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O mercado segue reafirmando, como tem feito 
há quase 20 anos, o CENP como o fórum pa-

ra convivência saudável na qual Anunciantes, Agên-
cias, Veículos e prestadores de serviços que orbitam 
em torno da publicidade geram valor para o próprio 
mercado, tendo sempre em vista a busca da eficiên-
cia, evolução e aprimoramento. 

O lançamento do CENP-Meios em 14 de agosto foi 
uma confirmação superlativa desta vocação. Havia um 
problema – a falta de uma medição mais precisa sobre 
investimento em mídia no Brasil – e um amplo leque 
de soluções. Os vários elos do mercado publicitário 
sentaram-se na sede do CENP e, depois de mais de um 
ano de conversas e negociações, convergiram de for-
ma harmônica e voluntária em direção a um sistema 
que não tem paralelo no mundo em termos de confia-
bilidade e precisão. 

Tudo em razão da compreensão por parte dos líderes 
das mais importantes entidades nacionais do mercado 
publicitário de que a busca do interesse comum supe-
ra eventuais questões localizadas e também de que o 
CENP é o melhor lugar para que esta busca de conver-
gência se materialize em ações práticas e eficazes em 
proveito da publicidade.

E foi assim que chegamos ao CENP-Meios. Nesta edi-
ção o leitor pode conhecer todos os detalhes do siste-
ma que, temos a certeza, será de extremo proveito pa-
ra o mercado.

Outro tema de destaque desta CENP em Revista é o 

extenso depoimento dos presidentes das seis entidades 
profissionais aderentes ao CENP: APP Brasil, ABMP, 
Grupo de Atendimento, Grupo de Planejamento, Gru-
po de Mídia São Paulo e ARP. 

Eles discorrem sobre o momento das suas atividades 
e estados e também sobre uma questão muito presente 
nas empresas e entidades: a entrada maciça de jovens 
na publicidade, algo que representa uma importante 
renovação e, ao mesmo tempo, um grande desafio de 
formação profissional, engajamento e mesmo de con-
quista deste contingente de jovens para o conhecimen-
to e compreensão sobre as bases do modelo brasileiro 
de publicidade, que nos trouxe, com méritos, até aqui.

A CENP em Revista dá prosseguimento nesta edição 
à experiência recém-iniciada de produzir para a sua 
edição digital material adicional ao da edição impres-
sa, com mais páginas, textos, fotos e gráficos. 

Nossa ideia é levar esta experiência cada vez mais 
longe. Simultaneamente, iniciamos um processo de 
transformações da distribuição física da revista para 
distribuição digital, sempre em acordo com as reco-
mendações do IVC.

Por ser um momento típico de desenvolvimento e 
aprendizado, as opiniões e sugestões dos nossos lei-
tores são especialmente valiosas e agradecemos des-
de já por elas.
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ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES ASSOCIADAS

MISSÃO

VISÃO VALORES

HISTÓRICO

O CENP, como entidade de ética 

comercial, se dedica a fomentar a 

livre e leal concorrência auxiliando 

na compreensão e incentivando a 

conformidade (compliance) às nor-

mas legais e de autorregulação, pi-

lares do modelo brasileiro de negó-

cios da publicidade. Historicamente 

fundado nas melhores práticas, pro-

move ambiente ético, seguro, trans-

parente, sustentável e de elevado 

padrão de qualidade, por meio do 

convívio respeitoso e participativo 

dos agentes econômicos em seus 

organismos, considerados fóruns 

permanentes para atualização das 

Normas- Padrão da Atividade Publi-

citária e solução de conflitos éticos.

O CENP, Conselho Executivo das 

Normas-Padrão, foi constituído em 

16 de dezembro de 1998 por meio 

de uma livre convenção entre as en-

tidades representativas dos princi-

pais agentes econômicos do merca-

do publicitário brasileiro. Assinaram 

e se comprometeram com princípios 

defendidos pelo CENP Anunciantes, 

Agências de Publicidade e Veículos 

de Comunicação, por meio de suas 

entidades. Elas partilham a crença de 

que a atividade publicitária é funda-

mental para garantir a competição e 

a evolução entre empresas, marcas, 

produtos e serviços.

Ao CENP, constituído como uma 

associação civil sem fins lucrativos, 

foi delegada a responsabilidade pe-

la condução da autorregulação das 

relações ético-comerciais entre os 

agentes econômicos do mercado, 

cujos fundamentos estão reunidos 

nas Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária, e também o fomento das 

melhores práticas, incentivando a 

concorrência por melhor eficiência e 

qualidade, devendo para tanto zelar 

pela observância das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência 

sobre as melhores práticas de re-

lacionamento comercial e fórum 

permanente de governança e de 

solução de conflitos éticos para 

Anunciantes, Agências e Veículos 

com base nas Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária, sempre res-

peitando a lei.

• Ética

• Transparência

• Harmonia

ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES/
CONVENIADAS
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ATUAÇÃO 
PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica

O CENP certifica a qualificação téc-

nica das agências de publicidade, as-

segurando que elas tenham estrutu-

ra física e de pessoal compatível com 

o mercado no qual atuam, inclusive 

quanto ao uso competente de pes-

quisa de mídia.

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

comprovação pública, das listas de 

preços dos Veí culos de Comunicação, 

instrumento ini bidor de práticas des-

leais na oferta de preços pelos servi-

ços de veiculação da publicidade.

Credenciamento de Serviços de 
Fornecedores de Informações de Mídia 

O CENP credencia os serviços de in-

formações de mídia oferecidos por 

empresas especializadas.

Credenciamento de Serviços de 
Verificação de Circulação

O CENP credencia também insti-

tutos e empresas deste segmento, 

proporcionando mais transparência 

para o mercado e segurança nos in-

vestimentos publicitários.

Fórum de Discussões Técnicas e 
Comerciais

O CENP é um fórum permanente-

mente aberto para discussões des-

ta natureza e outras, de fomento do 

mercado publicitário, em proveito 

de Anunciantes, Agências e Veículos.

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

CONSELHO EXECUTIVO
aBa - Danielle Bibas, Eraldo Carneiro, Marco Frade e Sérgio Pompílio 
(titulares); Delano Valentim, Patrick Sabatier e Sandra Martinelli 
(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 - Gian Marco Santamaria e 
Roberto Mesquita (titulares); Antônio Carlos de Moura e Ricardo Pedreira 
(suplentes). CENtraL DE OUtDOOr - Luiz Roberto F. Valente Filho (titular); 
Fabiana Soriano 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); Paulo Stephan (suplente). iaB BrasiL - Rafael 
Davini (titular); Cristiane Camargo (suplente). FENaPEX - Romerson José 
Fraiz Faco (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 Loes e Severino Cavalcanti Queiroz 
Filho. aBOOH - Eduardo Alvarenga, Geraldo Leite, Mônica Lamas e 
Violeta Noya. aBta - Arnaldo Rosa, Carlos Eduardo Freire Coelho, Cecília 
Moraes, Elizângela Mariani, Gilberto Corazza, Herbert Zeizer, Marcello 
Zeni, Marcelo Oréfice, Roberta Kotait e Sandor Romanelli. aBErt - Acácio 
Costa, André Dias, Cícero J. de Azevedo Neto, Cristiano Lobato Flores, Elian 
Trabulsi, José Ernesto Freitas de Camargo, Luiz Fernando Constantino, Luiz 
Nicolaewsky, Luiz Ricardo Montenegro, Marina de Lima Draib, Paulo César 
Rodrigues, Renato Thomaz Pereira e Sérgio Sitchin. aNEr - Adrian Lualdi, 
André Frascá, Francisco Cathoud, Isabel Povineli, Jacques Ricardo, Kleber 
Beloto, Márcio Maffei, Nelson Massini Junior, Silvino Brasolotto Jr., Ricardo 
Kowarick, Ricardo Packness e Tallis Arruda. aNJ - Cintia Marques, Eduardo 
da Silva Porto Filho, Enrico Giannelli, José Eduardo Santini, Marcelo Benez, 
Mário Rigon, Marcos Nogueira de Sá, Paulo Tonet Camargo, Ricardo 
Visconde, Roni Miranda Pires, Ruy Mendonça e Selma Souto. CENtraL DE 
OUtDOOr - Elon Bragança, Luiz Roberto Valente Filho, Marcelo Santos, 
Rafael Picone Filho e Valério Junkes. FENaPrO - Ana Celina Bueno, André 
Lacerda, Antonio Calil Cury, Antonio Lino Pinto, Eduardo Crivellente Neto, 
Fernando Manhães, Gláucio Binder, José Maria Vargas de Araújo, Luiz 
Gonzaga Rodrigues Jr., Oswaldo Mendes Filho e Roberto Tourinho. iaB 
BrasiL - Marcelo Lobianco. FENaPEX - João Alves da Silva, Luiz Fernando 
Rodovalho, Romerson José Fraiz Faco 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 Rubens Doné, Cesar Augusto Ferreira Paim e

Antônio Carlos de Moura



pLATAFORMAS

8 - CENP Em rEvista - Setembro, 2018

TODAS AS PLATAFORMAS
DA CENP EM REVISTA

PARA CONTINUAR RECEBENDO A VERSÃO 
IMPRESSA DA CENP EM REVISTA É FUNDA-

MENTAL QUE VOCÊ MANTENHA SEUS DADOS 
ATUALIZADOS ENVIANDO MENSAGEM PARA 

– info@cenp.com.br

NO TABLET OU SMARTPHONE

As edições completas da CENP em Revista estão 
disponíveis para download gratuito nos sistemas 
operacionais, Apple/IOS e Android.

A edição digital da CENP em Revista contém 
todas as matérias da versão impressa e mais algumas. 
Leia também a versão digital no site do CENP.

NA INTERNET

Todas as edições da CENP em Revista, desde 
o número 1, estão disponíveis no site do CENP, 
no endereço:  
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/

O download é livre e gratuito.

Você também encontra no site do CENP 
(www.cenp.com.br) todos os documentos 
relevantes da autorregulação publicitária, alguns 
deles em inglês e espanhol.

No site da entidade, procure a aba CENP na 
mídia e clique em CENP em Revista. Preencha o 
cadastro e aguarde um e-mail de 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

Editada desde 2004, 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. 

CENP EM REVISTA
É uma publicação 
trimestral, com 9.600
exemplares de tiragem 
auditada pelo IVC, 
que traz reportagens e 
artigos assinados por 
líderes da atividade, 
destacando a 
importância das
Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária
e do CENP
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AUTORREGULAÇÃO

Ação inicia registro histórico da entidade considerada 
fórum da autorregulação ético-comercial

cadernO especial vai 
cOmemOrar Os 20 anOs dO cenp 

sem apelar para instâncias oficiais. 
O caderno especial está tendo os 

seus espaços publicitários comercia-
lizados em condições diferenciadas, 
com preços especiais para os anun-
ciantes que criarem peças alusivas 
às comemorações dos 20 anos do 
CENP, como explica Paulo Chueiri, 
responsável pela comercialização da 
CENP em Revista.

U 
m caderno especial sobre 
os 20 anos de fundação do 
CENP, a ser encartado na 

próxima edição da CENP em Revis-
ta, será mais do que um relato da his-
tória da entidade. Ele vai relembrar 
todas as discussões, movimentos e 
decisões que levaram o mercado pu-
blicitário a eleger o CENP como fó-
rum para as suas discussões e, in-
do além, o que isso significou para 
o modelo brasileiro de publicidade. 
“Num momento tão conturbado da 
atividade em todo o mundo, é im-
portante relembrar os fundamentos 
que colocaram a publicidade brasi-
leira num patamar diferenciado”, diz 
o autor do trabalho, Rafael Sampaio.

Não foram poucas as decisões que 

salvaguardaram o modelo, ao mes-
mo tempo em que preservaram o 
CENP da verdadeira tempestade 
que se abateu sobre a publicidade. 
O lançamento do CENP-Meios, de-
pois de uma articulação extrema-
mente complexa, demandando in-
vestimentos significativos bancados 
com recursos próprios, é uma boa 
demonstração de que a entidade se-
gue firme e forte.

A avaliação de Rafael é que o 
CENP se adiantou a uma série de 
questionamentos a um objetivo – 
a autorregulação ético-comercial – 
naturalmente difícil, pela abertu-
ra ao diálogo e a determinação do 
mercado em honrar uma tradição 
de resolver os próprios problemas, 

Dezembro de 1998: lideranças publicitárias fundam o CENP

 Anote o endereço da Paulo Chueiri 
Negócios em Comunicação e Mídia, 
responsável pela comercialização
da CENP em Revista:
 Al. Casa Branca, 652, Jd Paulista
CEP 01408-000 -  São Paulo 
Tel: (11) 3061-2025
pc@pchueirinegocios.com.br



ESQUIZOFREnIA DIGITAL 

Já 68% dos respondentes afirmam 
que o conteúdo que mais chama a 
atenção é aquele postado ou com-
partilhado por amigos e familiares, 
enquanto 38% afirma que o conte-
údo criado por marcas é o que mais 
têm interesse em acompanhar. O 
percentual é alto em relação a ou-
tros países. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, 16% dos usuários de 
mídia social afirmaram se engajar 
com o conteú do criado por marcas. 
Já 63% dos brasileiros entrevistados 
afirmaram seguir suas marcas pre-
feridas nas redes sociais. 

Pesquisa da Pew Research Cen-
ter divulgada em setembro in-
dica que um quarto dos usuá-

rios do Facebook nos Estados Unidos 
deletou o aplicativo do smart phone 
nos últimos doze meses. A percenta-
gem dos que abandonaram o aplica-
tivo dispara para 44% quando se foca 
apenas o grupo de usuários entre 18 
e 29 anos de idade. Usuários com 65 
anos e mais de idade também aban-
donaram o aplicativo, mas em per-
centagem menor - 12%.

Outras indicações de crescimento 
do desinteresse dos usuários do apli-
cativo apontadas pela pesquisa: 40% 
disseram ter parado de checar a rede 
social por diversas semanas. A pes-
quisa da Pew Research foi feita entre 
29 de maio e 11 de junho, após reve-
lações de que a agora extinta con-
sultoria Cambridge Analytica cole-
tou dados de dezenas de milhões de 
usuários do Facebook sem o conhe-
cimento deles.

Depois do escândalo causado pe-
las revelações de uso indevido das 
informações, o Facebook atualizou 
suas configurações de privacidade 
e tornou mais simples o down load 
dos dados armazenados pelo site 
dos usuários. A pesquisa constatou 
que 9% usuários do Facebook bai-
xou seus dados e que quase metade 
deles excluiu o aplicativo do celu-

lar, enquanto que 79% dos que per-
maneceram fizeram ajustes nas suas 
configurações de privacidade.

Brasil

Já no Brasil, pesquisa divulgada 
pela Mintel no final de agosto, so-
bre atitudes e hábitos no uso de mí-
dias sociais, apurou que 22% dos 
brasileiros afirmaram ter deletado 
alguma conta de rede social no in-
tervalo de doze meses, a contar de 
abril de 2017. A porcentagem en-
tre os usuários de redes sociais com 
idade entre 18 e 24 anos que men-
cionaram ter deletado uma conta 
em rede social é um pouco mais al-
ta, chegando a 27%. A amostra do 
levantamento da Mintel é de 1.501 
usuários de internet com 16 anos 
ou mais, das regiões Sudeste (53%), 
Nordeste (20%), Sul (13%), Cen-
tro-Oeste (7%) e Norte (7%). A in-
formação foi publicado no site do 
Meio&Mensagem.

A pesquisa aponta também que 
68% dos usuários de redes sociais 
acessam de duas a quatro redes di-
ferentes diariamente; 83% dos res-
pondentes mencionaram acessar o 
WhatsApp várias vezes ao dia; 62%, 
o Facebook e 50%, o Youtube. A pes-
quisa indica que 65% dos brasilei-
ros usam as redes sociais como sua 
principal fonte de informação.

USUÁRIOS DOS ESTADOS 
UNIDOS DELETAM 
CONTAS NO FACEBOOK

USUÁRIOS DOS ESTADOS 
UNIDOS DELETAM 
CONTAS NO FACEBOOK

@
https://bit.ly/2NCaXpb 
https://bit.ly/2OmaIPe
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O ACORDO GOOGLE-
MASTERCARD

No começo de setembro, 
a Bloomberg divulgou que 
o Google disponibilizou 
informações capazes de 
atender ao sonho de todo 
anunciante – a relação entre 
a visualização da campanha 
e o ato da compra –, graças 
a um acordo até então não 
divulgado com a Mastercard. 
A notícia foi confirmada 
pela Bloomberg junto a 
pessoas que participaram das 
negociações entre Google e 
Mastercard.
Porta-voz da empresa de 
tecnologia citado pela 
Bloomberg não comentou 
o contrato entre as partes 
e negou que a ferramenta 
desenvolvida permita acesso 
a informações pessoais dos 
usuários de cartão de crédito.

https://abr.ai/2MRUhO1 
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EnTIDADES

Evento discutiu transformações, modelo de 
negócios e defendeu a liberdade de imprensa

cOngressO mOstra uniãO e 
fOrça da radiOdifusãO

crível poder de convergência entre ra-
diodifusão e banda larga. As gerações 
Y e Z estão liderando essa mudança. 
Muitos estão vendo oportunidade 
de crescer como nunca antes. Temos 
que acreditar e investir nesse ambien-
te virtual, capitalizar novas tecno-
logias. Nós somos a fonte mais con-
fiável de notícias. Nosso caminho é 
mais conectado e mais integrado do 
que nunca”, discursou Smith. Segun-
do ele, os radiodifusores percebem o 
que a audiência procura e compre-
endem as novidades tecnológicas pa-
ra utilizá-las a seu favor. “Temos que 
entregar nosso conteúdo do jeito que 
os consumidores desejam. É impor-
tante lembrar sempre que o principal 
propósito da radiodifusão é servir as 
comunidades, enquanto jornalistas 
defendem as ideias da democracia e 
liberdade de expressão. E entregamos 
tudo isso às nossas audiências de gra-
ça”, afirmou Smith.

