (que 
mordomia, hein Preto?), para ir e fi-
car no meu quarto – que grande arre-

pendimento, pois o Preto ronca mais 
que motor velho.

No segundo dia do evento, todos 
tiveram a noite livre e resolvemos 
ir ao Cassino em Estoril, claro que a 
ideia foi do Paulinho Gregoraci, en-
tão presidente do Grupo de Mídia e 
um fanático por poker.

Como muita gente resolveu ir,  alu-
gamos uma van.

No banco da frente da van esta-
va eu e Chico Preto, na parte de trás, 
Paulinho, Vera Gregoraci, Fernando 
Sales, Lica Bueno, Alexandre Uga-
din e muitos outros que, infelizmen-
te, não lembro. Outro que tinha con-
firmado a ida foi o Fabio Freitas, 
também fanático por poker, mas co-
mo ele estava demorando muito pa-
ra descer do quarto resolvemos ir 
embora.

Quando estávamos a uns 100 me-
tros do hotel, toca o Nextel do moto-

Como diferenciar dois Chicos sem citar a diferença 
mais patente entre eles



Documentos CENP
O CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão 

editou uma série de publicações que objetivam 
disseminar informações relevantes para o ambiente 
brasileiro de autorregulação ético-comercial, existente 
em razão das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, 
que dão consistência ao modelo brasileiro de publicidade.

Esta série soma-se a outras iniciativas com o mesmo 
objetivo e faz parte da atribuição permanente do 
CENP de informar e promover a autorregulação junto 
ao mercado publicitário e outras forças da sociedade. 
Estes Documentos estão disponíveis para download 
em www.cenp.com.br

DOCUMENTOS CENP – 1

LEGISLAÇÃO 
E NORMAS DA 
PUBLICIDADE 
NO BRASIL

DOCUMENTOS CENP – 2

VISÃO ECONÔMICA 
DO MODELO 
BRASILEIRO DE 
PUBLICIDADE

Geração de valor e bem estar social
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O FUTURO DA
PROPAGANDA

Separata de artigos publicados na CENP em Revista

DOCUMENTOS CENP - 3

E T S A T U P B M F S C R Z E Y Q Z E I C U

C Y I O S C R Z E Y Q Z E T U O C E T T P B

E T S A T U P B M F S C R Z E Y Q Z E I C U

C Y I O S C R Z E Y Q Z E T U O C E T T P B

E T S A T U P B F M S C R Z E Y Q Z E I C U

C Y I O C I R C U N S T Â N C I A S T T P B

E T S A T U P B N F S C R Z E Y Q Z E I C U

C Y I O S C R Z D Y Q Z E T U O C E T T P B

E T S A T U P B A G Ê N C I A S Q Z E I C U

C Y I O S C R Z M Y Q Z E T U O C E T T P B

E T S A T U P B E F S C R Z E Y Q Z E I C U

C Y I O S C R Z N Y Q Z E T U O C E T T P B

E T S A T G E S T Ã O C R Z E Y Q Z E I C U

C Y I O S C R Z O Y Q Z E T U O C E T T P B

E T S A T U P B S F S C R Z E Y Q Z E I C U

C Y I O S C R Z E Y Q Z E T U O C E T T P B

E T S A T U P B M F S C R Z E Y Q Z E I C U

C Y I O S C R Z E Y Q Z E T U O C E T T P B

E T S A T U P B M F S C R Z E Y Q Z E I C U
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•  O conjunto de Leis e normas de autorregulação que 

normatizam o mercado publicitário brasileiro.

•  Informações sobre os processos levados a efeito junto ao 

CADE e as decisões deste órgão federal.

•  Pareceres e análises de especialistas sobre o sistema 

normativo brasileiro.

•   Estudioso com grande experiência no conjunto do 

mercado publicitário analisa os possíveis caminhos do 

futuro da publicidade no Brasil e como a manutenção 

do Modelo Brasileiro de Publicidade irá contribuir 

positivamente para a sua evolução técnica e expansão 

de negócios.

•  Apresentação da lógica 

econômica do Modelo 

Brasileiro de Publicidade.

