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018 está logo ali e, como toda luz no fim do túnel,
suscita em nós esperança de dias melhores. Fazemos nossas propostas pessoais e estabelecemos metas para os negócios com o vislumbre de que as próximas 365 páginas em branco do ano novo ganharão
as cores de toda nossa dedicação, comprometimento
e transpiração.
Ninguém sabe como será o amanhã, mas o mercado seguirá priorizando questões ligadas à transparência, performance, métricas e melhores práticas, como
se confere na matéria de capa.
A considerar os fatores, dados e indicadores econômicos, 2018 será de retomada dos negócios. A que
ritmo? Vai depender de cada um de nós. E as lideranças do setor acreditam que, embora o céu ainda não
seja de brigadeiro, a disposição é de colocar o pé no
acelerador e apontam caminhos, ações e temas que
merecem reflexão e estarão na pauta do ano que vem.
Sabemos que informação é imprescindível para melhores decisões. Toda esta edição traz reportagens sobre iniciativas que visam informar, capacitar e colocar
luz em questões importantes para os negócios. A série
“Documentos CENP” sintetizam as balizas do modelo de negócios, e também oferecem elementos de teoria econômica que ajudam a compreender as razões
de sua longevidade e sucesso.
Investimento para a formação das novas gerações, o
Conteúdo Pedagógico CONAR-CENP - Arte, Técnica e Ética Publicitária vem conquistando mais e mais
apoiadores da ideia de contar com material histórico e
de aplicação prática. Com o objetivo de ajudar professores e estudantes a conhecerem e compreenderem o

ambiente de autorregulação e da autorregulamenCaio Barsotti
tação existente em nosso
mercado. O material didático é inédito e é oferecido gratuitamente aos professores e estudantes.
Outra iniciativa que merece atenção é o CENPMeios. Trata-se de instrumento que, além de gerar importante informação para o mercado, servirá
também para verificação da classificação técnica das
agências de publicidade certificadas, atendendo ao
Anexo A das Normas-Padrão no que diz respeito aos
compromissos de aquisição/uso de pesquisa de mídia,
já para o ano de 2018, além de valioso para o trabalho do CTM – Comitê Técnico de Mídia da entidade.
A partir do indicador CENP-Meios o mercado ganha previsibilidade e melhores condições de análise
e comparação das decisões de negócios de todos os
agentes envolvidos nesta indústria.
Alguns artigos com temas relevantes ao mercado
publicitário e que circularam em outros veículos de
comunicação, estão aqui republicados.
A Esquizofrenia Digital continua. O tema da discrepância entre a realidade e a internet, que parece longe
do fim e cuja solução poderia contribuir para o crescimento do investimento de forma consciente, volta
a ser analisado.
Enfim, esperamos que o rico conteúdo desta edição
seja companhia agradável e útil para o planejamento
de ações para um novo ano que esperamos seja melhor, próspero e cada vez mais ético e comprometido
com as melhores práticas.
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NOSSAS
APRESENTADORAS
ESTÃO ENTRE
AS MAIS
INFLUENTES
DA INTERNET.
Eliana e Patrícia Abravanel
estão entre as apresentadoras
mais influentes nas redes sociais.
Para sua marca engajar nas mais
diversas telas, conte com
quem entende do assunto.

RANKING DAS APRESENTADORAS
MAIS INFLUENTES NAS REDES SOCIAIS
1. ELIANA (SBT)

11,4%

2. FERNANDA GENTIL (GLOBO)

5,3%

3. XUXA (RECORD)

3,6%

4. FÁTIMA BERNARDES (GLOBO)

3,2%

5. ANGÉLICA (GLOBO)

2,7%

6. PATRÍCIA ABRAVANEL (SBT)

2,1%

7. GLÓRIA MARIA (GLOBO)

1,8%

FONTE: TubeLab – Empresa de marketing de influenciadores – Plataforma de análise de dados auditados
baseados em Nielsen, SocialBlade e Instagram, realizada em outubro/17 com base nos últimos 3 meses.

CENP
ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES ASSOCIADAS

ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES/
CONVENIADAS

MISSÃO
O CENP, como entidade de ética
comercial, se dedica a fomentar a
livre e leal concorrência auxiliando
na compreensão e incentivando a
conformidade (compliance) às normas legais e de autorregulação, pi-

lares do modelo brasileiro de negócios da publicidade. Historicamente
fundado nas melhores práticas, promove ambiente ético, seguro, transparente, sustentável e de elevado
padrão de qualidade, por meio do

VISÃO
Ser reconhecido como um centro de informações e referência
sobre as melhores práticas de relacionamento comercial e fórum
permanente de governança e de

convívio respeitoso e participativo
dos agentes econômicos em seus
organismos, considerados fóruns
permanentes para atualização das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária e solução de conﬂitos éticos.

VALORES
solução de conﬂitos éticos para
Anunciantes, Agências e Veículos
com base nas Normas-Padrão da
Atividade Publicitária, sempre respeitando a lei.

• Ética
• Transparência
• Harmonia

HISTÓRICO
O CENP, Conselho Executivo das
Normas-Padrão, foi constituído em
16 de dezembro de 1998 por meio
de uma livre convenção entre as entidades representativas dos principais agentes econômicos do mercado publicitário brasileiro. Assinaram
e se comprometeram com princípios
defendidos pelo CENP Anunciantes,
Agências de Publicidade e Veículos

6 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2017

de Comunicação, por meio de suas
entidades. Elas partilham a crença de
que a atividade publicitária é fundamental para garantir a competição e
a evolução entre empresas, marcas,
produtos e serviços.
Ao CENP, constituído como uma
associação civil sem fins lucrativos,
foi delegada a responsabilidade pela condução da autorregulação das

relações ético-comerciais entre os
agentes econômicos do mercado,
cujos fundamentos estão reunidos
nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, e também o fomento das
melhores práticas, incentivando a
concorrência por melhor eficiência e
qualidade, devendo para tanto zelar
pela observância das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária.

ATUAÇÃO
PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica
O CENP certifica a qualificação técnica das agências de publicidade, assegurando que elas tenham estrutura física e de pessoal compatível com
o mercado no qual atuam, inclusive
quanto ao uso competente de pesquisa de mídia.
BUP - Banco Único de Listas de Preços
O CENP mantém depósito, para
comprovação pública, das listas de
preços dos Veículos de Comunicação,
instrumento inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços de veiculação da publicidade.
Credenciamento de Serviços de
Fornecedores de Informações de Mídia
O CENP credencia os serviços de informações de mídia oferecidos por
empresas especializadas.
Credenciamento de Serviços de
Verificação de Circulação
O CENP credencia também institutos e empresas deste segmento,
proporcionando mais transparência
para o mercado e segurança nos investimentos publicitários.
Fórum de Discussões Técnicas e
Comerciais
O CENP é um fórum permanentemente aberto para discussões desta natureza e outras, de fomento do
mercado publicitário, em proveito
de Anunciantes, Agências e Veículos.
Veja mais informações sobre estes e
outros serviços oferecidos pelo CENP
no site www.cenp.com.br

CONSELHO EXECUTIVO

aBa - Delano Valentim de Andrade, Patrick Sabatier, Sandra Martinelli e
Sérgio Pompilío (titulares); Danielle Bibas, Eraldo Carneiro, Marco Frade
e Nelcina Tropardi (suplentes). aBaP - Eduardo Simon, Marcio Santoro e
Luiz Lara (titulares); Marcio Toscani, Marcio Oliveira e Rodolfo Medina
(suplentes). aBErt - Fernando Justus Fischer, Luiz Claudio da Silva Costa,
Paulo Saad Jafet e Renato Thomaz Pereira (titulares); Carlos Rubens
Doné, Flávio Lara Resende, Frank Alcântara e Paulo Machado de Carvalho
Neto (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 e Damiano Sanna. aBaP - Antônio Fadiga, 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 Lóes e Severino Cavalcanti Queiroz
Filho. 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. aBOOH - Eduardo
Alvarenga, Geraldo Leite, Mônica Lamas e Violeta Noya. 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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PLATAFORMAS

TODAS AS PLATAFORMAS
DA CENP EM REVISTA
Editada há mais de dez anos, a CENP em Revista promove,
valoriza e preserva as boas práticas comerciais no mercado
publicitário junto a Anunciantes, Agências e Veículos de
Comunicação de todo o Brasil.
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.

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 NormasPadrão da Atividade
Publicitária e
do CENP

NA INTERNET
Todas as edições da CENP em Revista, desde a
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 e-mail de confirmação
para acessar com login e senha. O cadastro é
realizado apenas uma vez.

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

PARA CONTINUAR RECEBENDO A VERSÃO IMPRESSA DA CENP EM REVISTA É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ
MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS ENVIANDO MENSAGEM PARA – info@cenp.com.br
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A informação certa,
no momento certo,
faz a diferença
Nova solução online para análise da estratégia
e tática de comunicação em mercados regionais

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

ENSINO

ARTE, TÉCNICA E ÉTICA
PUBLICITÁRIA
Conteúdo Pedagógico CONAR-CENP
conquista professores universitários

D

esde que começou a ser
apresentado às universidades de ensino de publicidade e comunicação de todo o país
o Conteúdo Pedagógico CONARCENP: Arte, Técnica e Ética Publicitária vem conquistando mais e mais
defensores da ideia de contar com
rico material histórico e de aplicação prática.
Nascido com o objetivo de ajudar
professores e estudantes a conhecerem e compreenderem o ambiente
de autorregulação e da autorregulamentação existente no mercado publicitário brasileiro o material didático é inédito e vem sendo oferecido
gratuitamente aos estabelecimentos
de ensino.
Recentemente, uma palestra do
organizador do material, o professor e profissional de mídia Amadeu
Nogueira de Paula, na Universidade
Municipal de São Caetano do Sul –
USCS, reuniu estudantes de propaganda e membros do corpo docente
em torno do tema.
Para a professora Danuza Pessoa,
o conteúdo é bastante interessante
e completo e mais do que técnico, é
de fácil utilização e ampliará a visão
dos estudantes sobre o mercado profissional, sua linha geral de normas e
procedimentos éticos.
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“Me chamou muito a atenção a
densidade do material. Ele é muito
completo tanto em parte histórica
como em referências de práticas do
mercado”, afirma a professora Pessoa, acrescentando também que o
fato do material estar online facilita o acesso de todos de acordo com
seus interesses.
A docente que também é coordenadora da agência de comunicação da USCS aponta também o interesse despertado pelos alunos para
ter acesso ao material e conhecer
mais sobre as duas entidades que nomeiam o conteúdo pedagógico.

mODELO simPLEs E
PrátiCO
Composto por 12 módulos de 4 ou
5 aulas dependendo da temática, o
material didático traz desde uma linha do tempo com acontecimentos
marcantes na história da publicidade
no país e do próprio mercado da comunicação como também os fundamentos e propósitos das entidades e
as relações definidas por elas.
O modelo é simples e prático com a
utilização de telas com indicativo das
aulas, tutorial de uso da ferramenta,
uma sequência lógica de assuntos e o
caderno do aluno com testes e resumos configurando rico material pa-

ra consulta, conhecimento e avaliação do aprendizado.
Para Amadeu de Paula, “estamos
oferecendo conteúdo pedagógico
para ser utilizado em sala de aula pelos professores de Universidades e
Faculdades de todo o Brasil, com riqueza de detalhes sobre tudo que diz
respeito ao código de autorregulamentação publicitária e às NormasPadrão”. Como professor decano da
cadeira de mídia, Nogueira de Paula
sabe como é tarefa difícil ao professor
manter e engajar a audiência de alunos interessada em temas alheios aoseu cotidiano.
Assim, o Conteúdo Pedagógico
CONAR-CENP: Arte, Técnica e Ética Publicitária traduz-se em rico repertório para todos os envolvidos.
Ou seja, se beneficiam os mestres que
passam a contar com informações
diretas da fonte, bem como os estudantes que poderão entender como
funciona o mercado em que estarão
trabalhando em breve. E completamente cientes das regras que regem
os negócios e contribuem para relações comerciais mais éticas e em benefício de todos os agentes deste segmento da economia.
A professora Ana Govatto, também da Universidade Municipal de
São Caetano do Sul – USCS, que le-

FICHA TÉCNICA:

ciona Ética da Comunicação e Publicidade Promocional comenta que
questões relacionadas ao CENP e ao
CONAR são sempre de grande interesse dos alunos.
“Conteúdos sobre autorregulação e
as atividades do CONAR estão sempre na pauta de interesse dos nossos
alunos, então, agora, ter acesso a este material será de muita valia tanto
para o corpo docente como para os
novos estudantes que em breve estarão no mercado de trabalho”, afirma.
E acrescenta: “Creio que mais do
que preparar bons publicitários, um
conteúdo que promova e defenda
questões éticas e melhores práticas
comerciais, está também contribuindo para melhores gestores, empreendedores e cidadãos”.
Nesse sentido, o Conteúdo Pedagógico CONAR-CENP: Arte, Técnica e Ética Publicitária também faz
valer sua missão de mostrar a arquitetura e o fluxo de informações que
configuram a autorregulamentação
no Brasil, do compromisso e do respeito aos produtos e serviços oferecidos ao consumidor, e na ética e coerência de processos que envolvem
equanimemente as partes, ou seja, os
Anunciantes, Agências de Publicidade e Veículos de Comunicação.
Mais do que um repositório de conhecimento sobre fatos simbólicos
da maturidade profissional do setor,
o conteúdo pedagógico desenvolvido é comprovadamente uma visão
prática de que com as duas referidas
entidades a comunicação pode dispensar a intervenção legislativa do
Estado/ou outras formas de controle da atividade.
O material ao ser disponibilizado

Estrutura do Conteúdo Pedagógico CONAR-CENP
5 módulos: Fundamentos, Criação, Ética, Marketing e Mídia
Redação: Professores Ricardo Aguiar, de marketing, Sydney Manzioni,
ética, Antonio Jesus de Britto Cosenza.
Coordenação: Amadeu Nogueira de Paula
Supervisão: Oscar Mattos
14 Cadernos do Aluno
Download mediante cadastro no link
http://www.cenp.com.br/conteudo-pedagogico-conar-cenp

aos professores que farão download
das aulas através de acesso ao site do
CENP e do CONAR, terá ao final de
cada aula e tela, um mecanismo para mensagem dos professores, o que
permitirá através de críticas e sugestões, o aprimoramento didático das
aulas. Os módulos também analisam, por área de interesse, as práticas da autorregulamentação e das
Normas-Padrão, com tratamentos
específicos na ótica das disciplinas
acadêmicas da Ética, da Criação, do
Marketing e da Mídia.
O Módulo Ética, redigido pelo
professor Antonio Cosenza, é constituído por aula única, que trata das
atividades do CENP e do CONAR,
a autodisciplina praticada por eles e
a identificação dos princípios éticos
que regem as relações entre os elos da
indústria da comunicação nos âmbitos Business to Business e Business to
Consumer.
O Módulo Criação, de autoria do
professor Ricardo Aguiar, começa
discorrendo sobre a história da autorregulamentação no Brasil, sua
importância para a atividade e para
a relação transparente entre anunciantes, agências e consumidores. A
segunda aula do módulo é toda dedicada ao CONAR, em especial história, funcionamento, composição,
fluxos e instâncias, permitindo também contato com algumas decisões

do CONAR para algumas ocorrências, através dos pareceres técnicos
dos próprios relatores. 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 Manzioni, começa recordando os principais conceitos da disciplina e as bases do seu
planejamento, administração e operação, passa pelos pontos de contato
e vínculos entre CENP e CONAR e
os conceitos de marketing.
O Módulo Mídia, que teve o professor Amadeu de Paula como autor, trata dos conceitos e da evolução
da propaganda e da área de mídia,
analisa o processo de intermediação
de anúncios através das agências de
propaganda e as transformações das
normas legais e convencionais da
propaganda. Trata também da remuneração de agência através do Desconto-Padrão, reconhece a ética na
regulação e na autodisciplina das relações comerciais e identifica a conexão com o resultado de um bom planejamento de mídia.

www.cenp.com.br/conteudo-pedagogico-conar-cenp

@
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CENP

CENP-MEIOS: NOVA FERRAMENTA
DO MERCADO PUBLICITÁRIO
“Do lado do veículo, entender para onde as verbas publicitárias vão e quais tendências seguem
é vital para adaptar a sua oferta. Já para o anunciante, o indicador é uma bússola, ajudando a
determinar em que meios e em que veículos ele deve aportar seus esforços e investimentos”.
“A propaganda é pública e devemos ser transparentes nas informações sobre os indicadores de
investimentos por meios, trazendo balizadores fundamentais que mostrarão a verdadeira dimensão
da nossa indústria de comunicação”.
“Um mercado tão robusto, complexo e sofisticado, um dos maiores do mundo em investimento
em mídia, não pode prescindir de indicadores confiáveis e independentes. Isso traz segurança para
todos os agentes que operam nesta indústria: Agências, Anunciantes e Veículos”.