Segundo ele, os radiodifusores 
americanos não enxergam a amplia-
ção da capacidade e velocidade da in-
ternet como um problema, mas co-
mo uma oportunidade. “Você pode 
pensar que o 5G é um problema pa-
ra nós, mas pensamos que essa é uma 
oportunidade. A próxima geração de 
TV é suportada pelo 5G e a evolução 
da internet. Parabenizamos o Brasil 

Se o foco do 28º Congresso Bra-
sileiro de Radiodifusão, ini-
ciativa da Abert, uma das fun-

dadoras do CENP, foi o processo de 
transformação das emissoras de rá-
dio e TV e os impactos no mode-
lo do negócio e na forma de consu-
mir informação, o pano de fundo do 
evento foi a liberdade de imprensa. 
No discurso de abertura, dia 21 de 
agosto, em Brasília, o presidente da 
ABERT, Paulo Tonet Camargo, re-
sumiu o compromisso da entidade: 
“nossa missão é lutar pela liberdade 
de imprensa e se manter em constan-
te vigilância. Ninguém pode decidir 
o que a sociedade deve saber, mas a 
sociedade deve fazer seu próprio juí-
zo. Somos responsáveis pelo conteú-
do que distribuímos e nesse ramo te-
mos a confiança da população, somos 
fonte segura de informação”, disse ele, 
citando o tema do Congresso que era 
“Somos rádio e televisão: informação 
e entretenimento gratuitos com cre-
dibilidade. Somos Brasil”.  

O presidente Michel Temer, pre-
sente à abertura do evento, afirmou 
que a liberdade de imprensa está 
“muito ligada” à liberdade de infor-
mação. “Esses dois tópicos constitu-
cionais são irmãos siameses”, acres-
centou. Presentes também à abertura 
a presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Cármen Lúcia, o ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações, Gilberto Kassab, o pre-
sidente da Associação Internacional 
de Radiodifusão (AIR), José Luis Sa-
ca, o governador do Distrito Federal, 
Rodrigo Rollemberg, o presidente da 
Fenaert, Guliver Leão, e representan-
tes da Anatel e do MCTIC.

Cerca de mil empresários de rá-
dio e TV e profissionais da comuni-
cação de todo o país participaram do 
Congresso.

Desafios tecnológicos

O primeiro painel do Congresso 
teve como título “Os desafios da re-
gulação impostos pela tecnologia”. O 
americano Gordon Smith, presidente 
e CEO da NAB, National Association 
of Broadcasters, mostrou como a evo-
lução das novas tecnologias e formas 
de comunicação podem ser utilizadas 
a favor da radiodifusão. “Vemos o in-



nhar dinheiro. Vocês, no Brasil, es-
tão enfrentando a mesma compe-
tição que nós. Nunca vi nada perto 
da capacidade dessas novas tecnolo-
gias. Jovens estão consumindo mí-
dia em seus celulares o tempo todo. 
Se os radiodifusores não abraçarem 
as plataformas mobile, vamos per-
der essa nova geração no futuro”, des-
tacou Fritz.  

Ele mostrou as oportunidades dis-
poníveis para as TVs com o surgi-
mento da tecnologia ATSC 3.0. Com 
ela, continua a transmissão por ar, 
mas com múltiplas plataformas tra-
balhando simultaneamente. “Vo-
cê pode ter diferentes publicidades 
e serviços ao mesmo tempo para di-
ferentes audiências. Ainda é possível 
ter dados e informações em tempo 
real, integrando plataformas mobi-
le e fixas. O futuro da TV é brilhante! 
Alta tecnologia, instantânea e de gra-
ça, é a promessa do ATSC 3.0”, afir-
mou Fritz.

Thiago Ferraz falou sobre a visão 
publicitária do rádio e da TV. Segun-
do ele, apesar da chegada das no-
vas plataformas de divulgação, os 
meios não perderam espaço e rele-
vância. “O desafio é valorizar e explo-
rar todas as plataformas e ambien-
tes de convergência. Hoje utilizamos 
as diferenças de cada uma das pla-
taformas com as características da 
audiência de cada uma para fazer pu-
blicidade”, disse.

Gordon Smith falou sobre a rele-
vância da radiodifusão no alcance 
em massa da publicidade, destacan-
do a importância das novas tecnolo-
gias. “Apesar dessa diversificação da 
publicidade, nós movimentamos o 
comércio de forma mais eficiente que 

por ser proativo e explorar essas no-
vas tecnologias e a nova geração da 
TV a favor dos brasileiros”, disse. 

Ele ressaltou que tirar proveito das 
novas tecnologias a favor do rádio e 
da TV está nas mãos do setor. “O fu-
turo está aqui. Podemos acolhe-lo, 
competir com ele ou ele pode nos 
substituir. As pessoas contam com 
o que fazemos. Temos um papel in-
dispensável para a manutenção da 
democracia. Eu descrevo a radiodi-
fusão como indispensável e insubsti-
tuível”, concluiu Smith.

Radiodifusão e publicidade 

“TV aberta digital e o mundo co-
nectado: convergência?” foi o tema 
do segundo painel do Congresso, 
com participação de Jerald Fritz, vi-
ce-presidente executivo de Assuntos 
Legais e Estratégicos da ONE Media 
3.0, Gordon Smith, da NAB, e Thia-
go Ferraz, diretor geral de mídia da 
Lew’Lara, tendo Roberto Franco, di-
retor Institucional e Regulatório do 
SBT, como mediador.

Jerald chamou a atenção para a 
utilização de novas tecnologias nas 
emissoras. “Os radiodifusores pre-
cisam acordar e investir em novas 
tecnologias, em novas formas de ga- outras plataformas. Fazemos o que 

fazemos por causa da publicidade. 
Nossas grandes virtudes são infor-
mação e entretenimento de confian-
ça. É importante entender que ou nos 
adaptamos ao novo ou seremos con-
sumidos pelo novo”, ressaltou o pre-
sidente da NAB.

Fake news

O painel seguinte, com o título 
“Sociedade da informação e os de-
safios da desinformação”, promo-

O Conselho Superior da 

ABERT reelegeu Paulo Tonet 

Camargo, para a presidência 

da entidade no biênio 2018-

2020. Marise Westphal Hartke 

também segue como vice-pre-

sidente.

Em discurso, Tonet comemo-

rou a flexibilização do horário 

do programa A Voz do Brasil, 

ocorrida neste ano, como uma 

das grandes conquistas da ra-

diodifusão. “Quebramos um 

paradigma. Esse foi o início pa-

ra que, num futuro próximo, 

quem sabe, acabar com a obri-

gatoriedade de transmitir es-

se programa”, disse. Ele come-

morou também as alterações 

na regulamentação da profis-

são de radialista e a desburo-

cratização.

 PAULO TONET CAMARGO
é REELEITO PRESIDENTE 
DA ABERT
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que dite regras sobre o que é compar-
tilhado na internet.

Tecnologia, grande aliada do rádio

No painel “Tecnologia, programa-
ção e entretenimento a favor do rá-
dio”, os palestrantes falaram sobre 
técnicas para atrair ouvintes e prio-
ridades na criação da identidade so-
nora da emissora. Segundo Henrique 
do Valle, da produtora ReelWorld, 
são quatro passos principais: definir 
o perfil da rádio e o público que será 
atingido; planejar um conteúdo di-
ferenciado das concorrentes; ter um 
quadro de locutores e jornalistas que 
façam da locução uma identidade da 
emissora e definir a plástica da rá-
dio. Ele recomenda que a emissora 
faça um resumo do seu dia para co-
locar na internet. “Assim seu ouvin-
te que não conseguiu te acompanhar, 
vai ouvir a sua rádio na hora que ele 
quer”, explica ele.

veu debate sobre comunicação e no-
tícias falsas.

Marcelo Rech, presidente da ANJ, 
entidade fundadora do CENP, e vice-
presidente do World Editors Forum, 
mediou o painel que teve a partici-
pação de Luiz Fux, ministro do STF, 
Dominique Wolton, sociólogo fran-
cês e especialista em Ciências da Co-
municação, e de Ricardo Gandour, 
diretor executivo de Jornalismo da 
CBN. Todos foram unânimes: o jor-
nalismo é a arma mais forte no com-
bate às notícias falsas.

Para Fux, fake news podem causar 
danos irreparáveis a pessoas, orga-
nizações e, a dois meses das eleições, 
até à federação. “Uma democracia é 
um governo do povo, para o povo. 
Por isso, é preciso que todos conhe-
çam verdadeiramente seu represen-
tante. Uma notícia falsa pode gerar 
uma dúvida e até tirar um voto. Elas 
violam o princípio de moralidade, da 
democracia da própria soberania po-
pular. É um retrocesso”, disse.

Fux lembrou que já existem solu-
ções legais contra as fake news que 
poderão ser aplicadas nas eleições, 
como danos morais, crimes contra 
honra, calúnia eleitoral, cassação de 
diplomas e multas. Além disso, se 
houver comprovação de que uma 
candidatura foi ganha por meio da 
disseminação de notícias falsas, ela 
poderá ser anulada. O ministro pa-
rabenizou as emissoras de rádio e TV 
que assinaram protocolo de auxílio 
no combate às fake news. 

Para Ricardo Gandour, jornalismo 
e democracia são a salvação. “Essas 
são duas instituições fortes, porém 
ameaçadas em todo o mundo. Nos 
Estados Unidos, estão colocando a 

imprensa contra a sociedade, como 
uma inimiga do povo. Mas o jorna-
lismo é, na verdade, pautado sobre a 
ética em informar, ainda com nossas 
imperfeições, mas sempre acrescen-
tando, corrigindo erros e com a res-
ponsabilidade crescente de informar 
a verdade”, concluiu.

Dominique Wolton condenou a 
adoração à internet. “Me apresenta-
ram a internet como o futuro da hu-
manidade. Não! Me chamam de con-
servador por não ser um defensor da 
internet. Apesar de formidável, ela 
não é extremamente útil para pre-
servar a veracidade da informação”, 
afirmou. “A principal ameaça pa-
ra a liberdade da informação é o ci-
dadão. Muitas vezes somos nós que 
não aceitamos receber as informa-
ções que são contrárias aos nossos 
valores e assim, compartilhamos o 
que queremos crer”.

Segundo Dominique, a mídia e o 
jornalismo precisam ser a fonte de 
informação dos homens, e não as re-
des sociais. “As redes estão sujeitas ao 
erro, a mentiras. Por isso, acreditem 
na mídia. Falam que o rádio, a televi-
são, o jornal foram condenados e têm 
dias contados após o surgimento da 
internet, mas não! A internet nunca 
ocupará o ofício do jornalismo que é 
baseado na informação”.

Os palestrantes defenderam a im-
portância de uma regulamentação 
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rádio e o artista. Por isso, nós radia-
listas temos que entender que existe 
uma responsabilidade grande no rá-
dio. É o compromisso com a cultura 
de uma forma mais ampla”.

O veículo mais próximo da 

população

“Rádio, uma mídia cada vez mais 
local e interativa. Esse é o futuro?” foi 
tema do último painel do 28º Con-
gresso da ABERT. Os jornalistas Ri-
cardo Boechat, da BandNews, Mil-
ton Jung, da CBN, e Nilson Cesar, da 
Jovem Pan, foram unânimes ao dizer 
que o rádio é o veículo de comunica-
ção mais próximo da população. A 
mediação foi do diretor da Band Bra-
sília, Flávio Lara Resende.

Jung ressaltou que o rádio tem ca-
racterísticas próprias que se encai-
xam perfeitamente com o avanço 
tecnológico. “O rádio é interativo, 
veloz, customizado, tem mobilidade 
e é multiplataforma. Ou seja, o rádio 
tem tudo o que as novas mídias têm”, 
disse. Ele destacou ainda a necessida-
de de o rádio ser cada vez mais local. 
“O brasileiro quer ser ouvido. O mo-
rador de Manaus quer sim ouvir no-
tícias, músicas e informações da sua 

Marco Túlio Nascimento, da ZY 
Digital, falou da importância de os 
celulares saírem da fábrica com o 
rádio FM integrado. “Estamos em 
vantagem. Apenas 12% da popula-
ção brasileira usa iPhone, celular que 
não tem chip de rádio desbloquea-
do. Os demais têm acesso gratuito 
ao rádio, sem consumir bateria. Te-
mos que usar isso a nosso favor”, dis-
se. Ele apresentou tecnologias já dis-
poníveis. “A Alexia, da Amazon, por 
exemplo, é ligada pelo comando de 
voz e entende todos os pedidos que o 
seu dono fizer. Temos que criar con-
teúdos pensando nessas tecnologias 
do futuro. Para que as pessoas acor-
dem de manhã, liguem a Alexia e es-
cutem o conteúdo da sua rádio que, 
por exemplo, fala as cinco principais 
notícias do dia”, disse.

Segundo o músico e radiodifusor 
Rogério Flausino, as tecnologias são 
boas, mas jamais substituirão o rá-
dio. “Ele é um companheiro do ou-
vinte no dia a dia. Por mais que se te-
nha Spotify e outros recursos, o rádio 
vai além. O rádio traz conteúdo e in-
formação”, disse. Segundo ele, o rá-
dio é responsável por manter as mú-
sicas dos artistas vivas no dia a dia. 
“Há uma relação intrínseca entre o 

cidade e região. Quer ouvir a sua voz 
e o seu sotaque”, disse o apresentador 
da Rádio CBN.

Nilson César, que já narrou oito 
Copas do Mundo e mais de 200 cor-
ridas de Fórmula 1, considera o rá-
dio o meio de comunicação mais 
democrático e interativo do mundo. 
“Com as novas tecnologias, o cida-
dão que está nos Estados Unidos po-
de ouvir notícias da sua cidade com 
apenas um clique. Isso é fantástico. O 
rádio jamais vai morrer, porque ele é 
o veículo de comunicação que me-
lhor se adapta a qualquer nova tec-
nologia existente, por isso o rádio é 
um sucesso”, disse.

Ricardo Boechat, finalizou os de-
bates do painel e apontou que o rádio 
está inserido no cotidiano das pes-
soas. “A pessoa escuta rádio no car-
ro, em casa, no trem, correndo, ca-
minhando. Só o rádio permite que 
a pessoa consiga ouvir e fazer outra 
coisa ao mesmo tempo. Isso fará com 
que o rádio sempre seja uma fonte de 
informação”, afirmou ele.

@
www.abert.org.br/web/
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A entidade fundadora do cEnp promoveu seminário “O Futuro da 
confiança” e entrega do prêmio AnJ de Liberdade de Imprensa

Os JOrnais pOdem 
virar O JOgO

trutiva com os leitores, o que sig-
nifica a produção de matérias com 
foco na busca de soluções para os 
problemas e o fortalecimento das 
audiências, preservando a ética jor-
nalística.

Segundo CEO da WAN-IFRA, a 
confiança nos meios de comunica-
ção aumenta com a inclusão. Quan-
do as pessoas sentem que suas ques-
tões são abordadas e suas vozes são 
ouvidas, tendem a acreditar mais 
nas notícias. Ele destacou a impor-
tância de se desenvolver estratégias 
para promover a confiança no jor-
nalismo e a educação para o con-
sumo de mídia capaz de fazer recu-
ar a difusão de notícias falsas. Para 
ele, cada vez mais, as empresas jor-

Reconquistar a confiança da 
audiência não é apenas um 
imperativo econômico para 

as empresas jornalísticas, mas tam-
bém uma obrigação social e demo-
crática. A afirmação é de Vincent 
Peyrègne, CEO da Associação Mun-
dial de Jornais e Editores de Notícias 
(WAN-IFRA), na palestra de aber-
tura do Seminário “O Futuro da 
Confiança”, da ANJ, entidade fun-
dadora do CENP, realizado no final 
de agosto, em São Paulo.

No evento, foi lembrada a vocação 
“pautadora” dos jornais. De fato, na 
maioria absoluta das vezes, os de-
mais meios, inclusive a TV, desen-
volvem pautas originadas nas pági-
nas dos principais jornais do Brasil. 
Isso vale tanto para os temas nacio-
nais quanto os locais, política, eco-
nomia, cidades, esporte, cultura. 
Tudo, ou quase tudo que vira notí-
cia, começa nas páginas dos jornais 
e nem o furacão chamado internet 
alterou esta realidade.