•  Análises de especialistas em 

economia sobre as virtudes 

do sistema de autorregulação 

comercial e os problemas 

evitados ou mitigados em razão 

de sua existência e adesão 

voluntária.
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CURTAS

JOÃO 
BRANCO 
É O NOVO 
PRESIDENTE 
DA ABA

PAULO SANT’ANNA 
PRESIDE GRUPO DE 
MÍDIA SP 

NOVA CAMPANHA DO 
CONAR JÁ ESTÁ NO AR

TRIBUNAL DE CONTAS DEBATE CONTRATAÇÃO DE 
AGÊNCIAS

João Branco assumiu em agosto a 
presidência da ABA, entidade fundado-
ra do CENP. Diretor de Marketing do 
McDonald’s, João substitui Juliana Nu-
nes. Ele é formado em administração 
pela USP e com MBA em marketing pe-
la ESPM e em business pela FGV.

João terá na copresidência do Con-
selho Superior Sergio Pompílio e João 
Campos. Sandra Martinelli segue como 
presidente-executiva da entidade, que 
reúne anunciantes que investem apro-
ximadamente 70% do bolo publicitá-
rio do país.

Paulo Sant’Anna tomou posse como 
presidente do Grupo de Mídia São 
Paulo, entidade aderente ao CENP, em 
meados de agosto, depois de 15 anos 
de militância na entidade. Ele é vice-
presidente de mídia da McGarryBowen. 
“É uma honra ter sido considerado para 
assumir esta posição em um momento 
de muita refl exão do mercado”, disse ele, 
na cerimônia de posse. O Grupo de Mídia 
completa 50 anos no ano que vem.

@ www.gm.org.br

O Conar está veiculando em TV, rádio 
e mídia impressa sua nova campanha. 
Qualquer veículo desses meios pode se 
habilitar a exibir os anúncios, criados pela 
AlmapBBDO, mostrando que existe um 
órgão com autoridade para regulamentar 
os conteúdos que circulam na propaganda 
brasileira, com legitimidade e competência 
para diferenciar o que é gosto pessoal do 
que é antiético e ofensivo.

Reclamações de alguns consumidores 
chegaram ao Conar e deram origem a 
um processo ético, a exemplo do que 
já aconteceu ao menos duas vezes. O 
processo será julgado pelo Conselho de 
Ética, que tem total autonomia em suas 
decisões em relação à diretoria do Conar.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso 
convidou o advogado especialista 
Paulo Gomes de Oliveira Filho para 
debater aspectos da lei nº 12.232/2010, 
que dispõe sobre as normas gerais 
para licitação e contratação pela 
administração pública de serviços de 
publicidade prestados por agências de 
propaganda.

O encontro aconteceu em meados de 
agosto no auditório da Escola Superior de 
Contas, permitindo a gestores do Tribunal 
e também de secretarias, prefeituras e 
órgãos públicos entenderem que a lei 
geral de licitações, a 8.666/1993, já 
não conseguia alcançar a especifi cidade 
técnica que a contratação de serviços 
publicitários demandava. Por isso, com 
a promulgação do novo regulamento, 

a administração pública conseguiu se 
proteger e se valer de mais transparência 
com a escolha das empresas com 
melhor capacidade técnica e viabilidade 
econômica.

Dentre os questionamentos esclare-
cidos pelo palestrante estão a partici-
pação dos certames pelas agências de 
publicidade, que devem possuir a Cer-
tifi cação de Qualifi cação Técnica con-
cedida pelo CENP, e a possibilidade 
de complementação de atividades das 
agências com intermediação e acom-
panhamento do suprimento para forne-
cedores externos, formas inovadoras de 
publicidade nas redes sociais para con-
tratação de mídias

Com informações da FolhaMax:
http://bit.ly/2wri275 

Entidade lança
campanha 

A ABA está lançando 
uma campanha publicitá-
ria institucional, desenvol-
vida pela Heads, que mar-
ca a implementação de 
uma nova estratégia de 
atuação a partir de pesqui-
sa e estudos sobre o papel 
da entidade no mercado e 
sociedade, como protago-
nistas e voz das questões 
do marketing e dos anun-
ciantes.

http://bit.ly/2evXEue
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NOSSOS NÚMEROS

13.023
Agências Cadastradas

814
Processos Avaliados

O ambiente de autorregulação 

será tão melhor quanto maior 

for o conhecimento a seu 

respeito e mais elevados os 

níveis de relacionamento. 