S

ão as opiniões, respectivamente, de Walter Longo, presidente da Editora Abril; de Luiz Lara, chairman da Lew’Lara\TBWA e
de Abel Reis, CEO da Dentsu Aegis
Network Brasil e Isobar Latam e refletem a relevância da mais recente iniciativa do CENP que nasceu de
um think tank formado pelo editor
do Meio&Mensagem, Salles Neto,
reunindo publicitários preocupados
com a ausência de um indicador de
investimento em mídia no mercado
publicitário brasileiro.
O CENP-Meios, em fase final de
implementação, criado pelo Conselho Executivo da entidade, visa atender o mercado, substituindo, com
nova forma de captação de dados, o
Intermeios, descontinuado há algum
tempo e que foi criado e mantido como iniciativa do Meio&Mensagem.
Isto será possível pois o CENP-Meios
será o instrumento para verificação
da classificação técnica das agências
de publicidade certificadas, atendendo ao Anexo A das Normas-Padrão
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no que diz respeito aos compromissos de aquisição/uso de pesquisa de
mídia, já para o ano de 2018. Será
também instrumento valioso para o
trabalho do CTM – Comitê Técnico
de Mídia da entidade.
Desde 2015 que o mercado não
conta com um instrumento que mostre a sua realidade em termos de investimento por meios de comunicação, o que ocorre em todo o mundo
e serve de orientação para os setores
de mídia das empresas anunciantes e
em especial para a área de mídia das
Agências de Publicidade.
“Realçamos o papel fundamental
da propaganda como atividade de
ponta da economia criativa, ativando o comércio, os serviços, desenvolvendo categorias de produtos, gerando riquezas, empregos e impostos se
tivermos esta capacidade trazida em
números”, afirma Luiz Lara, acrescentando que através do CENP-Meios
poderá ser estimada a participação da
propaganda no PIB do Brasil.
Com a ausência de um indicador

que mapeasse o mercado e oferecesse um cenário plausível de sua representatividade econômica, alguns dirigentes de agência, profissionais de
veículos e anunciantes se reuniram,
a convite de Salles Neto, presidente
do Meio&Mensagem, para conversar sobre a criação de um novo indicador, bem como refletir sobre o ambiente de negócios do segmento da
comunicação.
Origem
Ao mesmo tempo em que este fórum examinava as possibilidades
tecnológicas, o CENP mantinha internamente discussões sobre como
aperfeiçoar o sistema de classificação
das agências considerando não a receita bruta – o que ocorre ainda hoje,
- mas a receita de mídia estimada, o
que indicará de forma assertiva a necessidade de uso/aquisição de pesquisa de mídia.
Do Fórum nasceu o Comitê Técnico CENP-Meios, organismo especializado do CENP, com a primeira

constituição formada por Abel Reis –
Dentsu, Daniel Chalfon – Audio Arena, Dudu Godoy – NBS, Guga Valente – Grupo ABC, João Ciaco – Fiat,
Luiz Lara – Lew’Lara\TBWA, Orlando Marques – Kantar Ibope e Centria Partners, Paulo Giovanni – Leo
Burnett, Salles Netto – Meio e Mensagem, Sergio Amado – Ogilvy, Walter Longo - Ed. Abril e Willy Haas TV Globo.
No CENP, sem qualquer ligação
com o Fórum, o Comitê Técnico de
Mídia recomendou a substituição da
receita bruta pela receita de mídia como indicador de compromisso para
uso/aquisição de pesquisa de mídia,
sem, no entanto, indicar de que forma os dados seriam obtidos, o que foi
resolvido com o aproveitamento concomitante do que fosse apurado para
o CENP-Meios.
Assim o CENP-Meios, em fase final de implementação, nasceu também com a atualização na normatização dos compromissos das agências
certificadas para dispor e usar pesquisas de mídia, conforme o Anexo
A das Normas-Padrão da Atividade
Publicitária.
Construção conjunta
O projeto inicial do CENP-Meios,
além da experiência de Salles Neto, contou com a participação ativa do último presidente do IAP, que
foi criado e mantido pelas Agências
com contas públicas federais, Dudu
Godoi, que ofereceu programa e expertise da entidade que estava sendo
extinta para que o CENP desenvolvesse o novo sistema de levantamento do mercado de mídia. O formato
encontrado assegura respeito ao sigi-

lo de dados e certeza de informações
corretas, o que é importante para o
mercado publicitário.
Para Godoy, hoje na NBS, que
acompanhou de perto as reflexões
sobre o assunto, “os objetivos técnicos do CENP-Meios são imprescindíveis para o setor, contudo, sua importância enquanto ferramenta de
planejamento de mídia e indicador
de volume de investimento por meio
é de grande riqueza e valor para a perenidade do segmento e da sustentabilidade de seus agentes”.
“É impossível um segmento da economia que não sabe o volume de negócios que está dentro dele”, afirma.
Já para Abel Reis, por exemplo, em
qualquer setor de mercado são necessárias instituições sólidas e neutras
para abastecê-lo com informações,
estudos de caso, melhores práticas.
E esse é exatamente um dos papéis
do CENP no mercado brasileiro. Soma-se a isso o claro compromisso do
CENP com ética e transparência, temas muito relevantes nas agendas
dos anunciantes do Brasil e do mundo afora”, afirma.
Sem indicadores, o mercado carece de dados que estabeleçam o volume de negócios em investimento em
mídia e torna quase impossível que
um segmento opere sem parâmetros
mínimos, sem referência de negócios.
Para Caio Barsotti, presidente do
CENP, o CENP-Meios poderá contribuir para que empresas possam realizar seus planejamentos, definir suas
estratégias com base em projeções reais, formulando cenários de médio e
longo prazos. “Sem contar a facilidade para estudar a eficiência comercial
dos players ou para conhecer a posi-

ção do mercado em relação à economia global brasileira ou ainda para
saber a posição do Brasil em relação
aos outros países e contribuir com a
transparência do mercado”.
Na opinião de Ênio Vergeiro, presidente da APP, o CENP-Meios traz
uma referência, um padrão de comparação e uma demonstração da relevância do que é produzido pelo mercado. “Todas as atividades sérias têm
indicadores e a talentosa propaganda brasileira não podia deixar de ter
seu espelho e sua história contada em
números”.
Relevância
A partir do indicador CENP-Meios
o mercado ganha previsibilidade e
melhores condições de análise e comparação das decisões de negócios de
todos os agentes envolvidos nesta indústria. Esta opinião do presidente da
Editora Abril, Walter Longo, vai ao
encontro da reflexão feita pelo presidente do Grupo de Mídia e vice-presidente de mídia da mcgarrybowen,
Paulo Sant’Anna:
“O antigo Intermeios era um balizador do mercado e quando se perdeu isso, nós, Agências, Anunciantes e Veículos ficamos perdidos, sem
referências que colocassem nossos
negócios individuais e o do todo da
propaganda em perspectiva e análise comparativa”.
Para o executivo, a amostragem
da destinação das verbas pelos diferentes meios traz luz ao planejamento de mídia e orienta os profissionais
em planos mais bem resolvidos, entendendo os diferentes setores e permitindo maior rigor técnico.
Já para Luiz Lara, não poderia ser
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diferente que a entidade de autorregulação que equilibra e busca sempre a harmonização dos interesses
de Agências, Anunciantes e Veículos
-, tem a legitimidade para, de forma
pública e transparente, com o devido cuidado e zelo, informar sobre estes dados e liderar este estudo com os
indicadores.
E afirma: “o CENP é a entidade
de autorregulamentação que, com

a adesão voluntária de Agências,
Anunciantes e Veículos, representa, de forma técnica e independente, o nosso mercado. Não podemos
mais conviver com um mercado que
não se reconhece nos seus números
e que não tem indicadores transparentes. Afinal, somos responsáveis
pela construção e pelo posicionamento de marcas que criam e geram valor, que são os maiores ativos

das empresas. E este trabalho se faz
com boa propaganda, de forma ética e criativa, com as agências emulando os anunciantes que investem
em mídia nos veículos porque acreditam que poderão fazer suas marcas
darem um salto e conquistarem mais
consumidores”.
E finaliza: “Esta é mais uma evolução fundamental para a boa governança da nossa indústria”.

Como FuNCIoNA
Embora o princípio tecnológico de coleta de informações tenha
origem no sistema do IAP, instituto
desativado em março de 2017, que
ao longo de 18 anos implementou
tecnologia de processamento de
dados, vale ressaltar que a metodologia ora utilizada pelo CENPMeios foi totalmente reformulada
de modo que sejam preservadas
as informações comerciais apresentadas.
O sistema também será imputado com informações em lotes,
consolidado em três meses depois
do mês corrido, garantindo ainda
mais a confidencialidade da informação e o processamento dos dados apenas que interessam como
indicadores.
Lembrando sempre que o CENPMeios servirá simultaneamente a
três objetivos: dois técnicos que
são classificação da agência para os
compromissos do Anexo A e também insumo para o Comitê Técnico
de Mídia, bem como um indicador
propriamente dito para o mercado
publicitário; o sistema está em fase
de implementação junto às aproximadamente 80 agências que compõem os grupos CENP 1, 2 e 3 e são
as que possuem condições que favorecem o início dos indicadores
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e que representam, seguramente,
mais da metade dos investimentos
em mídia.
Para manter a independência e
imparcialidade da informação o
CENP-Meios passará por auditoria
da KPMG e, ressalte-se, não haverá identificação nem do veículo e
nem do anunciante na transmissão
dos metadados. Os dados coletados também serão excluídos depois
de analisados, ou seja, o controle e
rigor com que o sistema vem sendo implementado garante a isenção e a correção que o CENP também prima em suas ações baseadas
em compliance.
Uma carta vem sendo enviada às
agências explicando o funcionamento do sistema e garantindo toda a idoneidade da operação para
os Anunciantes, sendo que a consolidação dos metadados será realizada a partir de filtros relativos ao
Período de veiculação - Unidade da
Federação (capitais/interior) - Praça de veiculação e Estado - Meio
(a partir dos dados dos veículos) Agência e Valor total faturado.
Vale lembrar ainda que o Conselho Executivo aprovou também a
criação do Comitê Técnico CENPMeios, o qual será composto, nesse início, pelas mesmas pessoas do

Fórum, respeitada a participação
tripartite de representação (Agências, Veículos e Anunciantes), e será
responsável por apoiar o Conselho
na implementação do CENP-Meios,
acompanhar os trabalhos da auditoria da KPMG e propor sugestões para a divulgação das informações ao mercado, entre outras
demandas.
Para Ernesto Morita, Supervisor
Jurídico do CENP, o CENP-Meios
também se destaca como referência de indicador e isenção na medida em que trabalhará com dados
totalizados pelas agências certificadas, o que será feito a partir
do seu próprio sistema, de acordo com os filtros já indicados acima. Ao passo que no antigo projeto InterMeios as informações
eram fornecidas em planilhas pelos veículos.
Em um mundo de infinitas e frenéticas mudanças, quando identificar a fonte da informação pode
fazer a diferença entre a verdade
e um boato, entre a entrega efetiva ou uma cobertura genérica,
contar com um indicador confiável
e idôneo pode minimizar os riscos
da tomada de decisões e ampliar
as chances de medidas assertivas
e efetivas.

CENP

TUDO QUE VOCÊ PRECISA
E DEVE SABER
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Ano 13

Canais de comunicação do CENP
são rica fonte de informação
para os negócios

E

ntidade de ética, com atuação
nacional, criada e mantida exclusivamente pelo setor privado para assegurar boas práticas comerciais entre Anunciantes, Agências
de Publicidade e Veículos de Comunicação, o CENP é fonte de informação segura para quem atua, pretende
trabalhar ou quer conhecer melhor o
mercado publicitário.
Em www.cenp.com.br há muitas
informações essenciais para as relações ético-comerciais, tudo sobre
as iniciativas da entidade, quem faz
parte, seus principais serviços, seus
documentos e uma série de outros
recursos específicos para líderes de
Agências, Veículos e Anunciantes, ou
é um fornecedor com estudo credenciado ou pretende estar em linha com
o compliance e as Normas-Padrão.
Precisa saber se uma agência é certificada? Você encontra. Normas-Padrão? Também.
Tem versão em inglês? Tem, e espanhol também!
A cada trimestre o CENP marca
presença também através da CENP
em Revista, publicação auditada pelo
IVC na versão impressa e digital, que
é um informativo importante sobre
suas iniciativas e o funcionamento,

por exemplo, de seus
organismos como o Comitê Técnico de Mídia, o
BUP, a Certificação e agora, o CENP-Meios. Disponível em
ambiente IOS e Android, a publicação facilita o acesso de todo o mercado da comunicação a matérias que,
esperamos, sejam consistentes, com
visões aprofundadas e que incentive
as melhores práticas e a transparência nas relações comerciais entre todos os stakeholders.
Recentemente, por conta do lançamento do Conteúdo Pedagógico CONAR-CENP: Arte, Técnica
e Ética Publicitárias, o mailing de
destinatários para a revista teve um
acréscimo de 880 nomes de reitores,
diretores, coordenadores e professores de universidades e faculdades
de comunicação de todo o país, ampliando ainda mais a cobertura que a
publicação já tem junto ao mercado
da comunicação nacional.
A cada edição o mailing de pessoas que recebem a revista passa por
minuciosa higienização justamente para que a mensagem e o conteúdo atinjam os importantes decisores e líderes do negócio, bem como
ampliando a informação sobre as
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melhores práticas e os procedimentos que enaltecem a indústria da comunicação brasileira como uma das
melhores do mundo.
Mensalmente a entidade ainda distribui o InfoCENP, informativo sobre suas atividades e também das
entidades, sempre visando a disseminação da importância da autorregulação que rege a atividade publicitária.
O CENP se vale também de mensagens esclarecendo sobre as Normas-Padrão e as atividades institucionais da entidade. Costuma ser
enviado por e-mail sempre que um
assunto exige.
Em um mercado que se transforma na velocidade da tecnologia, o
CENP acredita que quanto mais profissionais preparados, capacitados e
bem informados sobre as tendências e as regras do jogo, melhor serão
os negócios.

www.cenp.com.br
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CAIA NA REAL
Central de Outdoor comemora 40 anos com campanha que
potencializa engajamento digital através da mídia out of home