Este fato indiscutível foi abordado 
nos painéis seguintes do evento da 
ANJ, sendo lembrada a permanência 
da relevância das edições impressas, 
multiplicadas agora em várias outras 
plataformas. Foi lembrada, também, 
a perda de importância do jornal 
impresso como veículo de comuni-
cação publicitária, num paradoxo 

que põe em risco o futuro do meio. 
O paradoxo ganha peso quando se 
lembra que empresas de vanguar-
da, como Facebook, Uber e What-
sApp, têm recorrido aos jornais, em 
suas edições impressas, diga-se, pa-
ra divulgar seus diferenciais e pontos 
de vista. Talvez, como observou um 
participante dos painéis, os anun-
ciantes da nova tecnologia queiram 
tirar proveito da penetração dos jor-
nais impressos junto a formadores 
de opinião, da agregação de valor às 
marcas proporcionadas por eles e da 
confiança que conquistaram junto 
a este público, enquanto que anun-
ciantes de setores mais tradicionais 
estejam se esquecendo destas carac-
terísticas do meio. As consequências 
podem ser pesadas para a sociedade.  

Como observou Vincent, a con-
fiança é “complexa, volátil e uma 
compreensão equivocada de sua di-
nâmica pode levar a erros de julga-
mento quando se trata de buscar 
soluções para problemas”. A falta 
de confiança nos meios de comuni-
cação, como advertiu, tem encora-
jado políticos, grupos militantes e 
empresas a se dirigirem diretamen-
te ao público. Diante desse quadro 
ele defende que os jornalistas de-
vem adotar uma abordagem mais 
local e próxima da comunidade, 
promovendo uma conversa cons-

Francisco Mesquita Neto, VP 
da ANJ, entrega Prêmio ANJ de 
Liberdade de Imprensa 2018 
à WAN-IFRA, na figura do seu 
presidente, Michael Golden
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adotou o paywall, cobrando pelo 
acesso ao seu conteúdo. Estes e ou-
tros temas foram abordados no pai-
nel “A Visão do Mercado”, que inte-
grou o evento de entrega do Prêmio 
ANJ de Liberdade de Imprensa, rea-
lizado simultaneamente ao Seminá-
rio. A moderação foi feita por Caio 
Barsotti, presidente do CENP, que 
abriu o painel, lembrando que os 
jornais nunca tiveram tanta audi-
ência, nas suas diferentes versões, 
e também tanta relevância quanto 
atualmente, inclusive por meio de 
ações de branded content e eventos.

A seguir, ele abordou o paradoxo 
entre relevância de conteúdo e per-
da de share publicitário do meio. 
“No dinâmico cenário que combi-
na desafios extraordinários para o 
meio jornal de um lado, e de outro a 
criação de inúmeras possibilidades 
de comunicação a serviço da cria-
tividade das agências e seus anun-
ciantes, o que poderia justificar que 
ao longo dos últimos anos os in-
vestimentos em jornal impresso te-
nham caído mais acentuadamente 
que sua circulação impressa?”, ques-
tionou Caio.

Cabe também aos jornais proteger 
os seus jornalistas, na medida em 
que há um aumento de hostilidades 
e intimidações contra eles. “Há ver-
dadeiras campanhas para desacre-
ditar o trabalho dos profissionais 
da imprensa. Isso é agravado pelo 
fato de que quase 60% da popula-
ção do planeta não saber discernir o 
bom jornalismo de boatos e falsida-
des. Por isso, é necessário um traba-
lho de alfabetização em mídia”, disse 
Vincent. De acordo com estudo do 
Ministério da Cultura da França, os 
leitores jovens são mais propensos 
a checar informações se receberam 
treinamento adequado.

Relevância

O jornal continua sendo a mídia 
que pauta os demais meios de co-
municação, mesmo com o avan-
ço dos meios digitais. Além disso, 
as assinaturas digitais têm crescido 
desde que a maior parte dos jornais 

nalísticas devem fazer da veracida-
de das informações o seu grande di-
ferencial. “Restabelecer a confiança 
com nosso público é não apenas um 
imperativo econômico, mas tam-
bém uma obrigação social e demo-
crática”, disse. Para ele, o modelo de 
negócios centralizado na publici-
dade está se transformando em ou-
tro, com receitas baseadas no leitor, 
mais um motivo para que a notícia 
seja um negócio que cria valor para 
as comunidades, estabelecendo um 
forte relacionamento com o público.  

Para Vincent, as empresas jorna-
lísticas podem virar o jogo a seu fa-
vor. “A confiança é a nova moeda. 
Nosso leitor está faminto por jor-
nalismo digno de crédito e temos 
de aproveitar esta oportunidade”, 
alertou. Algumas ferramentas po-
dem alavancar a confiança do lei-
tor. Uma delas é adotar um diálogo 
aberto e construtivo; outra é checar 
a origem das informações. 

Em 2017, o Fórum Mundial de Edi-

tores, então presidido por Marce-

lo Rech, presidente da ANJ, apro-

vou cinco princípios para ajudar 

a reconstruir a confiança no jor-

nalismo:

1 – Em um mundo de hiperinfor-

mação, credibilidade, indepen-

dência, rigor, ética profissional, 

transparência e pluralismo são os 

valores que irão confirmar uma 

relação de confiança com o pú-

blico;

2 – Jornalismo de nível distingue-

se pela veracidade do seu conteú-

do, questionando e verificando o 

material que circula nas redes so-

ciais. Reconhece as mídias sociais 

como fonte de informação para 

verificação adicional das informa-

ções e como uma plataforma para 

alavancar o conteúdo profissional;

3 – A missão do jornalismo é ser-

vir a sociedade, fornecendo infor-

mações checadas de alta qualida-

de e com um certificado confiável 

de origem;

4 – O jornalismo atual vai além de 

fatos básicos e permite e incenti-

va a análise contextual e investi-

gativa;

5 – O jornalismo de nível deve ser 

conduzido pela confiança e prin-

cípios orientadores da veracidade, 

sendo de legítimo interesse e rele-

vância social.

 5 PRINCÍPIOS PARA AJUDAR A RECONSTRUIR A CONFIANÇA 
DO JORNALISMO 

Vincent Peyrègne, CEO 
WAN-IFRA
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car discutindo os problemas da mí-
dia impressa, os jornais deveriam 
tomar iniciativas mais concretas 
de aproximação com os anuncian-
tes e oferecer soluções, como fazem 
as emissoras de TV. “Há uma divi-
são estanque entre a redação e o de-
partamento comercial, sendo que as 
redações são inacessíveis”, afirmou.  
“O ideal é que houvesse uma maior 
flexibilidade. Os jornais também 
devem produzir vídeos e conteúdos 
multimídia. Não adianta apenas re-
plicar o meio impresso no digital”, 
acrescentou.

A seguir, o evento da ANJ promo-
veu o painel “A Visão da Impren-

cobrar pelo seu conteúdo e redes 
sociais deveriam remunerá-los por 
isso”, disse reconhecendo, porém, 
as dificuldades. “Uma das manei-
ras seria por meio dos pacotes digi-
tais, a exemplo do aplicativo Folha 
Match. Outra iniciativa importante 
é a de catequizar os jovens das agên-
cias de propaganda sobre a impor-
tância do meio. Acostumados com 
o digital, os jovens não pensam nos 
jornais em suas campanhas publici-
tárias. Por isso, é preciso um traba-
lho de catequese”, disse.

Para Igor Puga, diretor execu-
tivo e de marca de marketing do 
Banco Santander, em vez de se fi-

Para ele, estaria havendo uma es-
pécie de antecipação do futuro. “Fa-
la-se que em breve não haverá mais 
jornal em papel e, já que um dia is-
so vai acontecer, deixemos já de la-
do o impresso e vamos para o digi-
tal, desprezando a contribuição que 
o jornal tem para oferecer no im-
presso, mais notadamente com a 
combinação de todas suas expres-
sões”, disse ele. “Podemos estar re-
féns de um pragmatismo equivoca-
do? Este comportamento pode ter 
gerado uma verdadeira ditadura da 
performance?”

Luiz Lara, um dos participan-
tes do painel, lembrou que aplicati-
vos digitais recém-chegados, como 
o Uber e o WhatsApp utilizaram o 
jornal para divulgar seus pontos de 
vista, no caso deste último, inclusi-
ve sobre as fake news.  A seu ver, is-
so aconteceu porque o meio jornal 
é o que mais passa credibilidade. 
Além disso, afirmou o presidente da 
Lew Lara/TBWA e vice-presidente 
do CENP, o conteúdo dos jornais 
viraliza nas redes sociais. Resta, po-
rém, a questão de como monetizar 
o seu conteúdo. “Os jornais devem 

O jornalista Marcelo Rech foi re-

eleito presidente da ANJ no final 

de agosto. Em discurso aos pre-

sentes na solenidade para entre-

ga do Prêmio ANJ de Liberdade 

de Imprensa, ele disse: “diante do 

cenário desafiador na economia e 

na política, os jornais produzem, 

em última análise, confiança na in-

formação, que é um produto cada 

vez mais escasso. Na ANJ, busca-

mos reforçar esse posicionamento 

de defesa da informação confiá-

vel, vital para garantir a pereni-

zação dos valores da sociedade”.

É o segundo mandato de Marcelo, 

sendo o quarto executivo da RBS a 

presidir a ANJ. Antes dele, estive-

ram à frente da associação o fun-

dador da RBS, Maurício Sirotsky 

Sobrinho, o presidente emérito 

Jayme Sirotsky e Nelson Sirotsky.

RECH REELEITO NA ANJ

Caio, Lara e Puga no evento da ANJ
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sa”, com participação dos editores 
responsáveis pelos maiores jornais 
brasileiros. 

João Caminoto, diretor de reda-
ção de O Estado de S. Paulo, afir-
mou que os jornais nunca foram 
tão diversificados, produzindo in-
formação de qualidade para ví deos, 
podcasts e newsletters. “O meio 
continua relevante e atinge cada vez 
mais gente”, disse, citando como 
exemplo a série “Reconstruir o Bra-
sil”, do Estadão, que rendeu um li-
vro e seis seminários. Outra inicia-
tiva é “Carrapatos” – jornalistas que 
fazem reportagens grudados nos 
candidatos à eleição. Já o “Estadão 

Verifica” analisa as promessas dos 
candidatos classificando as mentiras 
com desenhos do boneco Pinóquio.

Sergio D’Avila, editor executivo da 
Folha de S.Paulo, explicou em deta-
lhes porque deixou de publicar no-
tícias no Facebook e quais foram as 
consequências.

Alan Gripp diretor de Redação 
de O Globo, falou sobre a cobertu-
ra das eleições de 2018 e a iniciati-
va de classificar notícias referentes 
aos candidatos com os selos “é Fa-
to”, “Não é bem assim” e “Fake”. Em 
30 dias, foram feitas 220 checagens 
com 5 milhões de page views.

Marta Gleich, diretora de jorna-

lismo do Grupo RBS, explicou que 
a cobertura das eleições começou 
com pesquisas junto aos leitores. 
Os resultados mostram que 72% 
dos leitores se informam das elei-
ções pelos jornais, 67% pelos sites e 
66% pela TV. Isso deu uma direção 
a seguir por Zero Hora, que checa 
os discursos dos candidatos na se-
ção “É isso Mesmo?” Os resultados 
mostraram que as matérias sobre 
política puxam audiência e aumen-
tam a venda de assinaturas.

Francisco Mesquita Neto, vice-presidente da ANJ res-

ponsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão, en-

tregou o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2018 

à WAN-IFRA, coincidindo com a comemoração dos 70 

anos da entidade. “É uma marca memorável na defesa 

e promoção da liberdade de imprensa em todo o mun-

do”, afirmou Francisco, ao entregar o troféu ao presi-

dente da entidade, Michael Golden.

O vice-presidente da ANJ destacou que a defesa da liber-

dade de imprensa hoje não diz respeito apenas ao assas-

sinato e à prisão de jornalistas em função de sua ativida-

de profissional ou ao fato de veículos de comunicação 

serem fechados, sufocados economicamente ou sub-

metidos a censura. Além dessas “situações extremas”, 

afirmou, “cresce a descrença com a generosa ideia da 

democracia, do pluralismo, da convivência saudável de 

diferentes culturas e da tolerância com as diversas visões 

de mundo. Ao mesmo tempo, ganham terreno os que 

enxergam na liberdade de expressão e na liberdade de 

imprensa obstáculos incômodos, a serem removidos, e 

preferem as soluções fáceis do autoritarismo”.

“É preciso que nós, que fazemos jornalismo, que preza-

mos a liberdade de imprensa, estejamos sempre unidos, 

como estamos aqui, para defender, promover, festejar e 

premiar essa liberdade”, disse Mesquita, que encerrou 

suas palavras com uma saudação: “Longuíssima vida a 

essa associação! Parabéns aos jornais, aos jornalistas, e 

a todos que fazem do jornalismo um instrumento para 

que tenhamos um mundo melhor”.

Ao receber o prêmio, Michael Golden disse reconhecer 

o trabalho da ANJ e apontou três forças que ameaçam 

a liberdade de imprensa. A primeira é o ataque de po-

líticos que desejam substituir a verdade por suas cren-

ças pessoais. Ele afirmou nunca ter visto ataques como 

os feitos pelo atual presidente dos EUA contra os jor-

nais e jornalistas.

A segunda força são as notícias veiculadas nas redes so-

ciais, que passam por verdade, mas são falsas em sua 

maioria. A terceira é a perda da privacidade, na medi-

da em que os cidadãos são escaneados pela internet. A 

invasão da privacidade e a desinformação causada pe-

las redes sociais são malignas e devem ser combatidas 

com rigor, concluiu.

Em seguida, a ANJ homenageou a memória dos jorna-

listas Otavio Frias Filho e Alberto Dines, recentemen-

te falecidos.

HOMENAGENS

@
www.anj.org.br
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CENP-MEIOS 
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no ano em que se celebra seus vinte 
anos de fundação, o cEnp apresenta 
o indicador cEnp-Meios-painel 
2017/75 agências

Omercado publicitário bra-
sileiro recebeu em agosto 
o indicador CENP-Meios-

Painel 2017/75 agências. Fruto do en-
tendimento ocorrido no Conselho 
Executivo, é uma iniciativa sem pa-
ralelo conhecido no mundo em pre-
cisão e segurança para medição do 
investimento em mídia. 

O CENP-Meios totaliza informa-
ções fornecidas pelas 75 agências de 
publicidade certificadas de maior re-
ceita bruta e apresenta os seguintes 
dados de investimentos em mídia 
realizados por clientes anunciantes 
por meio de suas agências partici-
pantes do indicador:
•  investimento total por meio, o que 

permite calcular o share (participa-
ção no bolo) de cada meio, e

•  investimento total por região do 
país, o que permite calcular o share 
de cada região.
A estimativa, partindo de dados do 

Monitor Evolution da Kantar Ibope 
Media, é que as 75 agências partici-
pantes respondem por pouco mais 
de 60% do investimento em mídia 
no Brasil.

Caio Barsotti, presidente do CENP, 

disse à imprensa especializada, ao 
lançar o indicador, que a iniciativa 
é mais uma demonstração de que a 
entidade é “o lugar natural para con-
vivência saudável na qual anuncian-
tes, agências de publicidade, veículos 
de comunicação geram valor para o 
próprio mercado como um todo, vi-
sando sempre eficiência, evolução e 
aprimoramento”. Para Caio, o CENP-
Meios é resultado da compreensão 
dos líderes das mais importantes en-
tidades nacionais do mercado publi-
citário reunidas no CENP, reconheci-
damente o fórum da autorregulação 
ético-comercial. “É o lugar onde o 
mercado se reúne para debater, ana-
lisar, refletir e propor o que considera 
ser melhor para a atividade. O CENP 
reúne o mercado que decide e imple-
menta o que considera melhor para o 
próprio mercado”.

Segundo ele, esta convivência vir-
tuosa tem importante repercussão 
para toda a sociedade: “a atividade 
publicitária, e os investimentos em 
mídia, são comprovadamente for-
tes impulsionadores da economia e 
proporcionam condições ideais pa-
ra a plena vigência da liberdade de 

expressão, pilar da democracia”, diz 
Caio. Por saber que nenhum setor 
pode prescindir de um indicador de 
desempenho confiável e sintoniza-
do com a realidade do mercado, o 
CENP-Meios visa trazer informações 
confiáveis e que estavam fazendo fal-
ta, “Afinal, diz a máxima da admi-
nistração, aquilo que não é medido é 
mais difícil de ser melhorado”. 

A implantação do CENP-Meios de-
mandou cerca de dois anos de traba-
lho e investimento de R$ 1,2 milhão, 
financiado com recursos próprios, 
após deliberação do Conselho Exe-
cutivo onde têm assento as entidades 
fundadoras – ABA, Abap, Abert, AB-
TA, Aner, ANJ, Central de Outdoor e 
Fenapro –, e as associadas ao CENP – 
ABOOH, IAB Brasil e Fenapex.

O sistema foi desenvolvido pela 
BST Soluções em Tecnologia, con-
tou com a verificação da KPMG pa-
ra análise de integridade e segurança 
e a contribuição das empresas de soft-
ware AdSolutions, Microuniverso, 
Publi e VBS, que atendem às agên-
cias e desenvolveram sistema de co-
municação criptografado e total-
mente seguro.