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

1474

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 / agosto / 2017

Até 30 / agosto / 2017

Até 30 / agosto / 2017

CERTIFICAÇÃO

225
(35%)

404
(62%)

12
(2%)

08
(1%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

* Dados consolidados até Agosto/17

Total de Respostas: 649
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CARTAS

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

NOVO SITE
Parabéns pelo novo site do CENP. 

Além do layout mais leve, o aces-

so às informações e serviços facili-

ta a busca por parte não apenas dos 

anunciantes, agências de publicida-

de e veículos de comunicação, mas 

do público em geral.

São pequenas mudanças que fa-

zem uma boa diferença.

Paulo Tonet Camargo, Brasília

O site do CENP, agora renovado, 

é extremamente útil no dia-a-dia de 

nossa agência. Muitas informações, 

boas dicas de leitura, legislação, au-

torregulação, vídeos, melhores prá-

ticas, o acesso pleno ao conteúdo da 

CENP em Revista e a outros docu-

mentos e publicações, tudo à dispo-

sição, fácil e rápido.

Luiz  Gustavo, Salvador 

CONTEÚDO PEDAGÓGICO
CENP e Conar merecem nossos 

melhores cumprimentos pela inicia-

tiva Conteúdo Pedagógico. 

Há muito tempo percebo que a 

maior parte dos jovens publicitários 

(será que só os jovens?) desconhe-

ce rudimentos das Normas-Padrão e 

do Código Brasileiro de Autorregula-

mentação Publicitária. Estes dois do-

cumentos deveriam estar sobre a mesa 

de cada um de nós, nenhuma campa-

nha pode começar a ser criada antes 

de uma olhada no Código, nenhuma 

negociação com anunciante e veícu-

lo concluída antes de um cotejo com 

as recomendações do CENP. Campa-

nhas e negociações seriam muito me-

lhores com estas duas leituras.

Espero que nossos jovens colegas - e 

os mais velhos também – não percam 

esta oportunidade para aprender mais 

sobre a nossa profi ssão.

Carlos Alberto, Belém do Pará

Já baixei as aulas que compõem o 

Conteúdo Pedagógico e fi quei com 

excelente impressão. Muitas infor-

mações, muitos fundamentos da 

atividade publicitária em linguagem 

acessível, visual agradável, bem fácil 

de navegar. 

Um golaço do CENP e do Conar, 

sinceros parabéns.

Vania Maria, São Paulo

ENTIDADES
Não tenho a menor dúvida de que 

uma das maiores forças da publici-

dade brasileira vem das suas entida-

des representativas.

A reportagem na edição passada 

(Consciência Profi ssional) mostra 

bem a origem desta força. Que con-

tinue assim!

Angelo Antonio, São Paulo

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

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

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

Av Paulista, 2073 – 6º andar
Conjunto Nacional – Edifício Horsa II
CEP 01311-940 – São Paulo – SP 
tel. (11) 2172-2367
site: www.cenp.com.br –
e-mail: cenp@cenp.com.br



A  PRODUZIU
“OS DEZ MANDAMENTOS”. 
A PRIMEIRA NOVELA 
QUE VIROU FILME 
E CONQUISTOU
A MAIOR BILHETERIA 
DE TODOS OS
TEMPOS DO CINEMA
NACIONAL.

A 
TAMBÉM É DIGITAL 
E MULTIPLATAFORMA, 
SEMPRE INOVANDO. 
UMA DAS MAIORES 
PRODUTORAS 
E EXPORTADORAS 
DE CONTEÚDO.

Tudo isso está 
representado 

na nossa marca. 
Um símbolo da 

vontade de inovar.

A  TEM 
JORNALISMO DE 
CREDIBILIDADE 
COM MAIS HORAS 
DE CONTEÚDO 
DIÁRIO AO VIVO.

REINVENTAR É
A NOSSA MARCA.