Q

ue o mundo digital ainda
não encontrou uma forma de comprovar que sua
audiência é composta de humanos
e não robôs é fato. Contudo, a Central de Outdoor encontrou uma forma divertida e relevante de promover suas associadas e comemorar
seus 40 anos através de uma campanha publicitária que aproveita esta fragilidade da mídia digital para
reforçar a eficácia da comunicação
em mídia out of home.
Tendo como base uma série de
estudos americanos sobre performance de anúncios em mídia online e redes sociais que poderiam
estar sendo visualizados ou curtidos por pessoas que não eram reais,
mas sim, por robôs computadorizados, a campanha batizada de “Caia
na Real”, nasce com a inspiração de
ação semelhante desenvolvida pela entidade irmã americana, a OAAA – Outdoor Advertising Association of America, Inc. que no ano
passado também chamou a atenção
do mercado publicitário com apelo
semelhante.
Segundo alguns dados da pesquisa, 54% dos anúncios online não foram vistos por pessoas. Isso significa que U$ 7.5 bilhões dos U$14
bilhões investidos nos EUA com
exibição de publicidade em 2013
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não geraram qualquer tipo de visualização. Já 61,5% do tráfego da Internet não é gerado por humanos
e 25% das impressões de anúncios
on-line são fraudulentas. Daí a percepção básica da campanha de que
as pessoas precisam, cada vez mais,
vivenciar experiências reais, saírem
às ruas e perceberem que os anúncios veiculados em Mídia Exterior
são verdadeiramente reais. Esse é o
raciocínio que alavanca o tema da
campanha realizada pela maior entidade representativa da Mídia Exterior do País: “Caia na Real”. Ou seja, a plataforma de Mídia Exterior
não sofre este problema do mundo
virtual pois é visualizada por pessoas reais.
“A Mídia Exterior é uma mídia
com tráfego real, 100% sem robô,
onde seres humanos veem e curtem as mensagens dos anunciantes”, afirma Valério Junkes, presidente da Central de Outdoor. “Essa
presença forte da Mídia Exterior
nas ruas é essencial para o sucesso de um plano de mídia integrado, podendo suportar e se integrar
harmoniosamente com mídias digitais como mostram os números que
possuímos”, completa o presidente.
Segundo pesquisas da própria
Central de Outdoor, 23% das pessoas expostas a algum tipo de

mensagem em uma Mídia Exterior usam seu dispositivo móvel
para procurar mais informações,
contra 16% de outras mídias. Para
abastecer suas afiliadas e contemplar dezenas de situações, a Central de Outdoor desenvolveu variadas artes para os diversos formatos
de Mídia Exterior (outdoors, painéis, empenas, frontlights, mobiliário urbano, busdoor, painéis digitais etc), com múltiplas mensagens
sobre o impacto que essa mídia tem
na vida cotidiana.
Valério Junkes, presidente da
Central de Outdoor, conta que os
associados ficaram surpresos com
o alcance e o impacto da campanha
da OAAA intitulada ‘Feel The Real’.
E, como a Central é membro da Associação americana, solicitou permissão para adaptar o conceito para
a realidade brasileira. Com a concordância deles, o conceito ‘Caia
na Real’ se transformou em uma
campanha nacional que conta com
chamadas criativas que mais do que
críticas, mostram que a Mídia Exterior pode sim potencializar o engajamento digital.

www.caianareal.org
www.centraldeoutdoor.com.br
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TUDO QUE VOCÊ PRECISA
SABER SOBRE O MODELO
BRASILEIRO DE PUBLICIDADE
E TINHA VERGONHA
DE PERGUNTAR
DOCUMENTOS CENP – 2

DOCUMENTOS CENP – 1

LEGISLAÇÃO
E NORMAS DA
PUBLICIDADE
NO BRASIL

Central de Documentos CENP - 3
publicações que contribuem para
melhor entendimento e compreensão
dos fundamentos legais, normativos e
econômicos que sustentam o relacionamento
ético-comercial

É

chover no molhado dizer que
conhecimento é fator de diferenciação competitiva e fundamental para tomada de decisões
mais assertivas.
Em nosso mercado, conhecer
e compreender como as relações
ocorrem, como funcionam, qual o
papel de cada agente, quais os direitos e compromissos de cada parte,
quais as melhores práticas, é garantia de realização de negócios saudáveis e lucrativos.
E embora muitos pensem que sabem como atuar, pensem que estão
agindo em compliance com as Normas-Padrão ou que seus negócios
seguem pelo caminho certo, é grande ainda a desinformação.
Por isso o CENP acaba de publi-

car os Documentos CENP, 3 publicações que contribuem para o melhor entendimento e compreensão
dos fundamentos legais, normativos
e econômicos que sustentam o relacionamento ético-comercial.
Sobre este assunto não basta achar
que sabe, é preciso ler para saber.
É sabido que o modelo de negócios com o qual opera-se no Brasil é uma combinação de legislação e normas de autorregulação. É
um modelo harmonioso, no entanto complexo, que norteia e assegura
a qualidade e a excelência da publicidade brasileira.
O que não era sabido, mas que
sempre fez sentido para quem atua
na área, diz respeito aos aspectos
econômicos do funcionamento do

VISÃO ECONÔMICA
DO MODELO
BRASILEIRO DE
PUBLICIDADE
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Geração de valor e bem estar social
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Separata de artigos publicados na CENP em Revista

mercado, e que agora, com estudos
realizados pela LCA Consultores e
F&A Estudos Econômicos nos ajudam também a compreender este
aspecto, tornando ainda mais consistente os fundamentos deste modelo.
Estes documentos são essenciais
para todo e qualquer dirigente de
Anunciantes, Agências e Veículos.
Mas você tem de ler para saber.

www.cenp.com.br
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ABA APRESENTA GUIA
DE MÉTRICAS OOH
Iniciativa visa estabelecer melhores práticas de planejamento de
mídia Out Of Home para anunciantes e agências de propaganda

“

O espírito da iniciativa capitaneada pela ABA aos cuidados
de Marco Frade, membro do
Conselho Executivo do CENP, é um
exemplo do que o mercado precisa
no momento: construção colaborativa do conhecimento.” A frase do consultor e especialista em mídia, Flávio
Ferrari, é uma síntese das opiniões de
vários convidados presentes no lançamento do Guia de Métricas OOH
idealizado pela entidade”.
O Guia de Métricas OOH destina-se a estabelecer as melhores práticas de planejamento de Out Of
Home para anunciantes e agências
de propaganda a partir da necessidade de eficiência comparada com
os demais meios de comunicação,
o que justifica a busca cada vez mais
intensa por métricas que estabele-
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çam Alcance e Frequência como
premissas.
A iniciativa é resultado de um trabalho de 3 anos para avaliar as métricas disponíveis para o segmento, que
pudessem trazer grau de comparação entre meios de mídia, entregando
eficiência na construção de Planejamento de Budget e ROI de campanhas publicitárias.
Para avaliar as diversas iniciativas
do mercado brasileiro, o GT de Métricas OOH da ABA convidou um
Comitê de Experts reconhecidos no
mercado como especialistas no tema
como Geraldo Leite e Sonia Leme, entre outros e a premissa inicial era a de
validar duas práticas de pesquisa de
OOH fundamentais: Mapa OOH e
Auditoria de Mídia – OOH do IVC.
O Guia de Métricas OOH tem como
base também o estudo Global Guidelines on Out Of Home Audience Measurement – ESOMAR.
Segundo Marco Frade “Nosso objetivo foi traçar metas únicas de alcance
e frequência de OOH que pudessem
efetivamente levar ao cálculo de GRP
do meio. O resultado foi um manual
de boas práticas da ABA chancelando a metodologia do Mapa OOH e a
Auditoria de Mídia do OOH do IVC
(Instituto Verificador de Comuni-

cação), além de contribuir para que
agências melhorem suas performances nesse meio”, afirma.
O evento também contou com
ponderações de convidados como
Pedro Silva, do IVC, que explicou
que o serviço envolve duas verificações: auditoria de inventário e auditoria das campanhas. Na ferramenta de planejamento do site do IVC,
os dados de OOH estão segmentados por tipo de face e região, com detalhamento individual e geolocalização ponto a ponto. “Também serão
certificadas as condições de funcionamento das peças, com o objetivo
de assegurar a funcionalidade das faces para veiculação da publicidade”.
Ségio Viriatto, representante do
Mapa OOH, e membro do CTM –
Comitê Técnico de Mídia do CENP,
explicou que a metodologia do projeto cruzará dados dos inventários
das empresas exibidoras, como tipos,
quantidades de faces e geolocalização, com dados de deslocamentos de
pessoas em seus diversos trajetos diários, levando em conta os meios de
transporte.

www.abooh.com.br
www.aba.com.br
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SELO DE QUALIDADE
ABEP
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa lança
programa de auditoria e validação de projetos de pesquisa
de mercado, opinião e mídia

N

o último dia 28 de novembro a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa reuniu o mercado em sua sede na
avenida 9 de Julho em São Paulo para
apresentar o Selo de Qualidade Abep.
Há três anos trabalhando na busca de um padrão de excelência dos
resultados gerados pela indústria de
pesquisa e pela manutenção da credibilidade dos serviços de pesquisa
oferecidos por seus associados, a entidade que é conveniada ao CENP
em apoio ao CTM - Comitê Técnico
de Mídia, acaba de lançar o Selo de
Qualidade da ABEP.
Trata-se de um programa de auditoria em que serão avaliados anualmente, os processos e condutas aplicados aos projetos de pesquisa de
mercado, opinião e mídia. Em uma
missão da entidade em favor da segurança e da excelência dos dados
apurados.
A chancela anual do Selo da ABEP
irá garantir aos players do mercado que os resultados são confiáveis
e estão prontos para utilização pelos
compradores de pesquisa como também para divulgação pelos meios de
comunicação, pelos usuários e pela população em geral, que está bus-

cando informações relevantes.
Para o presidente da entidade, Duilio Novaes, “o associado, que trabalha e segue os critérios previstos nas
Normas de Qualidade ABEP para
condução de projetos de pesquisa de
mercado, de opinião e de mídia, será
certificado e obterá o Selo de Qualidade. Ou seja, a iniciativa da ABEP é
uma certificação que irá garantir, ainda com maior rigor, a qualidade dos
projetos de pesquisa”, afirma.
E acrescenta: “Da mesma forma
que as Normas-Padrão do CENP se
tornaram uma referência de mercado, espero que o Selo de Qualidade

ABEP também se traduza em uma
certificação embasada em mais segurança, ética e confiabilidade”.
Diante das transformações do
mercado, da comunicação líquida e
de frágeis simulações numéricas que
tentam retratar os desejos do consumidor e os rumos da sociedade no
ambiente digital, o Selo de Qualidade da ABEP se apresenta em favor
da credibilidade e do respeito que o
mercado merece e necessita.

www.abep.org

@
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VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO:
ESSENCIAL PARA PLANEJAMENTO
DE MÍDIA IMPRESSA
Critérios técnicos que embasam o planejamento de mídia

Q

uanto mais informação técnica mais assertivas são as
decisões. E em tempos de
abundância de meios, faz-se necessário recorrer à métricas universais e
já consolidadas de aferição de audiência. No caso dos veículos impressos, por exemplo, a circulação é este índice que garante a existência, de
fato, daqueles e a segurança de atingimento do leitor, levando não só o
conteúdo editorial como também
a mensagem publicitária dos anunciantes.
Considerando este fator e por vezes em que alguns veículos impressos
utilizam como argumento apenas os
dados de tiragem, a ANER e ANJ, entidades fundadoras do CENP, apresentaram questionamentos no sentido de se esclarecer, qual o critério
técnico adequado e capaz de responder e atender à equação eficiência/
rentabilidade, garantindo-se a isenção e transparência na tomada de decisão para a recomendação de mídia.
Em relação à tiragem, “trata-se de
uma completa inversão de valores,
tanto das editoras que se submetem
a este tipo de artimanha como também dos anunciantes que acreditam
que o número de exemplares impressos significa efetivamente o atingi20 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2017

mento dos leitores pelas mensagens
publicitárias veiculadas”, argumenta Adriano Nakanishi, membro do
CTM – Comitê Técnico de Mídia do
CENP e especialista de mercado do
Estadão.
Para Nakanishi, um planejamento
de mídia eficaz precisa levar em conta dados técnicos oriundos de pesquisa, de estudos e de procedência
verificada, ou seja, “é preciso recorrer
aos institutos qualificados para ter
acesso a informações que realmente
sejam um espelho do mercado a que
se pretende atingir.
Quem tem a mesma opinião é o diretor de mídia da Salve Tribal, Thiago
Rodrigues. Na visão do profissional
de agência, “hoje muito se fala na necessidade de transparência e do impacto da fraude no ambiente digital.
É interessante pensar que há mais de
50 anos o IVC foi criado com o propósito de levar maior transparência
e segurança aos anunciantes do meio
impresso.
A auditoria de circulação garante
ao mercado que o número reportado
de circulação corresponda realmente a exemplares chegando as mãos
de consumidores reais. É uma chancela fundamental para se apresentar
um plano de mídia para um cliente.”.

Já para Bruno Flocke, associate
Director of Media and Marketing
Procurement LatAm na Johnson &
Johnson e membro do CTM-Comitê Técnico de Mídia: “a verificação de
circulação é de grande importância
não somente por garantir transparência e credibilidade dos números,
já que há uma metodologia robusta utilizada pelos institutos verificadores credenciados pelo CENP, mas
também por aumentar as chances de
ter veículos considerados nos planos
de mídia, principalmente quando esses veículos estão presentes em cidades do interior. Hoje em dia se discute muito a credibilidade de alguns
números de mídia digital justamente
pela impossibilidade de uma auditoria. Os meios impressos que utilizam
verificação de circulação encerram
qualquer questionamento em relação
a transparência e credibilidade.”
Em texto de carta assinada pelo Supervisor Jurídico do CENP, Ernesto Morita, o CENP também menciona o apoio do Comitê Técnico de
Mídia – CTM, organismo consultivo
formado por membros de Agências,
Veículos e Anunciantes, em questões
como esta, lembrando que o que impacta os resultados dos anunciantes
são os exemplares que, de fato, circu-

Carta Consulta ANJ/ANER

lam e não apenas os impressos, pois
sem esse dado técnico fica impossível avaliar o potencial de alcance de
determinado veículo de comunicação impresso.
“Esclarecemos que o fundamento para o CENP adotar o credenciamento de serviços de verificação
de circulação de veículos impressos
(atualmente são 43 auditorias independentes com serviços credenciados), foi criar condições para que o
maior número de veículos possível
tenha a sua circulação verificada por
terceiro independente e credenciado,
com compromissos técnicos e éticos
para tal”, diz a missiva.
Esse esclarecimento é de extrema importância, pois demonstra ao
mercado publicitário que todo o trabalho deve estar fundamentado em
dados e parâmetros técnicos que assegurem o equilíbrio nas relações entre Veículos, Agências e Anunciantes.
Os primeiros porque permitem uma
entrega assertiva com a verificação de
circulação feita por um terceiro independente, as agências que têm à disposição ferramentas que permitem
a elaboração de um plano de mídia
qualificado, e o anunciante que vê seu
objetivo de atingimento de mercado
construído em bases sólidas.
O CENP, a pedido das próprias entidades ANER e ANJ, comunicou a
ABA, ABAP e FENAPRO sobre esses
esclarecimentos técnicos, solicitando
que seus associados também fossem
alertados sobre o tema, além de publicar em todos os seus canais de comunicação, quais as recomendações
previstas nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária e demais normativos do CENP.

Como entidades fundadoras do CENP e defensoras de critérios técnicos, profissionais e transparentes no mercado de comunicação, gostaríamos de ver respondidas as questões abaixo:
1) Quais são os serviços, estudos e/ou ferramentas existentes que subsidiam, tecnicamente, os profissionais de mídia na elaboração do planejamento de mídia?
2) Quais as recomendações de melhor prática previstas na autorregulação, para escolha/seleção de veículos impressos para que agências
e anunciantes tenham maior assertividade e segurança em relação aos
investimentos?
3) Quais os requisitos para o credenciamento técnico dos serviços/ferramentas de verificação de circulação de veículos impressos os quais,
uma vez credenciados, passam a estar disponíveis às Agências certificadas, para atendimento dos compromissos técnicos de certificação destas?
4) Por fim, considerando que se trata de informação relevante para
o mercado publicitário, em especial para os veículos impressos, solicitamos que o CENP dê conhecimento, a quem possa interessar, por meio
de seus canais de comunicação, como por exemplo o InfoCENP, sobre a
matéria ora apresentada.
Atenciosamente,
Diretoria Executiva da Associação Nacional de Editores de Revistas
(ANER) e Diretoria Executiva da Associação Nacional de Jornais (ANJ)
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2018
DECIFRA-ME
OU
TE DEVORO
Às vésperas de
um novo ano,
o mercado da
comunicação segue
priorizando questões
de performance,
métricas e melhores
práticas
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Adeus ano velho, feliz ano novo é
um refrão delicioso que nos inspira
a pensar que o pior já passou e que
os próximos 365 dias serão diferentes, melhores, prósperos. Que tudo
se realizará no ano novo que vai nascer. Comemorar a virada de um ano
é sempre a promessa de buscar no
horizonte, com binóculos ou a olho
nú, os resultados que esperamos, as
metas a que nos propusemos e os
negócios de que precisamos.
Assim como 2016, 2017 vai ficar
na história e num rápido exame retrospectivo, cada um terá condição
de encontrar seu motivo pra isso. No
entanto, é olhando pra frente, no final do arco-íris depois da tempestade, que pode estar o pote de ouro
que todos buscam, ressignificando os
propósitos das empresas, ampliando
os mercados para as marcas ou conquistando um lugar no coração e no
smartphone dos consumidores.
Como seres humanos, resilientes e
agora também conectados, entendemos que a adaptação é o que nos diferencia e que a criatividade tem o poder de nos tirar do lugar comum e nos
impulsionar como desbravadores de
um universo que carece de ideias plurais, inclusivas, colaborativas e, certamente, em compliance com um mundo corporativo que precisa resgatar
valores éticos e propósitos.
Se 2018 será bom ou ruim é difícil saber, mesmo na opinião dos economistas entrevistados para esta matéria, que fazem do exercício diário
de entender os números seu ofício.
Contudo, os presidentes das entidades fundadoras, entidades associadas

e entidades profissionais aderentes/
conveniadas também entrevistados,
seguem obstinados na direção da catequização, na busca de parâmetros e
métricas que norteiem a tomada de
decisões e da implementação de ações
que redundem em um ambiente de
negócios saudável e perene.