@ PARA SABER MAIS SOBRE A METODOLOGIA DO CENP-MEIOS,
VISITE HTTP://WWW.CENP.COM.BR/CENP-MEIOS
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 LIDERANÇAS DO MERCADO COMENTAM LANÇAMENTO DO CENP-MEIOS

Paulo Sant’Anna, 
presidente do GMSP

“Desde a extinção do Inter-Meios, 

o mercado publicitário deixou de 

ter o grande balizador de investi-

mento do setor. Agora, com a pu-

blicação da primeira onda de infor-

mações do CENP-Meios, voltamos a 

ter dados sobre o investimento pu-

blicitário, com base nas 75 maiores 

agências de publicidade e propa-

ganda, o que mapeia não só para 

onde o investimento está sendo ca-

nalizado, mas também o tamanho 

do mercado publicitário brasilei-

ro. A iniciativa do CENP tem todo o 

apoio do Grupo de Mídia São Pau-

lo, com objetivo de termos sempre 

transparência de dados e que possa 

manter o mercado brasileiro de pu-

blicidade como um dos mais avança-

dos e profissionais do mundo”.

Marcelo Rech,
presidente da ANJ

“O CENP-Meios é uma iniciativa 

meritória, embora limitada por um 

universo restrito de agências de pu-

blicidade como fonte das informa-

ções, concentradas no eixo Rio-São 

Paulo, o que produz uma distorção 

significativa para alguns meios mais 

fragmentados e regionais, como é o 

caso dos jornais. 

Por isso, vemos um impacto bastan-

te reduzido da iniciativa para o nos-

so meio. Jornais são veículos eminen-

temente regionais e, na sua maioria, 

não estão contemplados pelas agên-

cias pesquisadas. Além disso, os jor-

nais recebem investimentos publi-

citários em suas várias plataformas 

– impresso, online, eventos etc. –, o 

que não está refletido no trabalho do 

CENP-Meios. Essa distorção será par-

cialmente corrigida quando os inves-

timentos digitais em jornais passarem 

a integrar a fatia do setor. Mesmo as-

sim, outras iniciativas, como a cres-

cente participação de eventos no bolo 

dos jornais, não estão refletidos ain-

da. O grande valor dos jornais como 

veículos de publicidade está no pú-

blico altamente qualificado que atin-

gem e nas localidades ondem atuam”.

Ênio Vergeiro, presidente da 
APP Brasil

O CENP-Meios vem para se tor-

nar uma bússola do mercado, prin-

cipalmente neste momento em que 

há uma movimentação muito gran-

de dos investimentos publicitários. 

Ficamos um período sem ter de fa-

to uma boa noção sobre a direção 

dos investimentos em mídia. É im-

portante o envolvimento do CENP, 

com a sua credibilidade e legitimida-

de nesta questão. Agora, podemos 

ter uma noção precisa do que está 

acontecendo do mercado”.

“Apreciamos o esforço do CENP 

em resgatar um indicador que me-

ça o mercado publicitário brasileiro 

em suas diversas plataformas. Quan-

to mais informação temos, maior 

a transparência para as partes do 

ecossistema.

No caso de revista (e também jor-

nais), o indicador não traduz com 

boa precisão o momento de trans-

formação acelerada que os meios 

atravessam. Primeiro, porque não 

registra o grande crescimento em 

faturamento digital que tem se ve-

rificado nesses títulos. Parte deste 

valor deve estar na linha ‘digital’, 

junto com outros meios, e outra 

parte sequer é contabilizada, da-

do que não passa pelas 75 maiores 

agências.

Além disso, o peso das agências 

menores, regionais, no faturamen-

to impresso mesmo é bem mais sig-

nificativo em revistas e jornais do 

que nos demais meios”.

Fred Kachar,
presidente da Aner
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Mario D’Andrea, 
presidente da Abap

O FIM DO “EU ACHO”
Quem conhece a fundo o mercado 

brasileiro de comunicação e propa-

ganda sabe o quão científico o traba-

lho das agências vem se tornando nos 

últimos anos.

A procura pela eficiência, os cus-

tos cada vez mais questionados pelas 

grandes empresas e o retorno por in-

vestimento feito em cada ação promo-

cional ou de marca exigem mais asser-

tividade nas respostas de profissionais 

de marketing e, especialmente, das 

agências de propaganda que têm de 

se tornar verdadeiros centros de inte-

ligência para a construção de marcas e 

negócios para seus clientes.

Esse profissionalismo cada vez mais 

separa agências de “agências”, dei-

xando para trás quem não entende 

esse movimento e não investe em fer-

ramentas cada vez mais precisas em 

todas as áreas – mais especialmente na 

área de mídia.

Mais uma prova dessa visão é a novi-

dade que o mercado acaba de receber: 

o CENP-Meios. Ele é fruto de um lon-

go trabalho efetuado pelo CENP, com 

a ajuda de veículos, clientes e agên-

cias. Esse levantamento oficial é feito 

de forma automática e agrupa os in-

vestimentos das maiores agências por 

meio. São números reais que mostram 

valores reais, contabilizados a partir 

de documentos oficiais de autorização 

de veiculação.A primeira edição acaba 

de trazer os números de 2017.

Nenhuma grande surpresa: a TV 

aberta é o meio com maior investi-

mento, com larga vantagem em rela-

ção ao segundo lugar, a internet. De-

pois vem a TV paga.

Ou seja, telas, seja de um apare-

lho de TV, seja de smartphone, são os 

grandes drivers de atenção do consu-

midor. Aliás, isso se repete em vários 

países, como EUA e Japão, e muitos 

países da Europa apresentam a mes-

ma sequência (TV em primeiro lugar e 

internet em segundo). A exceção hon-

rosa é o Reino Unido, onde a internet 

está quase ultrapassando a TV.

Seria apenas pela penetração na po-

pulação? A TV e a internet, claro, têm 

altíssimo nível de penetração, mas ou-

tras mídias também apresentam ótimos 

índices e se situam longe das primeiras 

colocações. O rádio, por exemplo.

Então, o que faz desses meios os 

campeões no Brasil e na maioria dos 

mercados de comunicação mais avan-

çados do mundo? Parafraseando uma 

frase famosa americana: “It’s all about 

quality, stupid”.

É nas telas de TVs e de celulares que 

as pessoas têm acesso mais rápido a en-

tretenimento e conteúdo de qualidade 

– e com absurda variedade. E é disto 

que se trata nossa profissão: colocar as 

mensagens de nossas marcas em meio 

a um enorme volume de conteúdo de 

alto nível. Atrações e histórias que en-

cantam, divertem, emocionam e retêm 

a atenção e a fidelidade de milhões e 

milhões de pessoas. OK, mas você po-

de pensar: “o que o CENP-Meios tem a 

ver com isso?”. Eu respondo: “Muito”.

Porque o trabalho de qualidade das 

agências depende, sim, de muito ta-

lento, mas também de muita ciência. 

Ferramentas valiosas (e caras) são uti-

lizadas pelas nossas agências para dar 

certeza do que falamos (conteúdo) e 

onde e quando falamos (mídia).

E, nessa segunda parte, o CENP-

Meios chega para pôr pingos nos “is” 

quando o assunto é investimento por 

meios. Ultrapassamos a fase do “apro-

ximadamente” para “é isso”. 

Deixamos para trás “eu acho que 

o mercado está indo para lá ou pa-

ra” para a verdade dos números. E 

dos fatos.

E o fato é que, no Brasil, a internet 

roubou espaço de alguns meios – espe-

cialmente os impressos. Mas também é 

fato que muitos veículos impressos têm 

sua versão digital crescendo e incre-

mentando o volume do meio internet.

O fato é que a TV continua incontes-

te liderando os investimentos. Outro 

fato é que OOH cresceu rapidamen-

te quando se digitalizou e profissio-

nalizou seus mecanismos de venda e 

pós-venda. 

O fato é queo mercado dá uma pro-

va de sua maturidade e profissionalis-

mo. Parabéns ao CENP. E obrigado a 

todas as agências brasileiras que abri-

ram suas portas, trabalharam em con-

junto e viabilizaram essa importante 

ferramenta. Bem-vindo, CENP-Meios.

Publicado no M&M de 27/8/2018
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Preencher o enorme vazio deixa-

do pelo fim do Projeto Inter-Meios 

exigiu do mercado publicitário bem 

mais do que engenho, tempo, foco 

e investimentos substanciais. Exigiu 

um sentido de responsabilidade pró-

prio de mercados maduros, grandeza 

(pois os resultados podem expor cer-

tas debilidades da publicidade brasi-

leira), determinação (pois os proble-

mas a serem superados contavam-se 

às dezenas, eram de diferentes natu-

rezas e exigiam elevada convergência 

de diferentes interlocutores) e, acima 

de tudo, coragem, muita coragem. 

Era simples, muito simples, deixar 

as coisas como estavam, até porque 

sempre se podia sacar do bolso a me-

dição da Kantar Ibope Media, virtuo-

sa para muitas finalidades, mas de to-

do imprecisa para determinação do 

volume de investimentos em mídia 

num dos mercados publicitários mais 

dinâmicos do mundo. 

Mas valeu toda a história, toda a 

tradição quase centenária da pu-

blicidade brasileira em arregaçar as 

mangas e buscar resolver ela pró-

pria os seus problemas, usando pou-

co mais do que mesa, cadeiras e diá-

logo para identificar com precisão os 

seus problemas e buscar solucioná-

los. Não foi assim que se cristalizou 

o modelo brasileiro de publicidade, 

o Conar e o próprio CENP, que che-

ga aos seus vinte anos de fundação 

em dezembro próximo, todos apoia-

dos no instituto da autorregulação? 

Em meio a estas três iniciativas mar-

cantes, muitas outras foram delibera-

das por meios semelhantes: diálogo, 

convergência, a visão do todo supe-

rando os interesses imediatos e loca-

lizados, devidamente pesados e so-

pesados, mas subordinados ao bem 

maior, na percepção sempre corre-

ta, sempre construtiva, que quando 

o mercado ganha, todas as suas par-

tes se beneficiam.

Foi assim que a publicidade bra-

sileira se tornou um dos segmentos 

da economia nacional mais compe-

titivos no plano internacional, mais 

reconhecidos pela sua criatividade, 

competência e, na sua quase totali-

dade, por compromissos éticos. En-

volvidos num dia a dia turbulento e 

desafiante, não nos lembramos com 

a merecida frequência deste fato cris-

talino e indiscutível: nós, publicitá-

rios, estamos na proa da economia 

brasileira quando se fala em merca-

do global. Quantos outros segmen-

tos da economia podem reivindicar 

esta condição?

O CENP-Meios, com seu propósito 

de medir o investimento em mídia no 

Brasil, reuniu de forma primorosa es-

tas virtudes da publicidade brasileira. 

Ele parte do instituto da autorregu-

lação comercial e do que ela signifi-

ca, somando o melhor da tecnologia 

e espírito voluntário das agências de 

publicidade. Tudo foi feito de uma 

forma ao mesmo tempo simples, se-

gura e de máxima precisão – sabe-

mos, agora, os montantes investidos 

por meio e região no nível dos centa-

vos –, a ponto de termos um sistema 

sem paralelo no mundo.

A simplicidade com a qual o siste-

ma pode ser descrito encobre, no en-

tanto, dezenas de soluções brilhantes 

para problemas de todas as nature-

zas. Como garantir aos anunciantes, 

agências e veículos que os dados te-

rão uso seguro e não individualiza-

do? Como respeitar a legislação? Co-

mo salvaguardar a segurança de todo 

o sistema? Como harmonizar e dar 

transparência aos métodos e bases da 

pesquisa e à sua divulgação?

Estes e dezenas de outros proble-

mas foram objeto de longos debates, 

quase todos eles realizados na sede 

do CENP, em São Paulo, nos quais a 

boa vontade e, acima de tudo, a cora-

gem do mercado publicitário preva-

leceram, possibilitando o nascimento 

neste agosto de 2018 do CENP-Meios. 

Os fundadores da moderna publici-

dade brasileira, aqueles que desde 

logo entenderam o valor da autorre-

gulação, colocando-a acima dos seus 

legítimos interesses imediatos, es-

tão felizes. 

Nós, aqui, agora, continuamos, a 

despeitos de todas as dificuldades e 

incertezas de momento, honrando a 

herança deles.

Publicado no PropMark de 

24/9/2018

Eduardo Simon 
é CEO da DPZ&T

cApA
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“O mundo da comunicação preci-

sa de dados para existir. Não há na-

da que façamos em nossa atividade 

que não provenha de informação e 

dados. Ainda mais nos dias de ho-

je onde os dados existem em quan-

tidade cada vez maior. A iniciativa 

CENP-Meios vem para agregar valor 

à nossa atividade, mostrar ao mer-

cado os dados e informações rele-

vantes da nossa atividade”.

Claudio Kalim,
CEO da Tech & Soul

Quanto maior o investimento em 

publicidade no país, maior é a movi-

mentação econômica. A publicida-

de alavanca a economia, fomenta o 

crescimento do mercado e as inova-

ções tecnológicas. O CENP-Meios é 

uma ferramenta essencial para men-

surar esse investimento, demonstrar 

às agências e anunciantes as tendên-

cias e a forma como o mercado se 

comporta, além de apresentar o sha-

re de cada setor da comunicação, o 

que dá credibilidade aos veículos e 

confiança ao anunciante.

Nós sabemos o quanto o OOH 

tem crescido nos últimos anos de-

vido a sua eficiência. Em nosso últi-

mo Workshop Nacional, realizado 

em agosto, apresentamos os dados 

do CENP-Meios aos empresários as-

sociados e demonstramos o quanto 

a qualificação das empresas e a ad-

missão de novas ferramentas, para 

mensurar audiência, por exemplo, 

têm aumentado os investimentos 

para o meio.”

Fabi Soriano, VP nacional 
da Central de Outdoor

“O CENP-Meios é mais uma das va-

liosas contribuições do CENP ao mer-

cado, que irá permitir uma avaliação 

criteriosa dos investimentos publici-

tários por todos os players do setor. 

Esta informação poderá ser compa-

rada e agregada aos outros índices 

disponíveis, com o intuito de apri-

morar as ações da indústria da pro-

paganda, para que sejam ainda mais 

assertivas e eficazes”.

Duilio Novaes, 
presidente da Abep

“Ao resgatar as informações do 

Projeto Inter-Meios, o CENP devol-

ve ao mercado uma ferramenta de 

inestimável valor para planejamento 

e ações mercadológicas e com o selo 

de garantia de uma entidade ímpar 

no mercado. Os impactos da iniciati-

va são fundamentais, à medida que, 

com seriedade e responsabilidade, 

trazem dados irrefutáveis para pla-

nejadores de mídia e anunciantes. 

No caso específico da publicidade 

exterior, nos possibilita conversar 

de igual para igual com os maiores 

meios de comunicação no país”.

Luiz Fernando 
Rodovalho, presidente 
da Fenapex
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professor e pesquisador da FEA USp diz que 
cEnp-Meios preenche espaço importante

“INFORMAÇÃO É A MATÉRIA-PRIMA MAIS 

O 
professor Luis Eduardo 
Pilli, pós-doutorando, 
doutor e mestre em mar-

keting pela FEA USP, pesquisador 
na mesma instituição, lecionan-
do disciplinas de marketing em vá-
rias faculdades de São Paulo, não 
tem dúvidas: o CENP-Meios vem 
preencher um espaço importan-
te. “Informação é a matéria-prima 
mais nobre do planejamento estra-
tégico”, diz ele. “No caso da publi-
cidade, quando se troca a medição 
do investimento em mídia a partir 
do preço de tabela pelo preço efe-
tivamente negociado, há um ga-
nho substancial de qualidade, que 
permitirá aos agentes do mercado 
um planejamento de melhor quali-
dade, mais assertivo e capaz de dar 
mais clareza sobre o que está acon-
tecendo. Assim, se pode olhar para 
a frente e antecipar com mais pre-
cisão os movimentos de mercado”.

“Vamos pensar no ciclo do mar-
keting”, continua Luis Eduardo: 
“quais as estratégias, como confi-
gurar ofertas, como conceber a co-
municação com os consumidores 
etc. A questão sempre será: nossa 
estratégia está funcionando? Va-
mos saber isso exatamente por in-
formações de monitoramento do 
mercado. É o conceito de retroali-
mentação, que é a forma das em-

presas aprenderem fazendo algo e 
medindo os resultados”. 

Em seu conjunto, informações mais 
precisas servem para alimentar e rea-
limentar o processo, resumido pelo 
professor Raimar Richers no conhe-
cido modelo dos “4 As”: 
•  Análise: identifica as forças vigentes 

no mercado e suas interações com a 
empresa.

•  Adaptação: é o processo de adequa-
ção das linhas de produtos ou ser-
viços da empresa ao meio ambiente 
identificado através da análise. 

•  Ativação: arranjo harmônico da dis-
tribuição, logística, venda e o com-
posto de comunicação.

•  Avaliação: é o controle dos resulta-
dos do esforço de marketing, isola-
damente e em conjunto. 
“Em cada um destes passos, a infor-

mação é a matéria prima nobre”, diz 
Luis Eduardo. “Quanto melhor a qua-
lidade da informação, melhor será a 
nossa capacidade de avaliar a efetivida-
de das ações de marketing. Aliás, Peter 
Drucker dizia ‘o que pode ser medido, 
pode ser melhorado’. No mundo digi-
tal, onde é mais barato experimentar, 
vemos erros grandes das marcas. Atri-
buo boa parte destes erros a decisões 
tomadas de formas intuitivas, sem ba-
se sólida de informações”.

Ele considera que certas facilida-
des e comportamentos estimularam 

a ousadia nas experiências, com a in-
formação sendo menos valorizada. 
“Não é uma coincidência que o mer-
cado publicitário tenha ficado alguns 
anos sem uma medição mais precisa 
dos investimentos em mídia”, diz Luis 
Eduardo.

Ele lembra que o trabalho básico de 
coleta e processamento de informa-
ções desta natureza nem sempre pode 
ser feito pelas empresas, sendo impor-
tante a iniciativa do CENP em tomar 
a frente do processo. Ele lembra tam-
bém as possibilidades de cruzamen-
to das informações de investimento 
com as de audiência dos meios de co-
municação e de comportamento do 
consumidor, entre outras. “Passamos 
a ter uma condição mais favorável pa-
ra definir as bases do planejamento de 
marketing”, diz ele, “tanto mais por se 
tratar de informação, como o CENP-
Meios, que é publicada regularmente. 
Basta ao gestor acessá-la”.
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IS NOBRE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO”

Base de dados: São captados a partir da mensuração dos 
anúncios nos veículos de comunicação, sendo 
valorados pelas respectivas tabelas de preço, 
sem levar em conta descontos e receitas advin-
das de inserções não convencionais. 

Valores brutos dos investi-
mentos publicitários forne-
cidos pelos veículos de co-
municação.

Valores exatos dos investi-
mentos publicitários forneci-
dos pelas agências de publi-
cidade, a partir do conjunto 
de PIs emitidas pela agência.

Base pesquisada: Em 2017, foram levados em conta dados de 
139 emissoras de TV aberta, 222 títulos de re-
vistas e 75 de jornais, 57 mercados de OOH, 11 
de cinema, 111 emissoras de rádio, 46 canais 
de TV por assinatura, 124 sites que veiculam 
mídia display, três buscadores e ações de mer-
chandising em cinco redes de TV.

No último ano em que foi 
apurado, recebia informa-
ções de mais de 350 veículos 
e grupos de comunicação, 
que representavam aproxi-
madamente 80% do investi-
mento publicitário.

Agências dos grupos 1, 2 e 
3, que administram aproxi-
madamente 60% do inves-
timento publicitário no país.

Operação: A partir de 1996 De 1990 a 2015 Lançado em agosto de 2018

Dados  
disponibilizados:

Investimento publicitário total, por meio e 
por região. Para assinantes do serviço, os da-
dos podem ser customizados por anunciante, 
marca, mercados e veículos.

Investimento publicitário to-
tal para todos os meios e tam-
bém por região para jornais e 
emissoras de rádio e TV.

Investimento publicitário to-
tal, por meio e por região

Mercados  
cobertos:

41 mercados de TV aberta, 13 mercados 
de rádio, 31 mercados de jornal, 57 mercados 
de OOH e 11 mercados com salas de cinema.

Os dados para jornais rádio 
e TV eram apresentados por 
regiões brasileiras. A região 
Sudeste tinha cortes tam-
bém para Rio de Janeiro, 
Grande São Paulo e interior 
de São Paulo.

Grandes regiões brasileiras

Periodicidade: Mensal. Mensal. Mensal.

Extrapolação: Não há. Arbitrou-se que os dados 
fornecidos pelos veículos 
correspondiam a 80% do in-
vestimento total no Brasil.

Não há.

Dados apurados 
em 2017:

Investimento publicitário total de 
R$ 134 bilhões

– Investimento em mídia de 
R$ 16,6 bilhões

Share por meio: TV aberta: 53,6%
Jornal: 11,6%
Revista: 3,5%
Rádio: 4,5%
TV por assinatura: 13,2%
Display: 2,9%
Search: 1,7%
TV merchandising: 5,6%
OOH: 3%

– Cinema: 0,3%
Internet: 14,6%
Jornal: 3,1%
OOH / Mídia exterior: 8,6%
Rádio: 5,1%
Revista: 2,1%
TV aberta: 58,3%
TV por assinatura: 7,9%

Investimento por 
região:

Sudeste: 48% 
Nordeste: 9%
Sul: 8,9%
Centro-Oeste: 4,8%
Norte: 2,9%
Nacional: 26,4% (todas as regiões na mesma 
campanha)

– Centro-Oeste: 2,2%
Nordeste: 4,5%
Norte: 0,6%
Sudeste: 29% 
Sul: 5,8%
Nacional: 58%

MONITOR EVOLUTION INTER-MEIOS CENP-MEIOS
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TV MANTÉM LIDERANÇA

Há alguns anos o mercado vi-
nha demandando um indi-
cativo do destino das verbas 

publicitárias que aferisse os valores 
efetivamente aplicados em cada mí-
dia, já sem todos os descontos co-
merciais concedidos e que refletisse a 
real dimensão da internet, que conta 
com grandes players pouco colabora-
tivos em termos de informação sobre 
seus volumes de faturamento.

Sobre o andamento do CENP-
Meios, a expectativa era de que a TV 
aberta manteria sua ampla liderança 
e que a internet aumentaria sua par-
ticipação, o que de fato foi confirma-
do pelos números levantados junto 
às 75 maiores e mais bem estrutura-
das agências de publicidade, que tra-
balham para os maiores e mais so-
fisticados anunciantes do mercado. 
A estimativa é que os dados coleta-
dos representem mais de 60% do to-
tal aplicado em todos os meios em 
nosso país.

O CENP-Meios indica que a TV 
aberta mantém sua destacada lide-
rança entre as mídias no Brasil, com 
58,3% de participação, bem como 
seu recorde mundial – sendo que 
neste caso deve-se somar os 7,9% da 
TV por assinatura e se comparar ao 
índice global de 34,1% (pois é assim 
que a participação da TV é mensura-
da nos principais mercados publici-
tários do mundo). A soma de 66,2% 
no Brasil é quase o dobro do núme-
ro global.

Como a participação das vários ti-
pos de TV além da versão aberta nos 

principais mercados pelo mundo é 
mais ampla que aqui, confirma-se a 
certeza de que em nenhum outro lugar 
os anunciantes contam com uma mí-
dia publicitária tão poderosa como a 
nossa TV aberta, razão pela qual exis-
te essa grande concentração, pois os 
clientes tendem a utilizar o meio que 
gera mais resultados para suas verbas.

Os números brasileiros referem-se 
ao exercício de 2017 e os demais meios 
registram as seguintes participações: a 
internet tem 14,6% das verbas; a mídia 
exterior e out-of-home fica com 8,6%; 
o rádio tem 5,1%; o jornal recebe 3,1% 
do investimento; a revista fica com 
2,1%; e o cinema tem 0,3% dos recur-
sos aplicados em publicidade.

Comparando com os padrões mun-
diais, registra-se que a internet aqui 
tem uma participação muito menor 
(no mundo é de 37,6%), bem como 
é menor no caso do jornal (que é de 
9,5% mundialmente), da revista (de 
5,2% no mundo) e até do rádio (que é 
de 6,1% no mundo) e do cinema (0,7% 
mundialmente). Já a mídia exterior/
OOH aqui tem um share maior (que 
é de 6,7% no mundo).

O CENP-Meios terá os números do 
mercado publicitário aferidos anual-
mente e conta com o suporte da en-

tidade que cuida das Normas-Padrão 
do mercado e da manutenção do me-
lhor ambiente ético-comercial. O pro-
jeto demandou um investimento de 
R$ 1,2 milhão, financiado com recur-
sos próprios da entidade e com apro-
vação das suas entidades fundadoras, 
que são a ABA (anunciantes), Abap 
(agências), Abert (rádio e TV), ABTA 
(TV por assinatura) Aner (revistas), 
ANJ (jornais), Central de Outdoor e 
Fenapro (agências).

O estudo foi desenvolvido pela BST 
Soluções em Tecnologia, contou com 
a verificação da KPMG para análise de 
integridade e segurança do sistema e a 
contribuição das empresas de softwa-
re AdSolutions, Microuniverso, Publi 
e VBS, que atendem às agências e de-
senvolveram um sistema de comuni-
cação criptografado e totalmente se-
guro, à prova de qualquer vazamento.

Para supervisionar todos os aspec-
tos e etapas do processo de realização 
do CENP-Meios a entidade contou 
com a colaboração voluntária de 17 
integrantes do Comitê Técnico Cenp-
Meios, constituído por representan-
tes de agências, veículos e anunciantes. 
Tudo para assegurar a precisão desse 
estudo, que passa a ser o novo padrão 
pelo qual o mercado publicitário vai 
aferir a real participação de cada meio 
no negócio.

Rafael Sampaio é consultor em pro-

paganda

Publicado originalmente no 

PropMark de 22/8/2018

cApA - ARTIGO
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primeiros resultados do cEnp-Meios apontam para um investimento 
da ordem de R$ 16,6 bilhões no ano passado

O INVESTIMENTO PUBLICITáRIO 
NO BRASIL EM 2017 

O 
investimento total em mídia 
das 75 agências participantes 
do CENP-Meios atingiu, em 

2017, R$ 16,6 bilhões ou, para ser exa-
to R$ 16.626.758.755,42.

Os primeiros resultados do CENP-
Meios foram divulgados às 15h de 14 
de agosto pelo site do CENP. Em bre-
ve, começarão a ser divulgados os da-
dos relativos a este ano.

MEIOS 2017

REGIÕES 2017
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A HISTÓRIA DO CENP-MEIOS 

Dois fatos negativos para a pu-
blicidade acabaram, depois 
de algum tempo e muito tra-

balho e desprendimento das lideran-
ças do setor, levando ao nascimento 
do CENP-Meios: o fim, no intervalo 
de pouco menos de um ano e meio, 
do Projeto Inter-Meios – uma iniciati-
va do jornal Meio&Mensagem, encer-
rado em agosto de 2015, depois de 25 
anos medindo os investimentos pu-
blicitários no país a partir da declara-
ção jurada dos veículos de comunica-
ção e verificada pela PwC – e do IAP, 
Instituto para Acompanhamento da 
Publicidade, que em convênio com a 
Secom/PR fazia o acompanhamento 
dos investimentos em publicidade do 
Governo Federal. 

Diferentes causas motivaram um 
e outro encerramento. No primei-
ro caso, foi o inconformismo de al-
gumas entidades representativas dos 
meios, que, mesmo reconhecendo o 
valor da iniciativa, ponderaram que 
o crescimento da internet associado 
ao descaso das plataformas digitais, 
distorceu de forma irreparável o In-
ter-Meios. A “reciprocidade entre os 
meios” foi quebrada, argumentaram 
as entidades, tornando o modelo do 
Inter-Meios “insatisfatório”. 

“Eu lutei o quanto pude para man-
ter o Inter-Meios em funcionamento, 
mas houve um momento em que ele 
deixou de ser viável”, explica Salles Ne-
to, presidente do Meio&Mensagem. 
“Nunca me conformei com o fim de 
uma iniciativa tão relevante para a pu-
blicidade e a qual estive tão próximo. 
Em momento algum parei de pen-

sar numa alternativa para retomá-lo 
e partilhava este meu anseio com to-
dos os interlocutores que estivessem 
dispostos a me ouvir”, diz.

Ele viu esta oportunidade ganhar 
corpo quando foi procurado, em 
mea dos de 2016, por Dudu Godoy, 
vice-presidente executivo da NBS e, 
naquela altura, presidente do IAP. 
Criado em 1999, a entidade totaliza-
va com uma precisão de centavos os 
investimentos publicitários do gover-
no federal.

O funcionamento do IAP era tão 
simples quanto engenhoso: as agên-
cias que atendiam a contas públicas 
enviavam uma cópia de todos os PIs 
emitidos. Os dados eram totalizados 
e divulgados pelo IAP, garantindo to-
tal transparência às iniciativas publici-
tárias do governo federal. “O IAP era 
um filho menos conhecido da dispo-
sição da publicidade brasileira em se 
autorregular”, explica Dudu. “Pensei 
que poderíamos combinar os nossos 
interesses. Tínhamos desenvolvido 
e aprimorado o sistema no IAP. Por 
que não o estender também aos anun-
ciantes privados? Assim, poderíamos 
manter os serviços do IAP e, em para-
lelo, retomar o Inter-Meios, ambos in-
dispensáveis ao mercado”. Desde logo, 
identificou-se uma aresta: as agências 
de publicidade poderiam fornecer ao 
sistema os dados de investimento? A 
transparência, no caso da verba públi-
ca, não era apenas bem-vinda como 
necessária. Já na iniciativa privada, 
era evidente a necessidade de padrões 
elevados de sigilo. “As agências pode-
riam ter dificuldades em participar de 

um sistema assim. Era preciso uma 
norma e, numa segunda etapa, uma 
garantia de anonimato e sigilo da in-
formação. Foi aí que pensamos no 
CENP”, explica Dudu.

Salles Neto, do jornal 
Meio&Mensagem
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“Eu lutei o quanto 
pude para

manter o Inter-Meios 
em funcionamento,

mas houve um 
momento em que 
ele deixou de ser 
viável. nunca me 

conformei com o fim 
de uma iniciativa

tão relevante para
a publicidade e 
a qual estive tão 

próximo”
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Assim, juntaram-se às discussões 
Caio Barsotti, presidente do CENP, 
Orlando Marques e Rafael Sampaio, 
respectivamente presidente e consul-
tor da Abap. Em 17 de junho de 2016, 
foi criado o Fórum Inter-Meios, órgão 
independente de assessoria ao Con-
selho Executivo do CENP, para apu-
rar informação sobre investimento 
em mídia, como indicador ao merca-
do, contando com a participação vo-
luntária de Abel Reis, Sérgio Amado, 
Daniel Chalfon, Dudu Godoy, Gio-
vanni Wilbert Servolo, Guga Valente, 
Luiz Lara, Orlando Marques, Walter 
Longo, Willy Haas e Salles Neto. Ou-
tros profissionais juntaram-se ao gru-
po nos meses seguintes.

O Fórum confirmou as ideias ini-
ciais, propondo formalmente o CENP 
como responsável pela realização dos 
trabalhos de pesquisa, sendo sugeri-
do o IAP como colaborador, por sua 
expertise. 

Em novembro de 2016 o Conselho 
Executivo do CENP aprovou o pleito, 
definiu o orçamento e recomendou 
vários cuidados, dentre eles a segu-
rança dos dados, com análise por au-
ditoria independente. Foi confirmada 
a metodologia de coleta das informa-
ções via PIs. Também foi feito um des-
taque em relação à eventual não con-
tinuidade do IAP, para garantir vida 
longa ao indicador.

A solução encontrada para fazer 
frente aos desafios de segurança da 
informação e sigilo, depois de muitos 
estudos, foi simples – os dados dos PIs 
de cada agência seriam totalizados na 
própria agência, em seus próprios sis-
temas, só sendo transmitido ao CENP 
a informação consolidada do inves-
timento total em mídia da agência, 
sem individualizar qualquer infor-

mação. O CENP-Meios nunca rece-
beria qualquer informação detalhada. 

Foi próximo desta data que se con-
firmou um temor de Dudu: o fim 
do IAP, cuja operação era financia-
da por uma contribuição voluntária 
de cada uma das agências que aten-
dia ao governo federal. Com a mu-

dança no cenário, as agências delibe-
raram cessar as contribuições e, por 
conta disso, o encerramento das ati-
vidades do IAP e a transferência de 
seu sistema limpo e demais ativos 
ao CENP. Importante destacar que 
os dados que o IAP possuía referen-
tes aos investimentos dos órgãos do 
Governo Federal foram todos entre-
gues à Secom/PR. O CENP não re-
cebeu qualquer destas informações, 
apenas o sistema de processamento 
de dados do IAP. Logo, porém, per-
cebeu-se que o sistema demanda-
ria adaptações profundas para aten-
der às necessidades do CENP-Meios. 

Foi então que entraram em ce-
na quatro software houses, AdSolu-
tions, Publi, VBS e Microuniverso, 
responsáveis pelo fornecimento de 
sistemas gerenciais às maiores agên-
cias de publicidade brasileira. As em-
presas reuniram-se na sede do CENP 
e aderiram de imediato e com entu-
siasmo à ideia. 

A partir daí, arcando com os pró-
prios custos, cada uma delas desen-
volveu uma rotina que foi adicionada 
aos seus sistemas, capaz de atender 
às necessidades do CENP-Meios: os 
PIs são totalizados mês a mês, segun-
do meios de comunicação e região da 
veiculação, sem qualquer identifica-
ção adicional. Feita a totalização, ela 
fica disponível para que um profis-
sional da agência a envie aos compu-
tadores do CENP em formato crip-
tografado. A transmissão dos dados 
não é automática; ela só ocorre ser 
houver liberação de transmissão pe-
lo responsável da agência. Se ele não 
o fizer, o CENP não receberá a infor-
mação. Não chegam ao CENP, va-
le repetir, quaisquer outras infor-
mações, como nome do anunciante, 

Dudu Godoy, do 
Sinapro-SP
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publicidade brasileira 
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aos anunciantes 
privados?”
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produto anunciado, veículo que rece-
beu a inserção etc. 

O ano de 2017 foi de construção 
gradual do CENP-Meios, em reu-
niões mensais realizadas na sede da 
entidade e passou a contar com a par-
ticipação de alguns profissionais de 
empresas anunciante às discussões 
– Hermann Mahnke, Poliana Sousa, 
Roberto Gnypek e Silvana Balbo.