ANO NOVO, VIDA NOVA

Se depender dos fatores, índice, dados e indicadores econômicos 2018
será de retomada dos negócios. Em
ritmo lento, mas constante.
Segundo jornal Valor Econômico, citando no mês de outubro o relatório World Economic Outlook, do
Fundo Monetário Internacional, as
previsões de aumento da expansão
econômica não só foram reiteradas
como levemente ampliadas. A volta
do consumo das famílias será a variável chave da retomada, aponta também o estudo Cenário Econômico do
economista Guilherme, R.C.Moreira,
do departamento de pesquisas e estudos econômicos da Fiesp.
A queda da inflação contribuiu para o aumento do consumo das famílias e a queda do endividamento delas, com a inadimplência das famílias
controlada, aumenta a possibilidade
de concessão de crédito para pessoa
física. A indústria segue em recuperação apesar dos enormes desafios,
principalmente a concessão de crédito ainda restrita para empresas.
Contudo, enquanto o PIB em 2017
foi de 0,6, a previsão para 2018 é de
que chegue a 2,1 aponta projeções
do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp/Ciesp e

também do Boletim Focus.
De acordo com estas fontes, a melhora nas projeções está em linha
com um novo corte da taxa Selic
(8,25%), sinalizando uma flexibilização monetária e o aumento da previsão de aumento da produção industrial, em uma estimativa de 2,16%
para 2,30%.
A aparente estabilização dos números sugere ambiente propício para investimentos e geração de emprego,
contudo, as eleições no segundo semestre de 2018 podem levar os empresários a puxarem o freio de mão
no primeiro trimestre. O que não parece lógico, apontam os economistas,
haja vista que as eleições criam uma
configuração de mercado inédita nos
negócios, quando o primeiro semestre concentra mais os investimentos
e é melhor financeiramente do que
o segundo.

CENÁRIO POSITIVO
Para a economista-chefe da Rosemberg Partners Consultores Empresariais, Thais Marzola Zara, a trajetória de recuperação da atividade
econômica é uma tendência positiva em 2018.
“Embora haja incertezas quanto ao
cenário político a tendência é de melhora nos próximos meses”, afirma,
lembrando que serviços, aonde se enquadra o mercado da comunicação,
mesmo sendo o que mais demorou
para cair quando teve o ponto mais
alto da crise, também foi o que mais
demorou para se recuperar.
Na comparação interanual realizada pela consultoria de Marzola, ape-
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sar da indústria ainda estar no negativo, o comércio reage e em perspectiva
vai impulsionar o trabalho e o crédito
em uma retroalimentação que atingirá também o setor de serviços.
“O comercio já tem tido melhora
em itens como móveis, eletrodomésticos e vestuário e a melhora gradativa do crédito e da liberação do FGTS,
além, principalmente, da economia
voltar a ter taxas mais baixas para crédito é um indicador de melhora para
pessoa física”, avalia.
Já no quesito “serviços”, aonde a
propaganda está inserida, o cenário
também é de recuperação, apesar de
uma velocidade menor.
Da mesma opinião é o ex-ministro
da fazenda e atualmente requisitado
palestrante, Mailson da Nóbrega, que
em outubro passado participou do
Maximídia e falou sobre o otimismo
generalizado de bancos e investidores

Thais Marzola Rosemberg Consultores
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em relação ao Brasil, numa apologia
à recuperação da economia de países
desenvolvidos, aí incluídos a Venezuela e irmãos mais pobres.
Segundo Mailson, todos crescem
de maneira sincronizada, o que não
ocorria há cinquenta anos. Até a Grécia, onde foi mais intensa a crise do
euro de 2012, a economia se expande.
Ninguém enxerga risco para os próximos anos, mesmo diante dos embates verbais entre os EUA e a Coreia do
Norte”, aponta o economista.
E nesse quesito a América Latina
se destaca. Pesquisa do Goldman Sachs, realizada com mais de mil participantes de um evento em Washington, indicou que 61% deles pensam
investir recursos nos mercados financeiros da região.

PROPÓSITOS E AçõES

Num cenário macro-econômico,
e corroborando os apontamentos de
Thais Marzola, o ex-ministro afirma
que o país já saiu da recessão e citou
o PIB ultrapassando o 0,7% este ano
para 2,8% de expansão em 2018; a
queda da inflação e a taxa Selic, que
regula os juros praticados pelo sistema financeiro, que deve fechar em
7%, a menor da história desde que foi
instituída.
Se por um lado as previsões econômicas sinalizam uma retomada,
embora o céu ainda não seja de brigadeiro, no âmbito das entidades do
mercado publicitário a disposição é
de colocar o pé no acelerador.
Os presidentes entrevistados apontam a seguir as ações que estarão na
pauta das entidades e os temas que
merecerão reflexão ao longo de 2018.
Mais do que citar temas de interes-

João Branco –
Presidente da ABA

se das entidades fundadoras e das que
reúnem profissionais do setor, os entrevistados explicam o porquê das escolhas e sinalizam com reflexões que
chegam a ser universais mas que impactam sobremaneira os negócios da
comunicação e os caminhos a serem
percorridos por seus atores.
A exemplo da história de Sófocles, aonde consta a lenda de Tebas,
a esfinge pode se suicidar pois todo o
mercado publicitário segue em busca
de decifrar 2018 e fazer dele o melhor
ano da história.
JOÃO BRANCO – ABA
A ABA está muito atenta às transformações em curso nos hábitos das
pessoas. Atualmente, temos dois vetores que se destacam nesse processo: a ascensão do consumo consciente e o fortalecimento exponencial dos
consumidores empoderados pela revolução digital, que ampliou o acesso
a um volume maior de informações.
A partir do entendimento deste contexto e do nosso propósito de

mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade,
definimos seis temas estratégicos
que predominarão em nossa agenda
nos próximos anos. São eles: Marketing de Conteúdo, Relevância e Engajamento; Consumo Consciente;
Tecnologia e seu Impacto na Comunicação e no Marketing; Futuro Modelo de Comunicação e Marketing;
e Protagonismo Colaborativo, que
abrange desde modelos de negócios
sustentáveis no mercado da comunicação à garantia dos direitos de liberdade de expressão e comunicação.
Há três meses como Presidente da
ABA, me envolvi e acompanhei a fase
final de um estruturado processo de
validação do nosso propósito – Projeto ABA 2020, que nos deu as diretrizes necessárias para que possamos
ampliar e dar mais consistência ao
nosso papel como instituição.

Mario D’Andrea –
Presidente da ABAP

Sem dúvida, essa foi a realização
mais importante de 2017 e os seis temas estratégicos definidos na iniciativa e que citamos acima serão a chave do desenvolvimento do marketing
e dos negócios para o futuro.
Com esse norte, a partir de agora, concentraremos todos nossos esforços em mobilizar o mercado para
promover um ambiente de negócios
livre e responsável, bem como difundir e estimular as melhores práticas
globais em marketing, relacionadas
também ao ambiente regulatório.
Estamos ainda direcionados ao desenvolvimento de talentos. Entendemos que esses fatores são determinantes para pavimentar os caminhos
do futuro da comunicação. Além disso, acreditamos que essa construção
só será bem sucedida se ocorrer de
forma coletiva e, por este motivo, estamos totalmente focados em mobilizar o mercado para esta jornada.
Reitero, que em princípio, os seis
temas estratégicos que vamos trabalhar contemplam o mais essencial e
prioritário das metas e ações a serem
implementadas pela ABA em 2018
e nos próximos anos. Contudo, vou
aproveitar a oportunidade e chamar
a atenção para o que está por trás dos
temas, que realmente pode proporcionar os avanços que precisamos.
É muito importante que as lideranças do marketing brasileiro assumam
o protagonismo não só do sucesso
de seus negócios, mas da construção
de uma sociedade mais consciente e
responsável, pois temos uma noção
muito clara do potencial de impacto e
da relevância da comunicação como
ferramenta para a educação e construção da sociedade.

Marcelo Rech –
Presidente da ANJ

Desta forma, podemos exercer papel transformador em direção a um
futuro de possibilidades e prosperidade. Eu e todos na ABA estamos
convictos de que o marketing pode
contribuir para que tenhamos uma
sociedade mais consciente e responsável, passando por aspectos como
educação, conscientização e prevenção, bem como antecipação dos desafios e problemas futuros.
Nesse sentido, a criatividade brasileira tem condições de ser a propulsora de crescimento, desde que esteja
sempre alicerçada na ética, transparência e autenticidade. Se as lideranças navegarem nessa direção em
2018, o Brasil certamente ficará mais
fortalecido e toda a sociedade ganha
com isso.
MARIO D’ANDREA – ABAP
Com certeza, o assunto do mundo
digital e a necessidade de colocar regras claras neste tipo de comunicação
são assuntos que vão estar na pauta
durante todo ano de 2018. Sabemos
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DM9 ganha a maior concorrência privada do ano, Walmart, e mais
Também obtém crescimento histórico na pesquisa de satisfação
festivais, como uma das 3 agências mais premiadas do Brasil em

6 novas contas.
Deu um salto expressivo no ranking de agências.
dos seus atuais clientes.
Volta com força total aos palcos dos
Cannes e no El Ojo, na América Latina.
Um ano brilhante.
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das dificuldades em instaurar essas
regras, mas também sabemos da necessidade de dar mais segurança aos
investimentos dos clientes nos veículos e plataformas digitais – que não
são pequenos.
Outro assunto: regras de governança e compliance para a gestão de
agências. A ABAP vai investir neste
assunto seriamente, contratando especialistas em governança empresarial para disponibilizar esse conhecimento a todos os associados.
Um assunto de fundo social também será discutido seriamente durante o ano de 2018: a igualdade de
gêneros e cor nas campanhas de comunicação.
Já as ações práticas sobre os temas
acima estão sendo discutidas internamente e serão divulgadas já no início do ano. Mas destacamos as reuniões em todas as regionais da ABAP

Luis Roberto Antonik –
Diretor Geral da ABERT

28 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2017

espalhadas pelo país que já iniciaram
neste ano, levando conhecimento e
discussões sobre as mais novas tendências da nossa atividade à maioria
das capitais brasileiras. Este ano tivemos em Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza – e outras capitais virão
em seguida.
O Projeto Start será lançado em
todas as capitais que são sedes das
ABAPs estaduais.
Essa iniciativa, em parceria com os
veículos, visa trazer de volta à mídia
os pequenos e médios anunciantes
afastados do mercado pela crise. Em
resumo, visa ativar o mercado.
Já o Projeto “Comunicar e Crescer”
é um evento tradicional que a ABAP
realiza em conjunto com as entidades
de classe (Associações Comerciais,
Industriais, CDLs), com apoio do Sebrae e dos veículos das cidades onde
os eventos são realizados.
O projeto é dedicado aos pequenos
e médios empresários para ensinálos a utilizar corretamente a publicidade como ferramenta de desenvolvimento dos seus negócios e ter nas
agências suas parceiras na comunicação comercial.
Esse projeto já criou centenas de
novos clientes para as pequenas e médias agências e novos anunciantes para os veículos. Também é uma iniciativa de ativação do mercado.
“Construindo Pontes” é um ciclo
de palestras e painéis para discutir
como a comunicação e evolução se
unem em uma lógica única de negócios. O modelo brasileiro de comunicação comercial em discussão. As
novas oportunidades, os novos serviços, as novas formas de remuneração,
o novo perfil de agências, o profissio-

Oscar Simões Presidente da ABTA

nal dessa nova era. E são eventos realizados também nas capitais com sedes da ABAPs estaduais.
Há ainda uma parceria entre a ESPM/ABAP 2017-2018. A ESPM está levando o Programa Avançado em
Publicidade e Marketing para as capitais brasileiras e a entidade é parceira
da faculdade na organização e divulgação dos cursos nessas cidades.
E, finalmente, estabelecemos também parceria com os tribunais de
contas dos estados e prefeituras. A
consultoria jurídica da ABAP está realizando, a pedido de estados e municípios, palestras e painéis sobre
licitações das contas públicas de publicidade. Principalmente as prefeituras que estão sob nova administração a partir desse ano.
MARCELO RECH - ANJ
O tema central é posicionamento dos jornais como um porto seguro na tempestade de desinformações,
distorções disseminadas pela indústria da má fé e de riscos de as marcas

serem associadas a manifestações extremadas ou esdrúxulas. Para o público, queremos deixar cada vez mais
claro que jornal é sinônimo de informação de qualidade e opinião plural. Para os anunciantes, queremos
ser identificados como uma garantia de que sua marca não será atirada ao vento e vinculada a conteúdos
que violam valores da própria marca.
Hoje está claro que os gigantes digitais são plataformas no mínimo
temerárias para as marcas por misturá-las a conteúdos altamente questionáveis do ponto de vista ético e da
credibilidade. Os jornais são um antídoto contra essa doença que contamina largas parcelas da sociedade.
Também pretendemos reforçar a visão de que o jornal vai muito além do
papel. A palavra jornal evoca associações positivas, como credibilidade e
compromisso com a verdade, mas ho-

Fabio Gallo - Presidente
da ANER

je não faz mais sentido associá-lo apenas ao papel. Embora os impressos
sejam e continuarão sendo muito relevantes, os jornais se transformaram
em plataformas multimídia, muitas
delas operando 24/7, com abordagens distintas para atender a jornada
do consumidor e gerar um máximo
de eficácia informativa e publicitária de acordo com a conveniência do
usuário e da estratégia do anunciante.
Nossas ações a serem implementadas se dão principalmente no campo da difusão de ideias e do alerta
para os riscos do controle do fluxo
informativo pelos gigantes digitais.
O mundo está em uma encruzilhada, e países como o Brasil, que terá
eleições gerais em 2018, são altamente vulneráveis à indústria da mentira
e das manipulações aguçadas pelos
algoritmos das redes e dos mecanismos de buscas.
Uma das ações objetivas nesse sentido, por exemplo, será a promoção
de um congresso de jornais em 2018
voltado para a valorização da comunicação profissional e o estímulo aos
associados para formar alianças que
enfrentem a desinformação.
Acrescento que 2018 será um ano
decisivo para as marcas, que começarão a acordar para a dimensão do
problema criado pelos efeitos colaterais das bolhas e das notícias falsas
no mundo digital. Hoje o patrimônio
mais valioso de uma empresa é sua
reputação. Leva-se anos para construí-la e minutos para destruí-la. Posicionar adequadamente a sua marca,
e procurar – ou reencontrar - os parceiros seguros para essa construção,
será fundamental para o sucesso ou
fracasso dos negócios.