Isto tudo foi sendo possível em ra-
zão de uma conjunção de dois impor-
tantes fatores: 
1)  a necessidade para o mercado deste 

indicador de desempenho e 

2)  o Conselho Executivo já havia de-
liberado pelo aperfeiçoamento no 
processo de certificação de agên-
cias, que já havia sido debatido pe-
lo CTM, Comitê Técnico de Mídia. 
Para atender a esta demanda, as 

Normas-Padrão da Atividade Publi-
citária passarão a considerar a recei-
ta advinda dos investimentos em mí-
dia para a classificação das agências, 
ao invés da receita bruta operacional. 
“O CTM considerou esta medida ade-
quada, ao fornecer um balizador mais 
preciso para os compromissos de pes-
quisas de mídia pelas agências certifi-
cadas”, explica Caio. “Isto criou con-
dições favoráveis para se incluir nos 
termos da certificação, a recomenda-
ção do engajamento das agências ao 
CENP-Meios”.

Em 12 de setembro de 2017 foi cria-
do o CTCM, Comitê Técnico CENP-
Meios, reunindo profissionais de 
anunciantes, agências e veículos indi-
cados pelas suas entidades para asses-
sorar o Conselho Executivo do CENP 
na implantação do sistema. O CTCM 
foi homologado em dezembro daque-
le ano e Salles Neto confirmado co-
mo coordenador. A primeira reunião 
do grupo ocorreria em 20 de feverei-
ro deste ano.

Aceleram-se a partir daí as inicia-
tivas. O processo de integração das 
agências foi um grande desafio e não 
tão rápido como se desejava, mas tu-
do foi e vem sendo superado com em-
penho e participação de muita gente 
dedicada. Um dos desafios mais im-
portantes neste momento é o correto 
preenchimento dos PI’s fonte da in-
formação, que conta com o apoio do 
Grupo de Mídia São Paulo, que de-
senvolveu uma cartilha de orientação 
dirigida aos profissionais de mídia.

Em 7 de agosto, na penúltima reu-
nião antes da publicação dos primei-
ros dados do CENP-Meios, referen-
tes ao ano de 2017, definiu-se que o 
CENP divulgará os números obti-
dos, sem qualquer extrapolação, da-
das as características diversas de ca-
da meio. Também foi aprovada uma 
moção de agradecimento a Orlando 
Marques e Rita Romero, executivos 
da Kantar Ibope Media, pelo empe-
nho deles e de suas equipes no apoio 
ao CENP-Meios.

Finalmente, em 14 de agosto, o 
CTCM aprova a divulgação dos da-
dos de 2017, o que acontece às 15h da-
quele mesmo dia, com a publicação 
dos dados no site do CENP.

AGÊNCIA

• Abel Reis 

• Dudu Godoy 

• Guga Valente 

• Luiz Lara 

• Paulo Sant’anna 

• Sérgio Amado 

ANUNCIANTE

• Hermann Mahnke 

• Poliana Sousa 

• Roberto Gnypek 

• Silvana Balbo 

VEÍCULO

• Alexandre Guerrero 

• Flávio Pestana 

• Fred Müller 

• José Maciel 

• Marcelo Duarte 

• Salles Neto (Coordenador) 

CONVIDADO
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 OS INTEGRANTES DO 
CTCM, COMITÊ TéCNICO 
CENP-MEIOS

“O cTM considerou 
a medida adequada, 

ao fornecer um 
balizador mais 
preciso para os 

compromissos de 
pesquisas de mídia 

pelas agências
certificadas. Isto 
criou condições 

favoráveis para se 
incluir nos termos 
da certificação, a 
recomendação

do engajamento
das agências

ao cEnp-Meios”
 

Caio Barsotti, do CENP
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ARTIGO: MARcO AnTOnIO SABInO

a prOteçãO de dadOs que 
interessa aO mercadO 
publicitáriO

logo cessado, dará causa à extin-
ção dos dados; 

•  os titulares poderão levar seus da-
dos de uma empresa para a outra 
(portabilidade); 

•  as transferências internacionais 
de dados ocorrerão fundamen-
talmente entre países que assegu-
rem a proteção de dados pessoais. 
Importante notar, no que inte-

ressa à LGPD, que o CENP, ainda 
antes da lei, elaborou e submeteu à 
consulta o Anexo D às Normas-Pa-
drão da Atividade Publicitária, que 
estabelece melhores práticas para 
a compra automatizada de mídia. 
O Anexo D previu a necessidade 
de transparência, accountability, 
direito à informação, privacidade, 
equidade, livre concorrência e boa-
fé objetiva, principalmente na com-
pra programática de mídia, abran-
gida por aquela proposta.

Se é verdade que quem quer que 
viva no mundo de hoje precisa de 
dados, no mercado publicitário is-
so é ainda mais veraz. Em 2015 e 
2016, cerca de 80% dos respon-
dentes apontava o cunho crítico 
dos dados para as estratégias de 
marketing, segundo pesquisa da 
Global DMA. O marketing orien-

Este ano está bem conturbado, 
especialmente no segundo se-
mestre, não apenas pela insta-

bilidade política e econômica, mas 
pelos ônus impostos por duas leis de 
proteção de dados, uma na Europa, 
a General Data Protection Regula-
tion, ou GDPR, que entrou em vigor 
em 25 de maio, e outra recentemente 
publicada no Brasil, mas que só va-
lerá em fevereiro de 2020, a chama-
da Lei Geral de Proteção de Dados, 
ou LGPD. 

Como o marketing hoje se vale 
de dados coletados mundo afora – 
em particular, na Europa –, a legis-
lação de lá se aplica também lon-
ge daquele território, basicamente, 
desde que o dado tenha sido obti-
do ali ou diga respeito a um cida-
dão europeu. Além disso, mais de 
cem países contam com suas regu-
lações de proteção de dados, isso 
num mundo em que o facial recog-
nition em políticas de segurança já 
é uma realidade. 

Há, de um lado, certo frenesi de 
advogados e, de outro, receio de 
empresas que só ouvem falar do 
impacto da nova legislação nos ne-
gócios. Tudo isso tem razão de ser: 
as leis de proteção de dados – tanto 

a europeia quanto a brasileira – es-
tabelecem severas e custosas obri-
gações a quem quer que obtenha, 
armazene, manipule ou disponha 
de dados pessoais (qualquer dado 
que possa identificar uma pessoa 
física). É dado pessoal o que iden-
tifica as pessoas físicas do cliente, 
do consumidor, do funcionário e 
do prestador de serviço, indepen-
dentemente se estiver no papel ou 
informatizado. 

Para o mercado publicitário, as 
leis significam, sem sombra de dú-
vida, importante mudança no mo-
do como os dados são tratados e 
como muitos negócios são feitos. 

Macroprincípios

Tanto GDPR quanto LGPD e, 
em geral, todas as leis de proteção 
de dados são fundadas em um ma-
croprincípio: o titular é senhor de 
seus dados.

Nesse sentido: 
•  somente com seu consentimen-

to expresso e informado seus da-
dos poderão ser utilizados e com-
partilhados; 

•  as empresas que obtêm tais da-
dos terão de informar aos titu-
lares o motivo da coleta que, tão 

A nova ordem da proteção de dados requer ações imediatas. 
no mercado publicitário, sairá na frente quem antes aderir às práticas 
que chegaram
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“A nova regulação 
de dados pode ser 
entendida como 
disruptiva, e são 

alguns pontos que 
devem chamar 

a atenção do 
mercado

publicitário”

tado por dados vem sendo alavan-
cado por investimentos que só fa-
zem aumentar, e as estratégias de 
publicidade das companhias hoje 
em dia não podem deixar de lan-
çar mão de dados pessoais para 
atingir seus objetivos. Hoje, veí-
culos de divulgação, quando não 
agências de publicidade, confun-
dem-se com empresas de tecnolo-
gia. Nesse sentido, GDPR e LGPD 
aplicam-se ao coração do marke-
ting contemporâneo. Sim, a nova 
regulação de dados pode ser enten-
dida como disruptiva, e são alguns 
pontos que devem chamar a aten-
ção do mercado publicitário, den-
tre os quais os destacados a partir 
de agora.

Consentimento livre e 

informado 

Os dados coletados devem ser 
obtidos de maneira livre, esclare-
cida e informada ao seu titular, de-
terminando qual a finalidade da 
coleta. Nada mais de checkboxes: 
o consentimento deve ser escri-
to, com cláusula destacada das de-
mais. Qualquer generalidade tor-
nará nulo esse documento, que 
deverá ser armazenado para fins 
de prova durante o tempo de uti-
lização de dados e em até dez anos 
após a inutilização ou cessão des-
ses dados. Compartilhamento? Só 
com consentimento especialmen-

te estabelecido para esse fim, o que 
decerto alterará, inclusive, o mode-
lo de negócio de atividades como o 
retargeting.

Privacy by design

O mindset mudou: a partir de 
agora, as empresas devem ser 
orientadas para a preservação 
da privacidade de todos os seus 
stakeholders, sejam funcionários, 
terceiros e freelas, clientes, con-
sumidores. O privacy by design é 
um princípio: a privacidade deve-
rá informar a arquitetura de TI, os 
modelos de negócio e, porque não 
dizer, até mesmo a disposição físi-
ca das empresas: estruturas orga-
nizacionais abertas estarão com 
os dias contados? Penso que não, 
mas o design thinking about pri-
vacy fará com que mesmo esses 
temas sejam orientados pela pri-
vacidade.

Data Protection Officer (DPO) e 

informação

As empresas terão de estabelecer 
estrutura própria de proteção de 
dados, designando, entre seus co-
laboradores, um responsável por 
essa tarefa. Além dessa estrutura 
mitigar riscos digitais e facilitar a 
implantação do privacy by design, 
será ela a responsável por elabo-
rar o relatório de impacto à prote-
ção de dados pessoais, um reporte 
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mento de dados. Já era assim pa-
ra as bigtechs, agora é para todo 
o mundo. Além do dano de ima-
gem e reputação, os pedidos de in-
denização podem vir tanto dos in-
divíduos prejudicados quanto da 
coletividade, por meio do Minis-
tério Público e outros legitima-
dos. O privacy by design e o DPO 
ajudarão a conter vazamentos por 
erros humanos diretos, mas serão 
apenas relativos quando as amea-
ças vierem de fora, por ataques de 
phishing ou outras ações de cra-
ckers, que se aproveitarão da si-
tuação para incrementar e esca-
lar seus golpes (hoje, as empresas 
estarão mais pressionadas pela le-
gislação para ceder à extorsão de 
golpes como ramsomwares, por 
exemplo). Portanto, cybersecuri-
ty é palavra de ordem: os investi-
mentos deverão prover sistemas 
minimamente devassáveis.

A nova ordem da proteção de 
dados requer ações imediatas. No 
mercado publicitário, sairá na fren-
te quem antes aderir às práticas que 
chegaram. O Século XXI é o da in-
teligência artificial, da tecnologia, 
da transparência e da equidade, 
mas, sem sombra de dúvida, da pri-
vacidade e proteção de dados.

Marco Antonio da Costa Sabino é sócio 

da área de Mídia e Internet de Mannrich 

e Vasconcelos Advogados. É Professor 

Doutor da FIA - Fundação Instituto de 

Administração e do IBMEC. Foi Visitor 

em Oxford, pesquisando internet, e 

é pesquisador vinculado ao projeto 

Global Freedom of Expression da 

Universidade de Columbia.

para a gestão de riscos relaciona-
dos aos dados pessoais. Também 
o time liderado pelo DPO respon-
derá aos pedidos de informação 
dos usuários, bem como geren-
ciará o cumprimento da GDPR e 
da LGPD.

Anonimização e 

pseudoanonimização

As áreas de pesquisa de mercado 
de veículos, anunciantes e agências 
poderão se valer da anonimização 
(quando os dados tratados não 
permitem a identificação de seus 
titulares, ex., homens de 30 a 40 
anos da classe C2) ou pseudoano-
nimização (quando um dado per-
de o elemento de associação que 
permite identificar seu titular, ex., 
“H.” é professora universitária). 
Dados anonimizados e pseudoa-
nomizados não são considerados 
pessoais porque lhes falta a capa-
cidade de identificação. 

Portabilidade

É direito do titular pedir a porta-
bilidade de seus dados pessoais em 
poder de certa empresa ou pessoa 
e a entrega para outra empresa ou 
pessoa fornecedora de produto ou 
serviço. Semelhantemente à ope-
radora de telefonia, a portabilida-
de, que ainda carece de regulamen-
to, fará com que competidores no 
mercado transfiram os dados en-
tre si. Isso pode significar a trans-
ferência de toda a inteligência do 
custoso tratamento de dados para 
seu concorrente. Claro, os dados 
revestidos de segredo comercial e 
industrial, bem como aqueles ne-

cessários para a defesa da empresa 
(ex., em possível reclamação tra-
balhista) poderão ser ora restritos, 
ora copiados e descartados tão lo-
go sirvam seu propósito.

Sanções

Seguindo os métodos mais re-
centes, o descumprimento das leis 
pode acarretar multa em percen-
tual calculado sobre o faturamen-
to – no caso da GDPR, 4% sobre o 
globalmente contabilizado; no ca-
so da LGPD, a multa é de 2% so-
bre o faturamento no Brasil, limi-
tada a R$ 50 milhões por infração. 
Há, também, multa diária (quan-
do a infração se prolongar no tem-
po), advertência, publicação da 
infração (com risco de reputa-
ção), mais bloqueio e eliminação 
dos dados.

Vazamentos, crackers e 

phishings

Nada pode ser pior que vaza-

“A nova ordem da 
proteção de

dados requer ações 
imediatas. no 

mercado publicitário, 
sairá na frente 

quem antes aderir 
às práticas que 

chegaram”

ARTIGO: MARcO AnTOnIO SABInO



CRIAÇÃO DA AUTORIDADE DE GARANTIA DARÁ CONTORNOS FINAIS À LGPD

Para Efraim Kapulski, o princi-
pal articulador das entidades do 
mercado publicitário reunidas em 
torno do ForCom nas negociações 
que antecederam a aprovação 
da nova lei de dados, os contor-
nos e impactos práticos da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados, LGPD, 
marco legal que regulamenta o 
uso, a proteção e a transferência 
de dados pessoais no Brasil, para 
a atividade só ficarão mais preci-
sos depois da criação da Autori-
dade Nacional de Proteção de Da-
dos (ANPD), a ser feita por medida 
provisória.

Presidente da Abemd, Associa-
ção Brasileira de Marketing de Da-
dos, por dezesseis anos até janei-
ro, Efraim participou por mais de 
dez anos de todas as fases de dis-
cussão da lei, começando por aju-
dar a convencer o Ministério da 
Justiça a deixar a tarefa de legis-
lar sobre o tema a cargo do Con-
gresso Nacional.

Feito isso, mergulhou quase que 
em tempo integral nas intrincadas 
idas e vindas da questão, tendo se 
tornado interlocutor frequente 
do deputado federal Milton Mon-
ti, autor do PLC 53/2018, que deu 
origem à LGPD. No final, Efraim 
viu o ponto de vista do mercado 
ser convenientemente abrigado 
na lei. “Em alguns momentos, ha-
via risco dela paralisar o merca-
do”, explica.

Agora, com as bases da legis-
lação definidas, é pensar na sua 
aplicação. “Nos próximos dezoi-
to meses”, diz Efraim, “o merca-
do publicitário vai sair do faro-

este e migrar para um ambiente 
complexo, altamente regulado 
e ainda não totalmente defini-
do em relação ao uso e gerência 
de dados”.

Ele lembra que será preciso de-
finir a convivência da LGPD com 
outras leis, principalmente o Có-
digo Civil, o Código de Defesa do 
Consumidor e o Marco Civil da In-

ternet. “A nova lei resultou de 
um grande acordo no Congresso. 
Houve forte convergência de pon-
tos de vistas nas vésperas da apro-
vação do texto final da lei, um di-
álogo de alto nível, que envolveu 
muitos segmentos empresariais e 
da sociedade civil”, diz Efraim.

“As regras de transição depen-
dem, agora, da Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados, ten-
do de ser ponderados todos os 
direitos adquiridos. Há um esfor-
ço final a ser feito, as entidades 
do mercado desempenharão pa-
pel importante também nesta fa-
se”, diz ele.

A LGPD foi aprovada pelo Se-
nado em 10 de julho. Como não 
houve alterações em relação à 
proposta anteriormente aprova-
da pela Câmara, pode seguir dire-
to para a sanção, o que aconteceu 
em 14 de agosto. O presidente Mi-
chel Temer, porém, o fez com ve-
tos aos artigos que tratavam sobre 
criação da ANPD, que seria vincu-
lada ao Ministério da Justiça e te-
ria função de órgão regulador pa-
ra fiscalizar as normas de proteção 
de dados e aplicar sanções.

Segundo o presidente, havia um 
“vício de iniciativa” na criação da 
autoridade, função que cabe ao 
Executivo, informando que envia-
rá um projeto ao Congresso sobre 
o mesmo tema. “Vou mais ou me-
nos deixar tal como está do proje-
to. A questão teve vício de inicia-
tiva. Portanto, vou consertar este 
vício de iniciativa, nada mais do 
que isso. No mais, continua igual”, 
disse Temer.

“O mercado 
publicitário vai sair 

do faroeste
e migrar para um 

ambiente complexo, 
altamente regulado

e ainda
não totalmente 

definido”
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ADEREnTES

Robert Filshill, presidente do Grupo de Atendimento, uma das seis entidades 
representantes de profissionais de publicidade aderentes ao cEnp, viu bem de perto 
como os jovens de hoje podem se motivar por um propósito. Seu filho Lucas, de 22 
anos, encantou-se tempos atrás com a Tesla, Inc., a fabricante americana de automóveis 
elétricos, componentes para motores e transmissões e produtos à base de baterias.

Decidido a trabalhar na empresa, Lucas planejou seus primeiros passos profissionais de 
forma a desenvolver capacidades que pudessem sensibilizar a empresa. por isso, optou 
por cursar engenharia nos Estados Unidos, enquanto fazia estágios na GM, no Google, 
e posteriormente na Sila, uma empresa especializada na miniaturização de baterias, 
um dos grandes desafios da tecnologia contemporânea. Finalmente, em junho deste 
ano, conseguiu o tão sonhado estágio na Tesla, precisamente na área desejada, após 
sensibilizar seus executivos com seus conhecimentos e experiência obtida.

A trajetória do filho ilustra bem um fenômeno que Robert e seus colegas Ana coelho, 
Ênio Vergeiro, Liana Bazanela, paulo Sant’Anna e Renata d’Avila veem todos os dias em 
seus locais de trabalho e nas entidades que presidem - respectivamente a ABMp, a App 
Brasil, a ARp, o Grupo de Mídia São paulo e o Grupo de planejamento. “para conquistar um 
jovem e tudo de bom que ele pode trazer para uma agência de publicidade, é necessário 
descobrir qual é o propósito dele. O resto virá por consequência”, diz Robert.

A cEnp em Revista ouviu nas últimas semanas de agosto os presidentes das seis 
entidades profissionais aderentes ao cEnp. na pauta, o momento das respectivas 
atividades ou estados que representam e também a interação de cada uma delas com 
os jovens profissionais. Estariam eles dominando a publicidade? Seriam hoje mais 
valorizados do que profissionais mais experimentados? Estão abertos às entidades 
associativas.

confira as respostas dos presidentes nas páginas seguintes.

Os JOvens, Os seus prOpósitOs 
e as entidades prOfissiOnais 

Ana Coelho,
do Grupo Aratu 
de Comunicação, 
presidente da ABMP

Ênio Vergeiro, 
da Q&A Gestão de 
Imagem Corporativa e 
Reputação, presidente 
da APP Brasil 

Liana Bazanela, 
da DeBrito, presidente 
da ARP



POR QUE SE TORNAR ENTIDADE ADERENTE AO CENP

O CENP criou em 2015 a cate-

goria de Entidades Aderentes, 

dando condições para que asso-

ciações que reúnem profissionais 

do mercado pudessem manifes-

tar sua adesão ao CENP, sendo a 

APP Brasil a primeira delas. No 

mesmo ano, tornaram-se asso-

ciados aderentes o Grupo de 

Atendimento, o Grupo de Plane-

jamento, o Grupo de Mídia São 

Paulo, a ARP e, em 2017, a ABMP. 

São admitidas na categoria 

Aderentes pelo CENP entidades 

reconhecidas pelo mercado pu-

blicitário por sua dedicação ao 

desenvolvimento e aprimora-

mento de seus associados, parti-

cipando da promoção da autor-

regulação ética-comercial por 

adesão ao CENP e às Normas-Pa-

drão da Atividade Publicitária.

Para ser uma Entidade Ade-

rente é necessário que seja en-

viada uma solicitação de adesão, 

com o compromisso com as Nor-

mas-Padrão e Estatutos Sociais 

do CENP. Veja modelo de solici-

tação em http://www.cenp.com.

br/PDF/Minuta_Entidade_Ade-

rente.pdf

Segundo Ênio Vergeiro, pre-

sidente da APP Brasil, a deci-

são de juntar-se ao CENP foi na-

tural. “Como no caso do Conar 

e de tantas outras instituições 

do mercado, como os congres-

sos de publicidade, a ESPM e o 

IVC, a criação do CENP foi inten-

samente debatida nas salas da 

APP”, diz ele. “Esta é, aliás, uma 

vocação na APP, como entida-

de equidistante, que represen-

ta todos os profissionais de pu-

blicidade, sem distinguir se são 

de agências, anunciantes, veí-

culos de comunicação, profissio-

nais especializados ou prestado-

res de serviços”. 

Segundo Ênio o CENP “olha 

pelo mercado”. “Temos, na APP, 

este mesmo pensamento, esta 

mesma visão do mercado, dos 

negócios. Entendemos que se-

ria importante uma adesão for-

mal de nossa parte, apenas pelo 

apoio, pela adesão, pelo respei-

to à ideia da autorregulação co-

mercial”, diz. A iniciativa de ade-

são, explica Ênio, começou na 

APP que a propôs ao CENP e foi 

bem recebida. 

Para Paulo Sant’Anna, presi-

dente do Grupo de Mídia São 

Paulo, o CENP é fórum por ex-

celência do mercado para as dis-

cussões de seus rumos. “Por isso, 

como associação que reúne pro-

fissionais técnicos em mídia, au-

xiliamos o CENP sempre que se 

faz necessário, como, por exem-

plo, no caso no CENP-Meios”, 

diz ele.

Robert Filshill, presidente do 

Grupo de Atendimento, diz que 

sua entidade aderiu ao CENP, aci-

ma de tudo, por identidade de 

crenças. “Acreditamos na con-

tinuidade do negócio da pro-

paganda, nas instituições que 

prezam pela saudabilidade do 

negócio e na integração dos 

players do mercado para evo-

luirmos juntos”, diz ele.

Robert Filshill,
da MullenLowe, 
presidente do Grupo
de Atendimento 

Paulo Sant’Anna, 
da McGarryBowen, 
presidente do Grupo 
de Mídia São Paulo 

Renata d´Avila, 
da F.biz, presidente 
do Grupo de 
Planejamento
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porcionar os melhores resultados, 
por isso é preciso valorizar essa inte-
ração cada vez mais.”

Abrir portas

“Hoje não percebemos a aproxi-
mação de jovens com as entidades do 
mercado, mas estamos trabalhando 
para abrir as portas e trazer este pú-
blico para perto. Um dos movimen-
tos foi envolver estudantes e coorde-

conforto, superar a desconfiança e 
receber o novo como uma oportu-
nidade. 

Todo trade tem que trabalhar para 
fomentar a evolução do mercado, de 
forma colaborativa, unificada, esta-
belecendo um compromisso cada vez 
mais forte com o resultado do cliente.

Cabe ao profissional de publicida-
de buscar capacitação, treinamento, 
interações com colegas, fornecedo-
res e clientes e debater esses assuntos, 
assumindo um papel de protagonista 
neste momento de mudança.”

Qualidades 

“As interações entre marca e consu-
midor têm sido cada vez mais huma-
nizadas, conduzidas pela emoção e 
valores, e isso exige mais sensibilida-
de dos criativos, ainda mais quando 
estamos falando de públicos diversos.

No entanto, em qualquer cenário, 
criatividade para solucionar proble-
mas, ser estratégico e otimizar solu-
ções a partir de dados são pré-requi-
sitos indispensáveis. A informação 
está aí para todos, mas é saber usar 
estrategicamente o que diferencia os 
profissionais. Entender que não exis-
te on nem off, mas sim uma comuni-
cação integrada, lembrando sempre 
que estas soluções são únicas para 
cada cliente.”

Os jovens 

“Sim, os jovens vêm ganhando 
mais espaço. Até discutimos este as-
sunto em debate recente, promovido 
pela ABMP com anunciantes, veícu-
los, agências, estudantes e coorde-
nadores de cursos de publicidade. O 
jovem vem com a ferramenta e a in-
quietude, o veterano com a experi-
ência. Esta soma certamente vai pro-

Potencial local

“Na Bahia nós temos discutido 
muito o momento do mercado e os 
seus desafios. É possível ver gran-
des empresas se readequando à nova 
rea lidade, algumas mais rápido que 
outras, trazendo consultorias para 
capacitar os colaboradores, implan-
tando setores de digital. As novas ge-
rações também estão trazendo no-
vidades, assim como percebemos o 
surgimento de novos players no mer-
cado, dispostos a investir na Bahia, o 
que evidencia o potencial local.”

Desafios 

“Nossa indústria está se reconfi-
gurando e isso exige também dos 
profissionais um novo modelo de 
trabalho. É preciso sair da zona de 

ADEREnTES

“ Os JOvens 
vêm 
ganHandO 
mais espaçO”

Ana Coelho, do Grupo Aratu de 
Comunicação, presidente da ABMP

“O jovem vem 
com a ferramenta 
e a inquietude, o 

veterano com a 
experiência. Esta 

soma certamente 
vai proporcionar os 

melhores resultados.
por isso é preciso 

valorizar essa 
interação cada

vez mais.”

              COMO SE ASSOCIAR

A ABMP admite como associa-

das pessoas jurídicas que desem-

penhem atividade no mercado 

publicitário. Elas devem creden-

ciar até duas pessoas, escolhidas 

entre diretores e gerentes, para 

representá-las na entidade.

Os pedidos de associação po-

dem ser feitos no site da ABMP.

www.abmp.com.br/ 



das dos clientes. Não sei se será atra-
vés de meios ou conexões. Teremos 
de olhar os exemplos de fora, não te-
mos modelos, teremos de construí-
los, testá-los e reconstruí-los. E para 
isso os jovens são essenciais.”

Restrições 

“Quando você sai da escola, o de-
safio é entender como se colocar no 
mercado. É preciso entender o que 
o mercado espera do jovem. Marca, 
vendas para massa, one-to-one? An-
tes, o fabricante do produto estrutu-
rava a campanha e depois a “vendia” 
para o varejo, estimulando-o a fazer 
estoques. Hoje, o varejo dominou o 
ciclo e alguns segmentos anunciantes 
adotaram posturas de restrição à pu-
blicidade. As perdas decorrentes re-
percutiram em toda a cadeia, em es-
pecial nas agências de publicidade.”

Jovens

“Acho que as agências se sentem 
inclinadas a substituir profissionais 
seniores pelos mais jovens. É um 
movimento natural. Não diria que 
está se exagerando na ênfase ao jo-
vem, mas sim – esta é uma opinião 
pessoal – que o custo menor do pro-
fissional mais jovem pode estar pe-
sando mais do que a inovação que 
ele pode trazer para a agência.” 

nadores de cursos universitários na 
pesquisa qualitativa que fizemos com 
todos da cadeia produtiva de comu-
nicação (veículo, fornecedores, agên-
cias, anunciantes, assessorias) para 
debater os erros, acertos e as tendên-
cias do nosso mercado. Eles tiveram 
o mesmo espaço e deram um feed 
back interessante sobre percepções e 
anseios para a carreira. Pretendemos 
manter este laço e construir uma re-
lação de prosperidade para todos. Es-
ta pesquisa, por sinal, está disponível 
no site da ABMP para todos, associa-
dos ou não.”

“ nOssa 
causa é O 
prOfissiOnal”

Ênio Vergeiro, da Q&A Gestão de 
Imagem Corporativa e Reputação, 
presidente da APP Brasil 

“para atrair os 
futuros profissionais 

criamos um novo 
Fest’Up, que terá 

Tendências como 
tema. Quais são elas? 

ninguém sabe, mas 
podemos discutir”

Achatamento 

“O achatamento do mercado pu-
blicitário é indiscutível, forçando a 
uma desvalorização dos profissio-

nais. Tivemos, depois de 2000, um 
crescimento enorme de meios, de 
veículos e, consequentemente, de 
agências, mas, a partir do momento 
em que a cadeia começa a sofrer os 
efeitos das crises, o mercado foi sacri-
ficado. Não há mais tantas posições 
de trabalho, infelizmente. Este é o 
problema que enfrenta o profissional 
de toda a indústria da comunicação. 

Veio a juniorização, veio a disrup-
ção e ficamos na mesma. O que de-
monstra que uma coisa e outra, que 
observamos há anos no mercado, 
não serviram para grandes coisas... 
Em muitos casos, ser disruptivo sig-
nifica não pagar, não contratar o 
profissional melhor qualificado. Pa-
ra as associações, isso significa en-
fraquecimento. É o nosso grande 
problema. E é difícil motivar o jo-
vem para a vida associativa.”

Entidades

“O grande momento do merca-
do publicitário começou nos anos 
60, com o crescimento da econo-
mia, os Congressos, a Lei, as enti-
dades, as multinacionais ampliando 
seus investimentos. E tudo isso co-
meçou com profissionais se reunin-
do e discutindo as suas necessidades 
e os desafios que precisavam ser en-
frentados.

Depois vieram Conar, CENP, num 
movimento de momento de constru-
ção, acompanhando o crescimento 
do mercado. No Século XXI, a sur-
presa foi a forma de crescimento da 
comunicação, que não foi favorável 
à publicidade. O profissional de pu-
blicidade começou a perder espaço. 

Só teremos uma retomada se, atra-
vés das associações, reconstruirmos 
o mercado, adequando-o às deman-
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Atividade associativa

“Os jovens não veem a necessida-
de das atividades associativas co-
mo prioridade. Vemos muitas as-
sociações perderem as suas causas 
e saírem em busca de novas causas 
a defender porque as da sua funda-
ção ficaram superadas. Hoje há um 
gap entre quem são os profissionais 
admirados e do que imaginávamos 
cinco anos atrás.

Nossa causa na APP sempre foi 
a valorização do profissional, sem-
pre tivemos essa meta em nossos 80 
anos, de modo muito generoso. So-
mos todos voluntários aqui. 

Para atrair os futuros profissio-
nais criamos um novo Fest’Up, que 
terá Tendências como tema. Quais 
são elas? Ninguém sabe, mas pode-
mos discutir e, além disso, ouvir os 
jovens, criando uma via de mão du-
pla. Há uma situação muito diferen-
te entre São Paulo e outros lugares, 

que têm uma busca mais efetiva dos 
jovens de talento. Vamos fazer me-
sas de mentoring, com profissionais 
renomados, buscando criar uma re-
lação entre eles e os jovens. 

Pensamos em muitas outras ini-
ciativas para atrair jovens profis-
sionais, na academia e no mercado, 
mas nem sempre temos os meios e 
os recursos para tanto.

De qualquer forma, buscar o jo-
vem profissional é um propósito 
central da APP, mas estamos fazen-
do também coisas voltadas ao mer-
cado, como a câmara de arbitragem, 
o depósito de ideias. Nossa causa é o 
profissional. Em muitos momentos, 
nossa voz é mais alta.”

Mudanças

“Existem muitas movimentações. 
O cenário é de mudanças e avalia-

ção dos atuais modelos de negó-
cios.  Todo mundo está buscando 
encontrar as suas verdades, o que 
faz sentido para se manter compe-
titivo e desejável neste momento de 
disrupcão e transformações. 

As pessoas – que são a matéria 
prima do nosso negócio - estão ca-
da vez mais inquietas. Os profissio-
nais mais jovens buscam relações 
mais flexíveis e não toleram velhas 
práticas e ambientes tóxicos, pre-
conceituosos e opressores. Mudar 
a relação entre agência e colabora-
dor não é uma opção. É condição 
para ter uma com equipe que pos-
sa fazer a diferença.”

Desafios 

“Os desafios mudam a cada dia. 
Precisamos ter capacidade de 
adaptação para buscar soluções. A 
regra é compromisso com resulta-
do do cliente. E resultado não é li-
ke; é venda!

O mercado precisa de fazedores. 
Ter cultura maker e se posicionar 
como alguém multi faz toda a di-
ferença.” 

Jovens 

“Existem muitos jovens no mer-
cado, sim. Mas percebo que ainda 

“ Os desafiOs 
mudam a 
cada dia”

Liana Bazanela, da DeBrito, 
presidente da ARP

ADEREnTES “Os jovens são muito 
colaborativos e 

atividades coletivas 
podem fazer

muito sentido para 
eles, sim, desde que 

a causa seja clara, 
participativa

e legítima.”

              COMO SE ASSOCIAR

A APP Brasil admite associados 

em três categorias: Profissional, 

Estudante ou Empresa ou Univer-

sidade, mediante pagamento de 

taxa anual. Para cada categoria 

são oferecidas vantagens e des-

contos em cursos, assinaturas e in-

gressos, entre outros benefícios. 

Empresas e Universidades podem 

indicar até dez funcionários que, 

por um ano, terão os mesmo be-

nefícios da categoria Profissional. 

Os pedidos de associação podem 

ser feitos no site da APP Brasil.

www.appbrasil.org.br/



temos um gap entre o que é valor 
para estes jovens e o que eles en-
contram nas agências. 

Os jovens valorizam a ativida-
de associativa? Depende da en-
tidade. Os jovens são muito co-
laborativos e atividades coletivas 
podem fazer muito sentido pa-
ra eles, sim, desde que a causa se-
ja clara, participativa e legítima.” 

Atração

“Criamos na ARP uma nova mo-
dalidade chamada Young, focada 
nos profissionais até 30 anos. Es-
ta categoria oferece 50% de des-
conto na mensalidade, dá acesso a 
todas as atividades da ARP e tam-
bém prevê atividades específicas 
para os jovens. 