Valério Junkes –
Presidente da CENTRAL
DE OUTDOOR

LUIS ANTONIK - ABERT
2018 será mais um ano de intensas atividades desenvolvidas pela
ABERT.
Em ano eleitoral, a ABERT, em parceria com entidades da imprensa, intensificará a campanha de combate
às notícias falsas e em defesa da liberdade de imprensa. Acompanharemos ainda o calendário eleitoral,
dando orientações às emissoras em
relação às restrições impostas no período das eleições.
A flexibilização definitiva da Voz
do Brasil continua como uma das
prioridades da ABERT, além da redução dos tributos do setor de radiodifusão, com especial atenção para a
reforma do PIS e COFINS e para a
manutenção da condição atual da folha de pagamento.
A atenção também estará voltada
para a habilitação definitiva do chip
de rádio FM nos celulares vendidos
aqui no Brasil.
Assim como nos anos anteriores, a
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ABERT, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, dará continuidade
ao processo de migração das rádios
AM para FM. Junto à Anatel, a Associação finalizará os estudos da migração, contemplando as rádios que ficarão na faixa atual e na estendida.
O desligamento do sinal analógico
de TV, que ganhou um grande impulso em 2017, também terá um acompanhamento especial da ABERT,
sempre preocupada em garantir que
a população, principalmente a de baixa renda, continue tendo acesso à sua
programação favorita na televisão
aberta e gratuita com o sinal digital.
Em fevereiro, será lançado o Relatório ABERT sobre Violações à Liberdade de Imprensa e de Expressão - 2018, documento que compila
os casos de agressões, intimidações e
ameaças sofridas por profissionais da

Glaucio Binder –
Presidente da FENAPRO
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imprensa durante o exercício do jornalismo, ao longo de 2017.
Ainda no primeiro semestre, será
lançada, oficialmente, a nova fase do
projeto MobiAbert para todo o Brasil. A expectativa é que o integrador
de rádios, que já é o maior do Brasil,
com 2,3 mil rádios, se torne uma referência para radiodifusores e ouvintes, além de um exemplo de sucesso
para o mundo todo.
No segundo semestre, o Congresso ABERT de Radiodifusão reunirá,
nos dias 21 e 22 de agosto, em Brasília, jornalistas, profissionais do rádio
e da TV e especialistas internacionais
para debater os rumos da radiodifusão no ambiente tecnológico e de mobilidade.
Os desafios são grandes, mas a
ABERT, sempre atenta aos interesses
da radiodifusão, continuará a trabalhar intensamente para garantir que
o setor continue forte e unido.
OSCAR SIMõES - ABTA
O grande desafio para 2018 no setor de TV por assinatura no Brasil é
o mesmo de quase todos os outros
setores da economia: a retomada do
crescimento. No caso da TV paga, isso significa a volta da expansão da base de assinantes. Porém, neste mercado, em especial, temos alguns outros
fatores, além do cenário econômico,
que merecem muita atenção e ações
urgentes, para que este serviço possa chegar às casas de mais brasileiros.
O primeiro ponto de inflexão são as
transformações tecnológicas. Em que
pese o expressivo aumento da audiência da TV paga, que quintuplicou
nos últimos seis anos, as novas formas de entrega de vídeos pela inter-

Cristiano Nóbrega –
Presidente do IAB

net geram novos hábitos de consumo.
O setor de TV por assinatura vem se
adequando a essas evoluções, oferecendo cada vez mais conteúdo que
pode ser acessado em dispositivos
móveis ou qualquer outro conectado
à banda larga. Entretanto, os avanços
tecnológicos também impõem discussões sobre o próprio modelo da
indústria audiovisual e de telecomunicações, no mundo todo.
E um novo ambiente tecnológico e
de negócios requer igualmente uma
nova realidade regulatória e tributária. No Brasil, o setor de TV por assinatura ainda está sujeito a uma complexa regulação, que em muitos casos
se torna mais um inibidor do crescimento deste serviço. Todo esse arcabouço de obrigações que pesam sobre esta indústria deve ser repensado,
à luz do cenário e futuro.
Um exemplo é o Regulamento
Geral de Direitos do Consumidor
(RGC), que eleva os custos das empresas do setor, sem agregar benefícios aos assinantes. E isso pode di-

ficultar ainda mais a expansão do
acesso ao serviço de TV por assinatura, que é um desejo de milhões de
brasileiros, segundo apontam as pesquisas. Um estudo feito pela empresa
Plano CDE aponta que a TV paga é
considerada uma das principais fontes de lazer e cultura por 74% da população de classe C.
Por fim, e não menos importante,
o setor de TV por assinatura enfrenta uma ameaça crescente e que evolui
com a mesma velocidade das transformações tecnológicas: a pirataria,
agora na sua versão 4.0, na era do cibercrime. Agora, os piratas oferecem
o conteúdo de TV paga pela internet
ou por meio de caixas mais sofisticadas, que expõem os usuários ao roubo de seus dados pessoais.
A estimativa atual é que a pirataria
provoca uma perda de R$ 6 bilhões
por ano, em evasão de receitas nas

Romerson Faco –
FENAPEX

empresas e de impostos para os governos. Além disso, ameaça milhares
de empregos de uma extensa cadeia
produtiva de profissionais que atuam
na indústria de TV paga, que vão desde a concepção dos programas, passando pela produção até a entrega dos
conteúdos, incluindo toda a estrutura
de atendimento aos assinantes.
Todo este cenário ganha ainda mais
relevância quando consideramos que
o Brasil apresenta índices de penetração extremamente baixos, mesmo quando comparados com outros países da América Latina (aqui
ainda não chegamos a 30% dos lares,
enquanto na Argentina, o serviço está em 78% dos domicílios). Ou seja,
mesmo antes do mercado brasileiro
atingir maturidade, grandes desafios
são apresentados e eles precisam ser
enfrentados com urgência e eficácia.
A ABTA é uma entidade de representação das operadoras e programadoras de TV por assinatura, portanto,
não implementa ações na esfera estratégica dos negócios, o que compete
à cada empresa. Já no campo das relações institucionais e governamentais,
a associação tem uma atuação bastante intensa e transparente.
As ações da ABTA em 2018 ainda
estão sendo desenhadas e serão aprovadas pelo Conselho Diretor da entidade, mas certamente entre elas daremos continuidade a iniciativas que já
estão em andamento e que tratam dos
atuais desafios do setor, que citamos.
No campo regulatório, vamos continuar defendendo a revisão e simplificação de regras que hoje sobrecarregam os custos das operadoras e
programadoras do setor, sem trazer
benefícios aos assinantes.

Paulo Sant’Anna –
Presidente do GRUPO
DE MíDIA
E no combate à pirataria, a ABTA
conta com o seu Núcleo Anti-Fraude
de TV por Assinatura, que há mais de
10 anos monitora os avanços do crime organizado nesta área e colabora
com as autoridades públicas como as
Polícias Civil e Federal, Receita Federal, Ministério Público e Justiça.
Além disso, a ABTA tem estimulado e participado de outras iniciativas
governamentais de combate à pirataria. Recentemente, o Conselho Superior de Cinema criou um grupo de
trabalho para apoiar as ações da Ancine (Agência Nacional de Cinema)
na fiscalização contra a pirataria de
conteúdos audiovisuais.
No que diz respeito ao negócio de
TV por assinatura, certamente todos os temas relacionados aqui estão
no radar dos líderes das operadoras
e programadoras. No que compete às empresas, o setor investe continuamente em oferecer a melhor experiência aos assinantes, em termos
de qualidade e variedade. A TV paga
abre horizontes para inúmeras possiDezembro, 2017 - CENP Em rEvista - 31

CAPA

bilidades de cultura e lazer, atendendo a uma ampla diversidade de preferências e com outras vantagens, como
a curadoria de especialistas em cada estilo de programação e com a garantia de entregar o melhor conteúdo
sem riscos para a segurança do assinante e de sua família.
Pesquisas internacionais apontam
que a TV por assinatura ainda será
uma plataforma relevante por muito tempo. E se o ambiente econômico evoluir de favoravelmente no Brasil, como se espera, acreditamos que
também podemos levar esse serviço a mais famílias brasileiras que desejam um produto seguro e de alta
qualidade.
FABIO GALLO - ANER
Na Aner, vamos focar em dois pontos que consideramos fundamentais
- sobretudo em tempos de tanta polarização e superficialidade nas discussões: a importância da credibilidade da informação, um tradicional
atributo do meio revista, o direito da
sociedade à informação e o risco da
proliferação das fake news. No próximo ano, teremos eleições para cargos majoritários no Brasil. Acredito
que viveremos uma das campanhas
mais acirradas dos últimos tempos.
Episódios dessa magnitude, com tantas coisas em jogo, são terrenos férteis
para proliferação de notícias falsas,
criadas com o intuito de manipular
a opinião pública. Estamos assistindo aos recentes desdobramentos do
processo eleitoral americano, célebre
pela difusão das fake news. As suspeitas levantadas em torno do processo -- sejam elas verdadeiras ou não
-- geram insegurança e instabilida32 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2017

de. É nessas horas que fica evidente o
quanto a credibilidade vale. A defesa
da credibilidade deve ser uma bandeira da Aner.
Além dessas questões mais amplas, continuaremos a trabalhar pelo
fortalecimento das revistas e de seus
editores. Vamos continuar a tratar de
temas importantíssimos como as tendências do mercado publicitário, circulação, a adoção de plataformas digitais, os rumos que o mercado vem
tomando no Brasil e o no mundo.
Entre as ações que estão sendo implementadas podemos dizer que estamos desenvolvendo um calendários de eventos, cursos e discussões
em torno das grandes questões a serem debatidas ao longo de 2018. Queremos voltar a debater com a sociedade a questão das fake news e do
direito do cidadão à informação. Mas
também vamos promover cursos e
workshops voltados para os editores
e para os profissionais que trabalham
com o meio revista. Uma das ideias é
promover, em associação com uma
instituição de ensino de comunicação
de renome, um curso sobre branded
content - a grande tendência na área
de publicidade. Também gostaríamos
de montar algo parecido em relação
ao uso da plataforma mobile, ainda
pouco explorada no Brasil.
Como já mencionei anteriormente, 2018 será um ano importantíssimo para o Brasil em termos políticos
e econômicos. Viveremos um processo eleitoral -- ainda rodeado de dúvidas -- após o impeachment de Dilma
Rousseff e um governo Michel Temer
muito tumultuado. A economia parece ter descolado um pouco da política. Saímos de um longo, profundo e

Robert Filshill Presidente do GRUPO
DE ATENDIMENTO
doloroso período de recessão. E, ao
que tudo indica, voltaremos a crescer,
ainda que não nos patamares e na velocidade desejados. Observar de perto o cenário e procurar entendê-lo
será, na minha opinião, fundamental para os líderes do mundo dos negócios. A retomada pode dar impulso às inovações e investimentos em
diferentes setores. Os movimentos de
mudança tendem a se acelerar. É preciso estar pronto para reagir. E, claro, num mundo cada vez mais digital, olhar para as novas tecnologias e
entender o que elas podem fazer pelo
negócio tornou-se algo mandatório.
VALÉRIO JUNKES - CENTRAL
DE OUTDOOR
Uma preocupação constante da
Central de Outdoor é contribuir com
nossos associados para torná-los cada vez mais competentes e profissionais em suas áreas de cobertura. Por
isso a Central de Outdoor busca trazer mais benefícios e conhecimentos
para contribuir com o crescimento

dos seus associados, uma vez que o
mercado está cada vez mais exigente na compra de mídia. Sabemos da
importância do OOH no plano de
mídia de qualquer anunciante e trabalhamos para facilitar às agências a
programação e contratação da mídia
exterior. Hoje constatamos um avanço nas ferramentas de métricas para o
nosso segmento e uma das pautas da
entidade é expandir a cobertura do
Aumex – o painel de Audiência da
Mídia Exterior, para podermos levar
números reais às agências e clientes,
facilitar o planejamento e comprovar
o fantástico impacto que essa mídia
apresenta, atribuindo ao outdoor os
resultados incríveis que entregamos
aos anunciantes.
Daremos continuidade ao nosso
planejamento do biênio 2016-2018,
promovendo a II Missão Empresarial
Internacional. Em 2017 estivemos em
Las Vegas e Colômbia, nos atualizando sobre as novidades para o segmento e realizando um intercâmbio com
empresas do setor OOH. Em 2018,
visitaremos Argentina e Peru, com o
mesmo objetivo de trocar experiências para o fortalecimento da Mídia
Exterior. No primeiro trimestre realizaremos a nossa Convenção Anual,
onde reunimos entre 120 e 150 empresários de todo o país, e compartilhamos conhecimentos com foco em
novas tecnologias e aprimoramento
das mesmas. Faremos também o lançamento do Aumex para o mercado,
o painel de Audiência da Mídia Exterior. Essa nova tecnologia para aferição de audiência já está sendo utilizada em alguns mercados e vamos
expandi-la para aferir os números de
todo o país. Temos uma mídia com

altíssima eficiência e todas as ações
planejadas pela Central de Outdoor
para 2018 têm o objetivo de aumentar a performance do associado como
empresário, levar mais conhecimento a ele e desenvolver ferramentas que
atendam às necessidades das agências
quanto a programação e comprovação dessa eficácia inquestionável.
Estamos percebendo um retorno massivo de grandes anunciantes
que migraram toda sua comunicação para as plataformas digitais online há 2 ou 3 anos e, agora, constataram a importância da mídia exterior
no engajamento do marketing digital e voltam a programar esta mídia
com maior volume de pontos e ampliação de cobertura. Em 2017 tivemos um último trimestre muito
favorável à publicidade externa. Estamos otimistas com o crescimento da economia previsto para 2018 e
com as facilidades que devemos apresentar ao mercado sobre métricas, o
que vai facilitar a sua programação,
também acreditamos em um crescimento ainda maior da Mídia Exterior para 2018. Torcemos para que a
influência da política, o que é natural
em um ano eleitoral, seja favorável ao
mercado e ao aquecimento dessa economia. E vamos em frente. Seguir otimista e trazendo inovações é o que
nos torna ainda mais fortes!
GLAUCIO BINDER - FENAPRO
Entre os temas que estarão em destaque na agenda da Fenapro eu destaco as questões de Gestão, rentabilidade, relevância e as transformações.
Implantamos este ano algumas
ações de muita efetividade e pretendemos mantê-las em 2018. Por

Ênio Vergeiro –
Presidente da APP

exemplo: - Programa de Gestão total, atuando na área financeira e administrativa, na de conteúdos e na de
Gerência de Projetos; isso é uma demanda do mercado;
- Manutenção da ação junto à academia, através do FenaprÓ Universitário, visando manter atração para jovens talentos;
- Presença em Cannes e roadshow
no mercado, em parceria com o Estadão, em um permanente estímulo da
criatividade;
- Fiscalização das licitações públicas; atuando em defesa do modelo;
- Permanente discussão - através de
diferentes modelagens - sobre o modelo do negócio, dando atenção às
transformações;
- Estímulo a novos anunciantes
(projeto novo) => estimulando o
crescimento do mercado;
- Na toca com leões, integração
com Startups => estímulo à inovação.
Outros temas que destaco para que
os líderes do nosso negócio naveguem melhor em 2018 passam por
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uma reflexão sobre o momento atual.
O mercado como um todo está preocupado com rentabilização do negócio. Nesta direção iniciamos um projeto de entregar novos produtos ao
mercado, que representem economia em diversas áreas de compra das
agências, tais como softwares de gestão, pesquisas, planos de saúde, vale
refeição entre outros.
A Fenapro poderá ser um hub de
negociação para otimizar investimentos das agências, especialmente
as médias e pequenas.
CRISTIANO NÓBREGA – IAB
N.R.: No dia 31/10 aconteceu a eleição da nova diretoria da IAB que elegeu para o ano de 2018 como presidente, Ana Moisés. Como a CENP em
Revista teve fechamento antes desta
data, a matéria foi feita com o presidente então em exercício. A entidade
afirma que apesar disso, os pontos essenciais da entrevista, a estrutura da
entidade e as prioridades para a publicidade digital não mudam ao longo
de 2018 e que tanto a antiga gestão como a recém-empossada seguem juntas
em defesa do setor.
A publicidade digital requer resiliência e o entendimento de que estamos organizando as regras durante o jogo. Alguns temas que já foram
pauta no ano de 2017 e certamente
permanecerão em 2018 são: uso de
dados e a privacidade, transparência nas relações comerciais, métricas
cruzadas entre plataformas, combate a fraude, evolução de formatos publicitários (CBA - Coalition for better
ads) e ambiente regulatório.
Ainda estamos finalizando o plano de 2018, mas nossas áreas essen34 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2017

ciais de educação, conteúdo e eventos
permanecem. E nossas 4 áreas de desenvolvimento serão: manter agenda
regulatória proativa, incluindo a relação com outras entidades de classe; capacitar profissionais em toda
cadeia de valor; fornecer dados, boas práticas e pesquisas para o desenvolvimento da publicidade digital; reforçar, constantemente, a capacidade
de crescimento agnóstica da entidade
Entre outros temas a destacar, já
estamos vivendo uma elevação na
temperatura das discussões sobre
modelos de negócios, regulações, estruturas de mercado da publicidade.
Para 2018 somaremos a isto um novo cenário político e neste sentido,
acredito que o auxílio será proporcional ao envolvimento e protagonismo nestas discussões. Este é um
momento muito oportuno. Mas nada estará pronto, é necessário arregaçar as mangas e sujar os sapatos para
a construção.
ROMERSON FACO – FENAPEX
Entre os temas que estarão na agenda da FENAPEX para 2018 eu cito a Evolução e criação de produtos OOH, Métricas utilizadas pelos
Players de OOH e a Regulamentação
Federal da atividade para 2019 já com
a nova composição da Câmara.
Entre as ações a serem implementadas, destaco a realização de eventos
OOH para formandos do último ano
de comunicação e recém-formandos, gerentes de marketing de clientes, agências para expor as potencialidades e serviços OOH disponíveis
em todo o território nacional.
A padronização de checking’s para Agências e Anunciantes através de

Eduardo Alvarenga –
Presidente da ABOOH

debates com Grupo de Mídia, ABA,
Fenapro e demais entidades representativas do setor publicitário Nacional
também está no nosso radar. E ainda
a padronização nas grades de mídias
digitais outdoor e indoor.
Pretendemos também iniciar com
a Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Federal os debates e formulação do texto da Regulamentação
Federal da Atividade de Mídia Exterior OOH através de Lei Federal, visando regras mais rígidas e formação
profissional adequada para um crescimento e padronização do setor.
PAULO SANT’ANNA – GM SP
Em 2018 o GMSP completará 50
anos. No nosso planejamento estamos prevendo uma série de eventos
comemorativos, novos cursos sobre
temas atuais para diferentes profissionais de mídia, cobrindo desde os
entrantes na profissão, como também os mais seniors. Devemos ter
também uma atualização da Prova de
Certificação, que ao longo dos anos

certificou quase 1.000 profissionais.
Além da nossa própria agenda, estaremos atentos aos temas do mercado,
como por exemplo a discussão sobre
fraude no digital, novas métricas para
OOH etc. Já abri uma conversa com
o IAB para termos projetos conjuntos
no próximo ano.
Como mencionei acima, nosso foco será em ações de Conhecimento.
Todas as novas parcerias nessa área
serão implementadas e também as
que já promovemos deverão passar
por atualização.
Acredito que deveremos ter um
2018 de retomada do investimento,
visto que há sinais claros de melhora na economia. Isso deve refletir na
publicidade, mas essa retomada será
feita com cautela por parte dos anunciantes. Temos que ter em mente que
novas receitas surgem a cada dia e
que não devemos necessariamente
repetir sucessos do passado, porque
o consumidor está cada dia mais exigente e com hábitos de mídia também mais complexos.
DUILIO NOVAES – ABEP
A missão da ABEP, desde sempre, é
zelar pela aplicação das boas práticas
na indústria de Pesquisa de Mercado
Opinião e Mídia. Nesse contexto, um
dos ângulos que, desde já, chama a
nossa atenção é a forma como alguns
resultados de pesquisa são apresentados e divulgados nos meios de comunicação. Na maioria dos casos, não se
trata de um descuido dos jornalistas
ou dos veículos, mas de um desconhecimento da imprensa da importância dos critérios e variáveis que
cercam uma pesquisa. Há normas para isso e a ABEP se coloca à disposi-

ção para orientar, apontar eventuais
equívocos e sugerir esclarecimentos.
O mais importante é que os dados
sejam divulgados de forma correta e clara, sem prejuízo dos usuários
(clientes) e da população que utiliza
as informações captadas pelas pesquisas. Tudo deve estar cercado de
plena segurança, sem indução a erros
de interpretação ou ainda a publicação de informações truncadas e confusas. Lembramos que todos os resultados de pesquisa devem informar o
tamanho de amostra, qual o universo
que a amostragem representa e a forma como os dados foram coletados,
off line ou on line, neste caso se os entrevistados fazem parte de um Painel
de Respondentes e foram convidados
a participar da pesquisa ou se foram
respostas espontâneas coletadas através de algum site ou blog.
Além da grade de cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela associação e do monitoramento permanente
do mercado por meio do seu Conselho de Autorregulamentação, a ABEP
está com tudo pronto para lançar um
novo instrumento de segurança e de
garantia relacionado às informações
apuradas pelas empresas de pesquisa:
o Selo de Qualidade ABEP. É um programa de auditoria em que serão avaliados processos e condutas aplicados
nos projetos de pesquisa, conforme as
normas de qualidade estabelecidas
pela ABEP – acatadas e reconhecidas
por seus associados.
Acrescento ainda informações sobre o 8° Congresso Brasileiro de Pesquisa de Mercado Opinião e Mídia
– Um infinito de Possibilidades, que
tem como chairman Felipe Mendes (GfK). O evento bianual, que irá

Duilio Novaes –
Presidente da ABEP

acontecer no início de junho, realizado pela ABEP abrirá espaço para
apresentação de cases selecionados,
estudos inéditos e palestras de convidados nacionais e internacionais.
Os nossos associados, em parceria
com seus clientes, têm a oportunidade, por exemplo, de trazer para o
congresso informações sobre técnicas inovadoras de coleta de dados ou
análise de dados obtidos em diversas
plataformas.
ÊNIO VERGEIRO – APP
A APP é uma entidade que acaba
de completar 80 anos e, ciente de seu
compromisso com o mercado, entende que não pode ser repetitiva em
suas ações e nem ficar parada neste
status consolidado de ser a “casa dos
profissionais de propaganda”
Para isso, e considerando até mesmo nossa vocação de ser incubadora
de ideias e berço seguro aonde nasceram iniciativas e outras entidades
do mercado como o Grupo de Mídia, Grupo de Profissionais de AtenDezembro, 2017 - CENP Em rEvista - 35
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dimento, o próprio CENP e o Conar,
decidimos que em 2018 deveremos
ser mais atuantes e representativos
nas relações institucionais e com a
sociedade.
Há necessidade de uma integração
do mercado da comunicação com lideranças públicas e de responsabilidade civil para que entendam as normas do nosso setor, que se fortaleçam
e conheçam a legislação que nos rege e os propósitos que defendemos.
Nesse sentido, em 2018 lançaremos a
APP 8.0, uma iniciativa que visa dar
leveza à entidade e tirar o peso não
só das décadas que temos como também da falta de recursos que acomete nossos negócios.
Todos estão passando por dificuldades, os apoiadores estão reduzindo investimentos, o mercado de mídia e de agências sofre com a redução
das verbas, então, sem recursos não é
possível cumprir calendário de eventos e nem tirar do papel iniciativas.
Nossa missão então é investir nos riquíssimos talentos profissionais que
temos na diretoria da entidade e colocá-los a serviço do mercado. Recursos humanos não tem custo e também não tem preço, então vamos
colocar as melhores cabeças do nosso mercado de comunicação para trabalhar pelo mercado através de participações em seminários e palestras
em Universidades e de atuação institucional como os assentos que temos
no Conar, no ForCom e no MEC.
Também vamos enfatizar a utilização da nossa Câmara de Arbitragem
da Comunicação e estimular a participação de profissionais especializados em demandas de licitação pública, questões de compliance e de
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conformidade com nossa legislação;
bem como explicar como funciona o
depósito de ideias na entidade depositária da comunicação.
Ou seja, em 2018 vamos trabalhar
mais com foco na representatividade do profissional da propaganda em
todas as entidades do mercado de comunicação.
EDUARDO ALVARENGA –
ABOOH
2017 foi um bom ano para o setor
de mídia out of home e devemos continuar crescendo. Manteremos a linha de procurar expor os nossos números reais de mercado, o que deve
aumentar o share. Valorizar o IVC
como comprovação qualificada de
inventário e das campanhas. Difundir e ampliar os setores de OOH com
acesso às novas métricas de audiência
que atestem o grande volume de público que atingimos, individualmente ou na rica combinação com outros
meios de comunicação, devem ser
as metas e os temas a serem tratados
com determinação.
Entre as ações que devem ser implementadas, destaco como novidade lançar o “Prêmio de Criatividade
ABOOH” – para valorizar o talento
criativo envolvido com o meio; como
também, produzir o “OOH Facts”
que irá, de uma forma mais didática,
detalhar o papel do OOH na comunicação e apresentar as diferentes alternativas que o meio proporciona.
Entendemos também que ainda será um ano de sacrifício para o País e
pretendemos, através do nosso setor,
procurar contribuir com soluções
criativas, ágeis e eficazes para que os
anunciantes alcancem as suas metas.

Zeca Honorato - Pres. ASSOC. RIOGRANDENSE
DE PROPAGANDA

ROBERT FILSHIL – GA
O Grupo de Atendimento (GA),
que comemora 5 anos em março de
2018, tem como grande tema para o
próximo ano tratar e reforçar o valor
da comunicação e do profissional de
Atendimento na gestão e geração de
negócios. A missão do GA é formar
os futuros líderes de Atendimento no
mercado e, portanto, nosso foco está na capacitação do profissional de
Atendimento, buscando trazer uma
visão do contexto atual, das transformações à nossa volta e gerar um rico
e produtivo debate junto com as lideranças do mercado.
Estamos desenvolvendo também
uma extensa agenda acadêmica para o ano, que atenda às necessidades
identificadas entre os profissionais
de atendimento e líderes das Agências, portanto relevante e pertinente.
Esta agenda inclui cursos especiais,
desenvolvidos em parceria com instituições importantes, como a Berlin
School of Creative Leadership. Tere-

mos também aulas pontuais, como
as iniciadas em 2017 com as Provocações, que são sessões onde abrimos o palco para um profissional
agente de transformação e elaboramos sobre um tema específico, provocando uma reflexão sobre nossa
atividade e atuação. Continuaremos
também realizando mensalmente
os Encontros com Líderes, um momento para conhecer a trajetória e
modo de pensar de um grande líder
do mercado. Temos também o Programa Mentoria, onde os associados podem receber aconselhamento profissional através de sessões,
individuais e confidencias, buscando a resolução de um problema ou
melhoria em alguma situação específica. Aliás, em 2017 inauguramos
nosso programa de associados, com
uma série de benefícios, entre conteúdos exclusivos e descontos nos
eventos, e nossa meta é fechar 2018
com 300 associados. E, ao final do
ano, fecharemos os trabalhos com
nosso evento anual, o GA Summit,
que em 2018 estará em sua 6ª edição. O Summit é um evento importante, que traz uma série de palestras
e painéis, inclusive com palestrantes
internacionais, sobre os temas mais
pertinentes do ano. É uma agenda
extensa, e temos um time dedicado
de diretores, todos líderes de atendimento de diversas agências, atuando
juntos para executar este plano.
Acreditamos ainda que o tema
fundamental a tratarmos entre todos,
é o resgate e reforço do valor contribuído e gerado pelos diversos players
no negócio da comunicação. O profissional de Atendimento é o líder da
relação agência – cliente, é quem di-

reciona esse relacionamento, é quem
constrói a estratégia de negócio, tanto para as marcas, suas empresas,
quanto para as Agências. E todos fazem parte desta equação, inclusive Veículos, Produtoras e Institutos
de Pesquisa. No GA estamos focados em continuamente desenvolver o
Atendimento como o “maestro” dessa equação, mas a construção de Valor deveria estar na agenda de todos.
ZECA HONORATO – ARP
Certamente, teremos que discutir com ainda mais profundidade a
questão do novo papel dos agentes
da nossa indústria. Estamos em plena transformação e precisamos ampliar a discussão sobre o novo profissional para a academia também.
Outro tema que vamos discutir é o
papel das agências X o crescimento
das consultorias.
Entre as ações a serem implementadas, além dos eventos que já realizamos, como a Semana ARP e o
Encontro ARP de Grupos de Mercado, entendo ser oportuno promover
maior aproximação com os clientes
de todos os segmentos. O que esperam da nós? O quão distante estamos
desta expectativa?
O novo líder do segmento publicitário deve ser alguém muito próximo
do negócio do cliente, amparado por
uma equipe multidisciplinar, ter foco em dados e fazer uma entrega mais
ampla. Temos que levar uma solução
mais completa para o cliente. Isso já
está em debate na ARP.
ANA COELHO – ABMP
O mercado publicitário tem passado por uma revolução sem preceden-

Ana Coelho - Pres da
ASSOC. BAHIANA DO
MERCADO PUBLICITáRIO
tes por causa dos rápidos avanços nas
áreas de tecnologia e inovação.
Os temas mais importantes são
a sustentabilidade das empresas, as
transformações para as quais devem
estar preparadas para passar, levando em consideração a atual conjuntura econômica, política e tecnológica que estamos vivendo.
E a discussão de possibilidades de
novos modelos de negócio no mercado publicitário.
A busca por informação deve ser
incessante e, por isso, vamos realizar encontros que promovam debates, qualificação, troca de experiências, apresentação de tendências entre
outras ações que enriqueçam ainda
mais esse mercado que é tão fértil e
não pode ficar obsoleto.
Provocaremos políticas públicas
que tragam novos anunciantes para o
Estado e desenvolveremos um trabalho em conjunto que facilite esta ação.
Acreditamos que promovendo a
difusão de conhecimento e a inovação, impulsionaremos as ações que
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estimulam os debates necessários à
construção de um mercado sustentável e orientado para as tendências.
Acrescento que temos que entender as mudanças e nos adpatar para
que não percamos as oportunidades
que surgem a todo momento.
A criatividade e a irreverência são
as nossas marcas e devemos exploralas, criando um ambiente que estimule que as agências, os veículos e os fornecedores trabalhem conjuntamente
apresentando as soluções necessárias
para essas mudanças.
RENATA D’AVILA – GP
Vamos seguir evoluindo nos temas
que já estamos abordando esse ano.
A Conferência do GP 2017 vem com
a temática “Valor & Valores”, que de
certa forma, resume bem os dois pilares de assuntos que acreditamos serem fundamentais nas discussões de
planejamento.
A geração de Valor para marcas,
clientes e agências, e nesse pilar temos tratado de entendimento de Dados, Métricas e toda a base de formação de um bom planejador como
insights, contexto cultural e conhecimento de pessoas. O mundo de hoje, exige do planejador entender cada
vez mais as pessoas/consumidores e
nunca tivemos a disposição tantos
dados e números para nos auxiliar, temos que mergulhar e desenvolver cada vez mais esses skills.
E sob a temática de valores estamos
discutindo o papel e responsabilidade
do planejador na construção de uma
comunicação cada vez mais alinhada
com os novos tempos e que enriquece o debate e evolui. Nesse cenário, temas como inclusão, diversidade e até
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assédio fazem parte da nossa agenda.
Estamos terminando o ano com a
divulgação dos resultados de um estudo que mostrará o cenário de assédio moral e sexual no mercado de
comunicação. Acreditamos que entender é o primeiro passo para uma
discussão e pensar em como construir ambientes mais saudáveis e produtivos para os nossos talentos.
O GP sempre teve um papel muito
importante de formação do profissional de planejamento. Nesse contexto, os cursos e palestras são os nossos
principais instrumentos para pautar e
construir discussões positivas.
Temos uma agenda de cursos e
eventos em construção que costumam
ocupar quase 9 meses do ano. Desde
formação, como a Planning Academy, atém assuntos como ROI e Dados.
Fora isso, queremos evoluir na
discussão sobre assédio, realizando
parcerias com os outros Grupos (de
Atendimento, de Mídia), para que essa seja uma discussão do mercado. A
partir dos resultados, queremos construir uma agenda propositiva. Esse é
um assunto de todos, e por isso, queremos estar cada vez mais próximos
para evoluir.
Tenho certeza que não faltam temas
e outros ainda vão surgir, mas queria
destacar 3 que são fundamentais para
navegarmos no próximo ano:
1) A questão das ações de ataques/
protestos organizados (tanto da “esquerda” como da “direita”) em redes
sociais sobre as marcas. Marcas fortes
e relevantes hoje se posicionam e tem
ponto de vista, mas isso deve ser feito
com responsabilidade e devemos estar preparados para lidar com as repercussões. Em um ano de eleições,

Renata D’Avila Presidente do GRUPO
DE PLANEJAMENTO
isso tende a se agravar e tudo pode ser
politizado. Estar atento a isso, é uma
responsabilidade das agências e dos
planejadores.
2) Dados são uma realidade e fundamentais para a nossa evolução.
Mas, devemos mudar o eixo da discussão de dados x criatividade para
“dados para criatividade + criatividade nos dados”. As coisas não são excludentes, temos que olhar esse novo
mundo como aliado.
3) Toda a questão de igualdade/
equanimidade no mercado, para evitar a evasão de talentos e garantir a
atratividade para novos talentos. Esse
é um assunto fundamental quando
falamos de indústria da criatividade,
precisamos de diversidade, liderar o
caminho e não seguir. Atrair talentos, construir novos talentos, abrir
para que as pessoas se sintam incluídas, representadas e de fato relevantes. Acredito que esse assunto não se
esgotou em 2017, nem irá em 2018.
Ele é uma agenda permanente para a
nossa evolução.

ÉTICA TAMBÉM
SE APRENDE
NA ESCOLA
Acreditamos que, para uma formação
completa, é fundamental que os
estudantes de Comunicações conheçam
e compreendam os conceitos da
autorregulação ético-comercial, regras e
normas que regem as relações econômicas
do setor de Publicidade e Propaganda.
No Brasil, as relações ético-comerciais são
organizadas por um conjunto complexo
e harmônico de leis, decretos federais
e normas de autorregulação.
Agora ficou mais fácil compreender
e aprender sobre o funcionamento do
mercado publicitário sem qualquer custo.
O Conteúdo Pedagógico CONAR–CENP:
arte, técnica e ética publicitárias, foi
desenvolvido para ajudar professores e
estudantes de Comunicações nesta tarefa,
por meio de aulas e exercícios preparados
exclusivamente para a academia.
Além das Normas-Padrão da Atividade
Publicitária, leis e decretos que norteiam
as relações ético-comerciais, a cargo do
CENP, também se encontram informações
sobre a autorregulamentação do conteúdo
publicitário, administrada pelo CONAR.
Nosso compromisso de auxiliar na
compreensão e de incentivar o respeito
e a conformidade às leis e às normas
éticas, agora começa na universidade.
PROFESSORES DE COMUNICAÇÃO:
CONHEÇAM! FOI FEITO PARA VOCÊS!

www.cenp.com.br

Se não tem respeito, não tem negócio

ESQUIZOFRENIA DIGITAL

A ÁRDUA TAREFA DE
REGULAR, MEDIR E REFLETIR
SOBRE A INTERFERÊNCIA
DIGITAL NO MUNDO REAL
E
m 2014 o especialista em ética informacional, o uruguaio
radicado na Alemanha, Rafael Capurro já dizia durante congresso sobre Cidadania na Era Digital, na
UFRJ, “que há uma esquizofrenia entre o mundo real e o digital”.
Passados quase quatro anos e considerando a impermanência do tempo e a velocidade com que as coisas
acontecem nestes novos tempos nada analógicos, o tema da discrepância entre a realidade e a internet parece longe de uma solução.
Frequentemente pululam notícias
sobre números inflados de audiência, crimes cibernéticos, regulações
que não levam em conta o ambiente legal já consolidado, financiamento de operações ilícitas a partir de
anunciantes que compram programática, enfim, uma novela que parece longe de ter fim.
Contudo, iniciativas como do Comitê de Combate à Fraude do IAB
Brasil - Interactive Advertising Bureau, reunindo anunciantes para
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discutir as boas práticas no combate à fraude na publicidade online e
contribuir para o crescimento do investimento de forma consciente, parecem estimular a evolução da publicidade digital.
Nesse sentido, recente encontro
promovido pela entidade contou
com as apresentações de Páris Piedade Neto, presidente do Comitê de
Combate à Fraude e diretor de plataformas tecnológicas da Central Globo de Mídias Digitais, e Rafael Araújo, gerente de produto na Tempest
Security Intelligence falando sobre
os principais tipos de fraude.
Os mais danosos, na opinião dos
palestrantes, são os de difícil identificação, como ad stuffing, em que
os anúncios são intencionalmente escondidos, empilhados ou encobertos, com a intenção de inflar
suas visualizações. Classificados como SIVT (sigla em inglês de “tráfego inválido sofisticado”) eles também fazem uso de bots que infectam
computadores e tentam simular o

comportamento humano, por meio
de requisições de anúncios, sem o
controle do usuário. Ou seja, são robôs lendo páginas e visitando anúncios. Só que robôs não consomem e
nem reputam marcas.
No mês de outubro, por exemplo,
participando durante dois dias do
Programmatic.io, organizado por
publicações independentes (adExchanger.com) e reunindo veículos, fornecedores, anunciantes e empresas de consultoria e pesquisa, o
presidente do comitê de Combate à Frauda e diretor de plataformas
tecnológicas da Central Globo de
Mídias Digitais, Páris Piedade Neto destaca que “no coração da mídia programática americana, não
ouvimos durante o evento a palavra
performance nenhuma vez. Isso me
chamou a atenção principalmente
porque sobre o que mais se falou foi
Fraude, Transparência e Dados”.
E destaca: “Um ponto que me chamou muito a atenção foi a frase de
um diretor do Google, que disse que

não existia nenhuma pessoa que ficou pior quando parou de ser assaltada quando comunicava o endurecimento das regras no trimestre mais
rentável e complicado do ano. Ou seja, se trabalharmos com os números
da ANA, que são os mais maduros e
representativos, hoje 30% da mídia
digital é fraude, então a percepção de
resultado dos meios digitais pode subir 40% em resultado sem aumentar
1 dólar de investimento. “
“O que mais esta aberração das
métricas equivocadas do Facebook
indica é justamente o desafio ainda
não enfrentado e superado pela mídia digital (especialmente por seus
megalíderes) em desenvolver um arcabouço de mensuração e pesquisas
capaz de revelar com precisão e confiança seus números. Para enfrentar
esse desafio de oferecer dados confiáveis aos anunciantes e suas agências, os demais meios de comunicação têm desenvolvido, há décadas,
metodologias e processos robustos e
auditáveis (por terceiras partes) sobre suas audiências e respectivos perfis, penetração junto ao conjunto da
população e potencial de consumo.
A televisão, por exemplo, que aqui
no Brasil fica com a maior parcela
dos investimentos dos anunciantes,
tem um arcabouço bastante amplo e
sofisticado de aferição dos números
que são utilizados para definir a melhor programação de mídia para cada marca que se vale deste meio para
fazer negócios e ampliar sua presença nas mentes e corações das pessoas”, conclui Sampaio.
E não é só a TV que investe em
pesquisas e ferramentas confiáveis
que orientam tecnicamente os mí-

dias e anunciantes. Os jornais, o rádio e as revistas, por sua vez, contam
com diversos métodos de pesquisa para a qualificação de seus assinantes, ouvintes e leitores, feitos por
uma boa quantidade de fornecedores idôneos e competentes, além dos
relevantes serviços de verificação de
circulação. E todos hoje estão nas
plataformas digitais, oferecendo o
mesmo conteúdo auditado, verificado, crível e transparente que sempre
ofereceram no ambiente analógico.
Reputação e negócios
Na medida do avanço da internet
e da ampliação da cobertura que os
dispositivos e aplicativos oferecem
aos usuários, muito se amplia o mercado e com isso, a disseminação de
conteúdo. Se fosse um mundo perfeito, aonde o compartilhamento visasse o bem-comum, a informação de
utilidade pública ou ainda a pesquisa
sobre temas relevantes, tanto melhor.
Mas a realidade da vida digital é
outra, pra não dizer, catastrófica.
Das fake news às correntes religiosas, bulling, terrorismo, execração
pública, crítica mordaz e tantas outras aberrações que ganham proporção exponencial graças às mídias sociais e às próprias plataformas.
Claro que há exceções, entretanto,
a vida pública e a privada estão ambas com o alvo nas costas e as marcas se vêm diante da cruz e da espada: aproveitar o engajamento que a
plataforma oferece impulsionar ou
amargar o ostracismo analógico de
um crescimento orgânico.
“Publicar na internet é escrever
na pedra, não some, não apaga e tudo se acumula para ser usado con-

tra você”. A frase da jornalista Rosana Hermann parece definir não só a
vantagem como também a grande
desvantagem da internet e do mundo conectado.
Se a internet ajuda as marcas a estarem sempre em evidência na mente do consumidor, na contramão,
também é ambiente para assassinato público de marcas, personagens,
produtos e iniciativas.
Cálculos indicam que as fraudes
na publicidade digital podem superar os 16 bilhões de dólares neste
ano e, segundo a entidade mundial
dos grandes anunciantes, a WFA,
em poucos anos só perderá em termos de volume para o tráfego internacional de drogas.
E assim segue sendo prioridade de
entidades e profissionais do setor a
elaboração de regras e regulamentações que preservem a capacidade do
ambiente digital de construir valor e
continuar sendo inovador, colaborativo e exponencial.
Quanto mais não seja, pelo bem
do mercado e preservação do ser
humano.
A plataforma mobile também está
na berlinda. As fraudes com aplicativos custaram mais de U$ 1 bilhão aos
anunciantes aponta estudo da AppsFlyer, plataforma mundial de análiDezembro, 2017 - CENP Em rEvista - 41
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se de atribuição e marketing móvel.
Segundo a empresa, até o final de
2017, a publicidade digital móvel representará um investimento global
de US$ 99,3 bilhões e superará, pela primeira vez, a publicidade baseada em desktops, que deve atingir
US$ 97,4 bilhões no mesmo período. E juntamente com essa expansão
móvel crescem também as fraudes.
Entre as mais danosas estão as denominadas DeviceID Reset Fraud,
pelas quais fraudadores reiniciam o
sistema operacional dos celulares entre cada instalação de apps em grande escala, e geram um imenso tráfego
fraudulento. E, a exemplo do digital,
as fraudes em mobile também dizem
respeito a cliques, downloads, impressão, views e robôs.

Se por um lado parece irreversível
que as empresas e os negócios trilhem o caminho digital, ampliando
as plataformas de contato com o consumidor, de vendas e de formação de
imagem, é cada vez mais premente
que a transparência na negociação, a
clareza de objetivos e a auditoria dos
números sigam preceitos éticos e de
melhores práticas.
Como disse Mark Thompson,
CEO do New York Times, em matéria do M&M em setembro de 2017,
vivemos um dos melhores momentos do jornalismo, principalmente para os publishers que entregam
qualidade.
“O jornalismo cresce de relevância nos grandes momentos históricos e estamos vivendo um dos mais

impactantes momentos da nossa história recente nos EUA hoje”. Se esta
máxima é verdadeira na terra do Tio
Sam, ops, de Donald Trump, também é real em terras tupiniquins.
E, tanto lá como aqui, é a confiança e a qualidade do conteúdo, alinhado com a transparência dos números
de audiência que farão crescer os negócios e a consciência de uma sociedade melhor.

https://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/rafael-capurro-filosofo-ha-umaesquizofrenia-entre-mundo-real-digital-14738635#ixzz4x0mgosL9
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https://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/rafael-capurro-filosofo-ha-uma-esquizofrenia-entre-mundo-real-digital-14738635#ixzz4x0mni7Z2
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelsondesa/2017/09/1920696-facebook-sob-ameaca-de-regulacao-crescente-entrega-dados-nos-eua.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=newscolunista
http://propmark.com.br/mercado/a-matematica-kafkiana-do-facebook
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/09/19/fraudes-com-apps-custam-us-13-bilhaoaos-anunciantes.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1919769-grandes-empresas-de-tecnologia-tem-fortesavancos-as-nossas-custas.shtml
http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/noticias/2017/09/13/mundo-digital-gera-muito-desperdicio-diz-ceo-do-nyt.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1917402-publico-que-facebook-diz-atingir-noseua-supera-dados-do-censo-americano.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=newseditor
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1917395-espanha-multa-facebook-em--12-mi-pordesrespeito-a-protecao-de-dados.shtml
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/09/08/perfis-fakes-pagaram-anuncios-ao-facebook.html
http://iabbrasil.net/assets/upload/boas_praticas/1498657643.pdf
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Modelo Brasileiro de Publicidade.
Referência de equilíbrio, eficiência e modernidade.

Os estudos completos
estão disponíveis no site.
Acesse.

Temos um modelo que não apenas traz harmonia e equilíbrio entre Agências,
Anunciantes e Veículos, mas também é fonte de energia econômica e maior
competitividade para todo o mercado publicitário.
É o que mostram os estudos realizados pela LCA Consultores e a FA Estudos
Econômicos, duas das mais importantes empresas de consultoria ECONÔMICA
do mercado, que explicam, na teoria, aquilo que diariamente se vê comprovado
na prática e que tem chamado a atenção do mundo.

NA MíDIA
Nesta página, alguns artigos de interesse publicados nas últimas semanas, com as
respectivas informações para quem quiser buscá-los na internet e ler na íntegra
UM MINUTO DE SILÊNCIO
Clientes e agências estão brigando e
vão brigar mais ainda de agora em diante
contra a desvalorização da nossa atividade, contra a ineficiência e contra o hábito de alguns que ainda vivem no passado e acham que marketing é custo e não
investimento.
Um minuto de silêncio, por favor. Nossos sentimentos a todos aqueles que não
sabiam de verdade o que é investir em
marketing. A todos que só faziam campanhas movidos pela moda do momento.
A quem patrocinava coisas que tinham a
ver com o seu gosto pessoal. A quem não
fazia ideia de quanto estava pagando para falar com um consumidor. Todos esses
pensamentos têm data de validade. E ela
está vencendo.
Sempre ouvimos que metade do orçamento de marketing era desperdício – só
não se sabia qual metade. Pois bem: fica
muito mais fácil descobrir quando temos
grandes profissionais procurando. Profissionais de marketing e de comunicação,
juntos, sempre melhoram a eficiência dos
investimentos. Eficiência que faz o mercado todo ganhar.
A questão é simples: quanto maior o
retorno de um investimento, mais queremos investir nele. Quanto mais eficientes formos, menos CEOs terão dúvidas se
apostar em marketing vale a pena. E mais:
as empresas deixarão de encarar marketing como aposta e passarão a nos enxergar como retorno certo.
Sim, a situação econômica não está fácil. Não há nenhum grande negócio que
não esteja com saudade dos resultados
que tinha alguns anos atrás. Mas, se mostrarmos possibilidade de garantia de retor44 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2017

no, os investimentos voltarão. Antes de
chegar ao seu destino, porém, esses investimentos têm de garantir as três letras
mágicas: ROI.
Return of Intelligence. Apenas na força
e no volume não se ganham mais as batalhas. Empresas que cresciam somente
com aumento de produção, aquisições
de concorrentes ou de mercado precisam
hoje encontrar outros caminhos.
É com valor agregado à sua marca, é
oferecendo a melhor experiência, enfim, é com inteligência que se conquista
o consumidor. Ferramentas inteligentes,
profissionais inteligentes e processos inteligentes. Tendo isso em mãos, cria-se o
ambiente ideal para o desenvolvimento e
a construção de grandes marcas e negócios com melhores margens.
Essas ferramentas, profissionais e processos têm de estar dos dois lados, nos
clientes e nas agências. Porque o sucesso de um depende diretamente do outro. Talvez em nenhuma outra atividade
esse cordão umbilical seja tão evidente. Alguém aí se lembra de uma grande
agência com clientes fracassados? Ou do
inverso, uma grande marca servida por
péssimos profissionais de comunicação?
Sinceramente, não nos lembramos de
nenhum caso assim. Aliás, é para deixar
essa relação direta ainda mais clara para todos, que nós, presidente da ABA e
presidente da Abap, estamos escrevendo este artigo em conjunto. É a primeira
vez que isso acontece. Assumimos recentemente a presidência das associações
que representam anunciantes e agências.
E muitas vezes fomos questionados se
clientes e agências estão brigando.
Sim, estamos. E vamos brigar ainda
mais de agora em diante. Estamos brigan-

do juntos, contra a desvalorização da nossa atividade. Contra a ineficiência. Contra
o hábito de alguns que ainda vivem no
passado e acham que marketing é custo
e não investimento. Contra o “não vamos
mais investir em comunicação porque estamos em crise”. E mais ainda: vamos brigar juntos contra o “tanto faz a qualidade
do serviço, quero que custe metade” ou
o “tanto faz a qualidade do serviço, vamos
cobrar o dobro”.
Como parte do mesmo mercado, dependemos profundamente do profissionalismo de ambos os lados. Grandes
marcas precisam de boas ideias de comunicação para continuarem relevantes para o consumidor. Grandes agências
precisam de clientes que confiem na sua
capacidade de agregar valor. Nada é mais
capaz de multiplicar o retorno sobre uma
campanha do que uma criatividade extraordinária. E nada é mais capaz de aumentar a receita de uma agência do que uma
grande marca com apetite de crescer.
O mercado e as empresas precisam de
um marketing fortalecido, com mais relevância, propósito, criatividade e eficiência.
E, para isso, o marketing continua dependente de boas ideias e excelentes execuções. De talentos, de grandes clientes e
de grandes agências. De relação de confiança, de ética e de responsabilidade que
tragam crescimento para todos.
Aliás, é de ética, responsabilidade e
crescimento que nosso país anda precisando. E muito.
João Branco, presidente da aBa e
mário D’andrea, presidente da abap
artigo originalmente publicado no
meio & mensagem de 6/11/2017

MERCADO PUBLICITáRIO É DESTAQUE DE VALOR
O mercado publicitário foi tema de
uma importante e extensa matéria no
jornal Valor Econômico do dia 10 de novembro último, resgatando fatos históricos e refletindo sobre o cenário que
envolve as Agências, Anunciantes e Veículos de Comunicação.
De autoria do jornalista Gustavo Brigatto, a matéria explica a relevância do
setor e como ele faz parte da sociedade brasileira, não só ao estimular e promover o consumo através de informações sobre produtos e serviços, como
também por retratar costumes, indicar
tendências e entreter com comerciais,
spots e anúncios memoráveis.
Através de entrevistas com presiden-

tes de entidades importantes e fundadoras do CENP como ABA, ABAP,
ANJ e ANER, a matéria retrata a relação existente entre os agentes do mercado e como todos se empenham em
manter um relacionamento ético e em
compliance com melhores práticas comerciais.
Todos os ouvidos na matéria manifestaram absoluta abertura ao diálogo,
como afirmou Caio Barsotti: “Embora o
modelo de negócios no Brasil seja reconhecidamente vencedor, o CENP está sempre atento a eventuais oportunidades de aprimoramento, conforme o
desenvolvimento que o próprio mercado demandar”.

*a íntegra da matéria pode ser lida em http://www.valor.com.br/
empresas/5188825/agencias-eanunciantes-voltam-debater-modelo-de-remuneracao.

TRANSPARÊNCIA NA VENDA DE MíDIA BENEFICIA SETOR PúBLICO
Os profissionais responsáveis pelo planejamento de mídia e contratação dos
serviços de veículos de comunicação,
entre tantas complexidades que envolvem essas tarefas, sempre se defrontaram com uma dificuldade significativa,
qual seja, o estabelecimento do preço
adequado para a contratação de mídia.
Nas empresas privadas, a questão
se circunscreve à relação custo-benefício, numa visão estritamente comercial,
e o profissional tem que se preocupar
apenas em verificar se o valor cobrado
pelo veículo é aceitável ou não para o
anunciante à vista do produto anunciado. Entretanto, quando se trata do setor
público, a coisa se complica significativamente, já que a negociação de valores para os órgãos e entidades da administração tem um caráter muito mais
complexo.

Os agentes públicos estão subordinados a controles internos e externos, o
que lhes exige cuidado redobrado em
toda negociação de valores, porquanto
estarão sempre sob o rigor das normas
legais e administrativas. Assim, qualquer
contratação pública envolve fundamentação sobre sua conveniência e comprovação de preços vantajosos. Quando se
trata de preço de mídia, essa situação alcança maior dificuldade, dada a gama de
ofertas diferenciadas.
Nos investimentos em publicidade realizados pelo setor público (em todos
os Poderes e níveis de governo), é fundamental garantir a boa aplicação dos
recursos públicos, ou seja, demonstrar
que o preço acertado é compatível com
as relações saudáveis de mercado e que
os veículos de comunicação sejam reconhecidos e certificados. Por isso, um sis-

tema que forneça parâmetros de preço
e controle de qualidade, de forma centralizada, é importantíssimo.
O Governo Federal, em 2003, enfrentou essa questão instituindo uma mesa centralizada de negociação de mídia
com os principais veículos de comunicação do País, com um comitê coordenado pela SECOM/PR e integrado pelos
principais anunciantes do Poder Executivo Federal, e a participação das agências
de publicidade contratadas, nesse esforço negocial. Com a negociação centralizada, definiam-se, anualmente, descontos específicos para cada veículo, válidos
para a contratação de todos os integrantes do Sistema de Comunicação do Governo, o que ofereceu um maior nível de
segurança nas contratações.
Foi uma solução suficiente para justificar os valores contratados e também
Dezembro, 2017 - CENP Em rEvista - 45

NA MíDIA

importante para maximizar os investimentos de mídia feitos nos veículos negociados. Contudo, esse mecanismo,
embora relevante, não atingiu obviamente a todos os veículos, nem abrangeu, à época, os outros níveis de governo (prefeituras e governos estaduais).
Não há dúvida, portanto, que ter à disposição, de forma fácil e inteligente, informações fidedignas sobre os preços
praticados pelos veículos de comunicação do País é do interesse das entidades
e órgãos públicos, bem como dos anunciantes privados e agências de publicidade, pois tal recurso pode garantir segurança e tranquilidade nas negociações.
Um banco de dados confiável, organizado por entidade de credibilidade no
sistema, sustentaria um dos pilares em
que o mercado brasileiro de publicidade
deve estar assentado, ou seja, a transparência nas relações comerciais entre
os agentes.
Assim, é uma notícia alvissareira saber
que o Conselho Executivo das NormasPadrão (CENP), atento aos interesses
dos anunciantes, desenvolveu o BUP –
Banco Único de Listas de Preços, serviço online que oferece ao mercado publicitário as tabelas de preços vigentes nos
veículos de comunicação ali cadastrados.
Essa iniciativa do CENP dá concretude

ao previsto no Decreto n° 57.690/1966
e pode instituir novo paradigma de profissionalização do mercado, ao facilitar
práticas saudáveis que levam ao fortalecimento da atividade publicitária.
O BUP está disponível para os veículos associados ao CENP, o que pode ser
uma garantia a mais para anunciantes e
agências ao realizarem seus planos de
investimento publicitário. O CENP garante que realiza um rigoroso escrutínio dos
veículos que buscam o cadastramento
no Banco Único de Listas de Preços, de
modo a garantir a confiabilidade do sistema. Além da exigência de uma série
de informações cadastrais, o corpo técnico tem a missão de cruzar informações
com anunciantes para oferecer uma garantia a mais ao mercado. Esses cuidados pretendem evitar casos de recursos
públicos investidos em mídia de valor e
credibilidade questionável.
O CENP nos diz que o BUP, organizado há quase quatro anos, conta hoje com aproximadamente 700 listas de
preços dos principais veículos de comunicação do País. Essas listas de preços
são disponibilizadas no sistema de forma
ágil e sem burocracia, podendo ser atualizadas a qualquer momento.
Com certeza, mais sucesso terá o BUP
na medida em que mais veículos se as-

sociem ao CENP e depositem suas respectivas listas de preços no sistema. Essa
participação deverá fortalecer o mercado
publicitário, especialmente os mercados
distantes dos grandes centros.
Incentivar o uso do BUP pode ser uma
importante tarefa para as agências de
publicidade, que possuem a capacidade
de relacionar-se diretamente com anunciantes e veículos pelo Brasil afora, convencendo-os do interesse em garantir a
segurança e a transparência nas relações
comerciais desse mercado.
O BUP pode ser mais um instrumento para fomentar as melhores práticas do
mercado brasileiro de publicidade e para
incentivar a livre concorrência, de maneira organizada e autorregulada.
artigo de José vicentine originalmente publicado no www.poder
360.com.br em 9/11/ 2017
Nascida em 18 de abril do ano de
2000, Poder360 é a operação jornalística nativa digital sobre política e assuntos do poder mais antiga
em atividade contínua na internet
brasileira. Publica textos, fotos, vídeos e newsletters diariamente.
sua sede é na capital da república, Brasília.

A EXCELÊNCIA DOS ESTUDOS DE MíDIA NO BRASIL
Muito se comenta sobre o protagonismo da publicidade brasileira em diversos fóruns e festivais do setor pelo mundo afora. É também com muito
orgulho que podemos testemunhar o
elevado padrão das pesquisas de mídia
realizadas no Brasil, que proporcionam
um planejamento consistente, seja em
46 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2017

qualidade ou aplicabilidade, contribuindo desta forma para maior eficácia do
investimento publicitário.
Esse quadro não aconteceu à toa.
Pelo contrário, é resultado de investimentos, muito esforço de profissionais
incríveis e uma estrutura de credenciamento que oferece garantias e tranqui-

lidade aos usuários de pesquisa.
Empresas de pesquisa em atuação
no Brasil zelam pela metodologia e pelo controle de qualidade dos seus trabalhos, de forma a criar valor para os
estudos e, consequentemente, para os
clientes. Temos à disposição técnicas e
conceitos de vanguarda, presentes nos

principais mercados do mundo.
Além disso, os estudos de mídia realizados no Brasil se apoiam no credenciamento do Conselho Executivo das
Normas-Padrão (CENP), o que concede ainda mais credibilidade ao nosso
trabalho. Quando uma empresa traz
um novo conceito de pesquisa de mídia e solicita esse credenciamento, os
profissionais que compõem o Comitê Técnico de Mídia do CENP iniciam
o árduo trabalho de conhecer a fundo
a metodologia aplicada, o que acontece com qualquer estudo que é credenciado. É um trabalho de constante
atualização, o que mostra o atual dinamismo do mercado brasileiro de pesquisas de mídia.

O segmento de pesquisas está se
transformando rapidamente e ganha
ainda mais importância porque um dos
muitos desafios atuais das agências de
publicidade é gerar um planejamento
de mídia consistente para seus clientes anunciantes. Foi-se o tempo em
que as agências contavam com equipes numerosas para fazer a leitura de
diferentes pesquisas e dados sobre audiência, veículos ou consumidores. O
mercado brasileiro já não permite mais
essa realidade.
Dora Câmara é Diretora-Executiva
comercial da Kantar ibope media
artigo originalmente publicado no
meio & mensagem de 19/10/ 2017

MERCADO

O PROPÓSITO E AS MARCAS
Jovens reconhecem e entendem o apelo intangível das marcas

E

mbora ainda não sejam ativos economicamente, os
millennials já entendem que
devem se envolver profissionalmente com empresas que tenham propósitos. E o tempo que se dedicarão
à companhia é diretamente proporcional ao quanto ela é capaz e criar
formas relevantes de contribuir com
a sociedade.
A afirmação é de Jaime Troiano,
profissional que é referência quando o tema é branding e a responsabilidade das marcas. Presente no seminário ABA Summit, em setembro e
palestrante para os alunos de Publicidade e Propaganda da Cásper Líbero,
em evento promovido pela Associação dos Profissionais de Propaganda,
em outubro, Troiano discorreu sobre
as novas gerações e o engajamento
com as marcas.
“Jovens hoje são mais falantes que
“comprantes”, ironizou Troiano, contudo, apesar de não contribuírem
ainda na geração de renda, é na defesa de interesses mais nobres como
igualdade de gênero, natureza, meio
ambiente e questões sociais que reside a força desta geração na relação
com a comunicação publicitária.
E em pouco tempo estes jovens engajados socialmente vão se encontrar
com os indicadores matemáticos que
apontam o crescimento consistente dos índices intangíveis de valor de
empresas em detrimento dos ativos
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“O valor de
todas essas áreas
dependerá do
quanto forem
capazes de entender
as autênticas
aspirações humanas
e sociais, muito
mais do que apenas
mercadológicas”
físicos como frota de veículos, computadores, equipamentos, prédios e
terrenos.
“O orgulho de fazer parte de uma
instituição honesta, que tenha reputação, por exemplo, é o diferencial que

atrairá estes jovens talentos”, afirma.
Daí a necessidade, afirma o especialista, das empresas investirem em
marcas sólidas, em construir um patrimônio institucional que converse
agora com a nova geração que será a
de consumidores mais conscientes.
Para Jaime Troiano, marcas terão
maior reconhecimento quanto maior
forem seus compromissos sinceros e
efetivos com a saúde, o bem-estar e o
crescimento pessoal, independente
dos segmento ou da campanha publicitária que o promover.
“O valor de todas essas áreas dependerá do quanto forem capazes
de entender as autênticas aspirações
humanas e sociais, muito mais do
que apenas mercadológicas. De uma
drástica redução do teor de narcisismo que nos move nesses setores. Dependerá da capacidade de comprovar, com métricas objetivas, a eficácia
do nosso setor como um poderoso insumo que alimenta e faz a economia se movimentar, gerar empregos e crescimento de oportunidades
em geral. Dependerá de nossa capacidade de limpar e recuperar a triste
e incômoda imagem de que revestiu
a noção de marketing no Brasil. Dependerá de mais Brasil e menos Brasília”, conclui.

www.troianobranding.com
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NOSSOS NÚMEROS
AGÊNCIAS CERTIFICADAS

CERTIFICAÇÃO

1904

2001

2358

2002

13.076

2728

2003

Agências Cadastradas

3110

2004

3623
3753
3909
3800
3532

2005
2006
2007
2008
2009

2506
2544
2191
2255
1991
1812
1522
1457
22 / novembro / 2017

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Até 22 / novembro / 2017

991
Processos Avaliados

Até 22 / novembro / 2017

Fonte: CENP

ENQUETE DE SATISFAÇÃO

15
(2%)

09
(1%)

Total de Respostas: 797

273
(34%)
500
(63%)

Acima do Esperado

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 fizeram contato ou
foram contatados por algum
profissional de nossa equipe.

Dentro do Esperado
Abaixo do Esperado

Confira os resultados:

Muito abaixo
* Dados consolidados até Nov/17
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CARTAS

TEMPOS ROMÂNTICOS
Sou uma proﬁssional de comunicação que viveu os tempos românticos da propaganda. Tempos em que
as mulheres não se sentiam descriminadas e que os comerciais de margarina realmente mostravam as aspirações de muitas donas de casa. Os
comerciais de automóveis encantavam com suas produções caríssimas
e hollywoodianas e as pessoas pareciam mais amigáveis e colaborativas
do que vemos hoje, apesar de tantos
estímulos para compartilhar e curtir
a vida alheia.
Lendo a crônica da última edição da
CENP em Revista também pude pensar que os tempos do “politicamente
correto” deixaram as pessoas mais engessadas e menos divertidas. Não defendo de forma alguma a discriminação racial e nem o preconceito, mas
reconheço que as pessoas estão exagerando em se sentirem ofendidas com

expressões, comentários e propaganda. Nesse sentido, está aí o CONAR
para coibir qualquer abuso mas ﬁco
sabendo de cada situação que é um
exagero do cidadão.
Em tempos de diversidade, de multiplataforma e de liberdade de expressão, a sociedade deveria estar também
mais aberta e receptiva às mudanças.
Aﬁnal, a mudança é uma porta que se
abre por dentro.
Parabéns mais uma vez pelo conteúdo desta publicação.
Rosimere Lourenço, São Paulo

REMUNERAÇÃO
Muito interessante a matéria da
edição 53 da revista do CENP que
mostra o estudo sobre remuneração
de agências feito pela associação de
anunciantes dos EUA. Fiquei surpreso em saber que o pagamento através

da comissão tradicional sobre a compra de mídia voltou a crescer e agora é
empregado em 12% dos casos – contra 3% que antes era o nível mais baixo registrado pelo estudo desde 2010.
Demonstra que por mais avanço
que um mercado passe, ele sempre
volta à segurança do tradicional.
Sinval F. Freire, Salvador

GERAÇÃO X
Gostaria de parabenizar a excelente matéria sobre a Geração X,
que descreve com propriedade a visão prioritária da publicidade com
relação aos Millennials.
Tenho acompanhado sempre todas as edições da CENP em Revista
e a cada edição, aprendo algo novo!
Obrigado, continuem assim...
Victor Duarte, Praia Grande

EsCrEva Para a CENP Em rEvista: cenp@cenp.com.br
CENP EM REVISTA é uma publicação
trimestral editada para o CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão pela
Spring Editora.
Artigos assinados não reﬂetem necessariamente a opinião desta revista, assim como declarações emitidas por entrevistados.
É autorizada a reprodução total ou parcial das matérias, respeitado o direito de
autoria e desde que citada a fonte.
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