Elegemos uma young do merca-
do, a Greta Paz, CEO da Eixo, para 
ser embaixadora dos projetos para 
este público. A primeira ativida-
de que estamos fazendo é um ma-
nifesto, que será desenvolvido de 
forma colaborativa, com partici-
pação voluntária de 50 jovens e es-

tudantes. O manifesto será divul-
gado em breve.

Além disso, criamos duas novas 
premiações em nosso prêmio anu-
al de profissionais do ano. A par-
tir de 2018 teremos o “Young do 
Ano” e também o “Estagiário do 
Ano”, eleito pelos sócios da ARP. A 
entrega desta premiação é realiza-
da no tradicional Jantar da Propa-
ganda do Rio Grande do Sul, que 
acontecerá em novembro.”

              COMO SE ASSOCIAR

Fundada em 1956, a ARP defi-

ne-se como uma plataforma de 

conexões que promove conhe-

cimento e a aproximação entre 

as pessoas e empresas que atu-

am no mercado da comunicação 

e criatividade.

Há formulário próprio para 

solicitação de associação, inclu-

sive na categoria Young, no site 

da entidade.

www.arpnet.com.br/

Mudanças

“É um momento de muita infor-
mação, muita mudança, exigindo 
elevado empenho profissional pa-
ra conhecer, analisar, avaliar e filtrar 
tantas coisas novas que surgem a to-
do o momento.

O mídia saiu há tempos da re-
taguarda das agências, assumin-
do responsabilidade pelo business, 
ocupando lugar no primeiro plano, 
trazendo vendas e awareness. Abra-
çamos esta causa e nos tornamos um 
braço técnico do cliente. 

Assim, garantimos a nossa rele-
vância na publicidade. A ativida-
de de mídia vai continuar existindo 
qualquer que seja o modelo de ne-
gócio. É uma área técnica, com cer-
tificação profissional, que é uma das 
atividades do Grupo de Mídia São 
Paulo, após a recomendação do IV 
Congresso Brasileiro de Publicidade.

Nossa atividade, mesmo mudan-
do um pouco pra cá ou pra lá, segui-
rá sendo técnica, exigindo um profis-
sional qualificado, capaz de atuar em 
todos os meios e formatos que já exis-
tem ou que ainda vão surgir. Mídia é 
sinônimo de agregação de valor. Sem 
ela, você entra no jogo desfalcado.”

Integração 
“O Modelo Brasileiro de Publici-

dade propicia a integração. A pou-
cos passos da minha mesa está o 
pessoal de criação. No exterior, isso 
é mais difícil de ser encontrado, fi-
ca cada um na sua casa. Lá, mesmo 
se você tem uma boa ideia, ela pode 
se perder no caminho; aqui, basta 

“ nOssO desafiO 
é capacitar 
O JOvem”

Paulo Sant’Anna, da 
McGarryBowen, presidente do 
Grupo de Mídia São Paulo 
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“nossa profissão é 
técnica e precisamos 

de gente nova para 
renovar e preencher 

a rotatividade normal 
da atividade.”
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dar uns passos. Este é um desafio do 
mídia: usar esta integração que nos 
é dada, integrando planejamento e 
mídia, e alavancar resultados. Quan-
do você exerce esta integração, você 
multiplica, faz com que um mais um 
resulte em três.”

Qualidades 

“Cito duas qualidades muito va-
lorizadas hoje na mídia. A primeira 
é a busca permanente por atualiza-
ção. Isso é uma verdade na maioria 
das atividades profissionais, mas é 
muito expressiva na mídia. Toda ho-
ra surgem novidades e, mesmo que 
elas não se revelem necessariamente 
duradouras, sempre atraem atenção. 
As pessoas valorizam muito a novi-
dade. Na mídia, temos de fazer este 
filtro todo o tempo. 

A outra qualidade é a busca cons-
tante do aprimoramento profissional. 
O Grupo de Mídia está aí para apoiar 
este aprimoramento, sempre buscan-

do parcerias para cursos, inteligência 
artificial, raspagens digitais, desde o 
nível inicial, incluindo as provas de 
certificação, hoje ao alcance de pro-
fissionais de todo o país.”

Jovens 

“Tem muita gente jovem entran-
do na mídia, felizmente. Nossa pro-
fissão é técnica e precisamos de gen-
te nova para renovar e preencher a 
rotatividade normal da atividade.”

Se olharmos para as demais áreas 
da agência também notamos mui-
tos jovens e isso é igualmente salu-
tar. Nosso desafio é capacitá-los, dar 
a eles as ferramentas e os conheci-
mentos necessários. Nosso desafio 
no Grupo de Mídia é exatamente 
este. Apesar da crise, de todas as di-
ficuldades, é de suma importância 
que as agências continuem capaci-
tando seu pessoal.

Capacitação

“Nossos pilares são o do conheci-
mento e da capacitação. Praticamen-
te todos os nossos cursos visam os 
jovens, inclusive com coaching. Te-
mos aí um geração de milleniuns, e 
é preciso que eles identifiquem o que 
querem fazer na vida profissional. 

O primeiro contato do jovem com 
o Grupo de Mídia se dá pela nos-
sa Divisão de Integração. Se ele en-
tra numa agência que é associada ao 
Grupo de Mídia, ele já está integran-
do – não é preciso de nada além dis-
so para se integrar à nossa entida-
de. Entre as iniciativas da Divisão 
de Integração, temos o Midia’s Cup 
e eventos sociais, como Cinemidia. 
Fizemos recentemente uma pesqui-
sa sobre atividades que seriam bem 
recebidas pelos jovens profissionais 

para aprimorar mais nossa pontaria. 
O jovem também pode entrar por 

meio dos cursos. O principal dele é 
o curso básico de mídia, nossa prin-
cipal porta de entrada. Promovemos 
também vários outros cursos, indo 
da base ao topo da pirâmide.”

              COMO SE ASSOCIAR

O Grupo de Mídia São Paulo ad-

mite associados na categoria Titu-

lar, bastando que ele seja indica-

do pelo titular do departamento 

de mídia da agência na qual atua, 

sendo necessário que a agência 

seja associada à Abap e ao CENP. 

São admitidos ainda associados 

nas categorias Colaboradores e 

Honorários, mediante aprovação 

pela diretoria do Grupo de Mídia. 

Não há cobrança de taxas de qual-

quer tipo aos associados 

www.gm.org.br

Oportunidades

“Estamos sentindo os impactos 
dos questionamentos às bases da 
atividade, ao modelo das agências, 
redução de investimentos, como 
todos os demais profissionais de 
publicidade e marketing. Mas te-
mos também oportunidades pela 
frente, ao nosso alcance.

Como planejadores de agências, 
nosso trabalho é buscar e criar va-

“ a diversidade 
enriquece 
nOssa 
atividade”

Renata d´Avila, da F.biz, presidente 
do Grupo de Planejamento

ADEREnTES



lor. Tem ficado cada vez mais cla-
ra aos profissionais de publicidade 
que este trabalho não é especifico 
do profissional de planejamento e 
sim de todos nas agências. Este é 
um olhar que tem sido muito valo-
rizado e estimulado por nós. 

Entendo que houve uma amplia-
ção do escopo do nosso trabalho na 
comunicação publicitária e isso fi-
cou patente quando fizemos em ju-
lho o evento “De Planner Para Plan-
ner”, convidando seis profissionais 
de planejamento que atuam em pla-
taformas e clientes, para demons-
trar como construir planejamento, 
focando no consumidor, é valioso 
para a comunicação. Hoje, o pro-
fissional de estratégia está em todo 
o ecossistema da comunicação e do 
marketing. Vivemos uma crise, não 
se discute, mas temos muitas opor-
tunidades também. É um momen-
to de construção de valor.”

Os desafios 

“Nossos desafios atuais passam 
pela integração de dados na estra-
tégia, um desafio muito presente, 
por sinal. Precisamos usar dados 
de uma forma relevante, que faça 
a diferença. Temos de ter um olhar 
muito aguçado para métrica, re-
sultados, negócios. Quem tiver es-
te olhar vai se destacar, potenciali-
zando a criatividade.

Devido à complexidade que es-
ta tarefa assumiu, saber fazer boas 
perguntas é um skill fundamental, 
não podemos perdê-lo. Há muitas 
respostas, logo é importante fazer 
as perguntas certas.”

As qualidades 

“Vale lembrar também de uma 

qualidade, que não é dos dias de ho-
je: o profissional de planejamento 
tem de ser curioso, sobre pes soas, 
culturas, negócios. A vontade de 
aprender é o que move os bons pla-
nejadores, da mesma forma que a ca-
pacidade de fazer escolhas e simplifi-
car. Temos de ser capazes de escolher 
caminhos que deem resultados.”

Diversidade

“A propaganda sempre acolheu 
os muito jovens, não vejo algo es-
pecialmente diferente hoje em dia. 
No caso específico do planejamen-
to, não creio que faixa etária seja o 
ponto mais importante a observar. 
É menos sobre jovem e mais so-
bre diversidade, em todos os senti-
dos. Acreditamos em diversidade, 
em diferentes backgrounds, olha-
res, pontos de vista, origens, centro 
e periferia. A diversidade enriquece 
nossa atividade e entendemos que 
ela deva ser ampliada cada vez mais. 

No Grupo de Planejamento, nos-
so foco é, desde o princípio, forma-
ção, por meio de cursos, encontros 
e seminários, sempre a preços atra-
entes. De forma a estimular ain-
da mais a diversidade na área, es-
tamos concedendo bolsa integrais 
a jovens universitários que, de ou-
tra maneira, não teriam como arcar 
com os custos de nossos seminários 
e cursos. É apenas o começo de um 
movimento, uma construção, uma 
busca, sempre dá pra fazer mais. 
Mas temos de assentar um tijolo de 
cada vez. A estratégia precisa disso.” 

Formação

“Não é fácil atrair os jovens para 
as atividades associativas, a não ser 
que eles vejam valor nisso, princi-

palmente por conteúdo e forma-
ção. Como nossa meta principal no 
Grupo de Planejamento é forma-
ção, é uma questão de afinar inicia-
tivas, divulgá-las e nos aproximar 
dos jovens profissionais. 

Uma iniciativa importante é a 
nossa parceria com a Sandbox Es-
cola de Estratégia na Planning Aca-
demy, que oferece três ciclos de for-
mação, o primeiro deles destinado 
aos recém-chegados ao planeja-
mento. Também temos outros cur-
sos e seminários dedicados a te-
mas como análise de comunicação, 
briefing, eventos, game e vários ou-
tros, sempre tentando mesclar for-
mação básica com discussões de 
momento.” 

“Vivemos uma crise, 
não se discute, 

mas temos muitas 
oportunidades 

também.
É um momento de 

construção de valor.”

              COMO SE ASSOCIAR

O Grupo de Planejamento visa 

promover e desenvolver a disci-

plina de planejamento e a pro-

fissão de planejador no Brasil, 

admitindo associados mediante 

pagamento de taxa anual.

Há formulário no site da enti-

dade para solicitar a associação.

www.grupodeplanejamen-

to.com
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investirem na própria formação. 
É uma necessidade e é também 

uma oportunidade – acreditamos 
muito nisso no Grupo de Atendi-
mento –, para adquirir capacidades 
que tornem o gestor dos negócios 
da agência, se aproximando mais 
dos clientes e maximizando cam-
panhas e verbas.”

Líderes 

“Uma das coisas em que acredita-
mos no Grupo é que o atendimento 
faz muito mais do que atender. So-
mos cada vez mais líderes de negó-
cios, na gestão interna, no relacio-
namento com o cliente e busca de 
negócios para a agência. Temos de 
dominar temas como digital, big 
data, integração de comunicação, 
métricas, legislação, fragmentação, 
neurociência e pressão, muita pres-
são. Atuar com atitude, com em-
preendedorismo, com sabedoria e 
uma boa dose de coragem.

Ponderando todos estes desafios, 
qual é a área da agência melhor po-
sicionada para enfrenta-los, sem-
pre considerando que criatividade 
seguirá sendo o core do nosso ne-
gócio? Apostamos no atendimen-
to, pelo seu foco amplo, ao contrá-
rio das demais áreas da agência, que 
precisam ter seu foco mais fecha-
do. A visão do passado que fique no 
passado. O que vejo hoje é um ce-
nário imenso, onde o atendimen-
to é quem viabiliza negócios e cres-
cimento, é a ponte entre a agência e 
clientes, agência e veículos.

A qualidade das equipes como 
um todo nunca foi tão importante 
quanto hoje. Vejo o profissional de 
atendimento em excelente posição 
para liderar este processo.”

Emoções

“Nos esquecemos de como o emo-
cional é importante para o ser hu-
mano. A neurociência indica que 
95% das decisões que tomamos são 
realizadas pelo sistema 1 de nos-
so cérebro e 5% pelo sistema 2. As 
emoções são todas processadas no 
sistema 1 enquanto o racional é pro-
cessado no sistema 2. É por isso que, 
se a propaganda não emociona, ela 
não funciona.

Emoção tem uma ligação direta 
com criatividade. Ou seja: a criativi-
dade continuará a ser o patrimônio 
mais importante da propaganda, e 
é isso que nos diferencia e que nun-
ca vai mudar. O que ficou compli-
cado nos últimos tempos é que ago-
ra temos muito mais informações 
para apoiar a criatividade, e muitos 
mais recursos para exercê-la. Esta-
mos apenas no começo de um lon-
go processo de aprendizado.”

“ O JOvem 
HOJe tem 
prOpósitOs”

ADEREnTES

Formação 

“O Grupo de Atendimento tem 
cinco anos de existência e nossa 
missão continua clara: formar os fu-
turos profissionais do mercado. Fa-
zemos isso a partir de uma agenda 
de cursos e eventos, o mais destaca-
do deles sendo o GA Summit, que, 
em 2018, acontece em 9 de novem-
bro. No ano passado, o tema do GA 
Summit foi Valor, em vários senti-
dos, das ideias, da integração, dos 
parceiros, do mercado, do negócio 
como um todo.

Por que selecionamos este tema? 
Porque nossa atividade vem sendo 
questionada, em todos os seus as-
pectos. A tecnologia e a pressão por 
resultados estão exercendo as su-
as forças, levando a uma revisão e 
maior complexidade nas práticas de 
marketing e comunicação. Nós pró-
prios estamos revendo nossas for-
mas de trabalho, estruturas e disci-
plinas. Do encontro, saiu reafirmado 
o valor inquestionável das ideias, 
da criatividade. Elas fizeram, fazem 
e continuarão a fazer a diferença, 
criando marcas e negócios fortes, 
para os clientes e para as agências.

Neste contexto de mudanças – 
muita gente fala em transformação, 
mas eu prefiro evolução –, o profis-
sional de atendimento sempre foi o 
líder na gestão das contas, nos pro-
cessos internos, mas sente a neces-
sidade de se aprimorar mais, pa-
ra contribuir mais. Ele se preocupa 
em evoluir, em se transformar num 
gestor de negócios dentro das agên-
cias e precisa buscar por conta pró-
pria obter esse conhecimento. Por 
que? Muitas agências tiveram de 
reduzir os investimentos em trei-
namento, deixando os profissionais 

Robert Filshill, da MullenLowe, 
presidente do Grupo de Atendimento 
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Consultoria

“Estamos num momento de mu-
dança e acredito que estamos mu-
dando para melhor. O atendimento 
está se tornando cada vez mais um 
consultor, com perfil de business, 
até mais financeiro. Antes, o aten-
dimento era o gerente de processos 
e isso hoje é pouco. Isso hoje é 10%, 
15% do nosso trabalho. 

Antes, as coisas eram muito linea-
res. Hoje não temos mais tempo pa-
ra isso. A agência precisa saber exa-
tamente o que o cliente está vivendo 
e o que o consumidor dele quer. Pre-
cisamos ser proativos, todo o tem-
po. É papel central do atendimento. 
As agências não podem ser reati-
vas. Ser reativo é pedir para perder 
a conta, o negócio.”

Jovens

“O que percebemos nos jovens 
profissionais é que eles já nasceram 
antenados, com o celular à mão. A 
publicidade é estabelecer conexões 
e eles já nasceram totalmente co-
nectados. Formar estas pessoas re-
quer cursos e especialidades dife-
rentes. Embora algumas coisas não 
mudam, como a força das ideias, 
gente como eu próprio precisa de-
saprender para aprender. 

Podemos até ficar incomodados 
com o nível de responsabilidade, 
de compromisso, que os mais jo-
vens têm com o trabalho, mas per-
cebemos o quanto eles têm a agre-
gar aos nossos conhecimentos e 
habilidade, principalmente de en-
tender o que funciona para geração 
deles, coisa que temos mais dificul-
dade em fazer.

Não podemos tentar inseri-los 
num modelo do passado. O jovem 

tem propósitos hoje. Se aquilo que 
eles forem fazer não for do interes-
se deles, eles desligam, não fazem. É 
importante identificar estes propó-
sitos, direciona-los corretamente a 
atividades alinhadas com seus pro-
pósitos, dando a eles oportunidades 
condizentes.”

Cursos

“No Grupo de Atendimento, te-
mos uma estratégia para ajudar na 
capacitação dos profissionais. Te-
mos cursos e atividades para gen-
te de primeiro, segundo e terceiro 
escalões, séniores, iniciantes e en-
trantes.

Começamos em 2013 com cur-
sos para o nível gerencial. A seguir, 
criamos cursos de negócios para di-
retores, como realizado este ano em 
parceria com a Berlin School of Cre-
ative Leadership, com viés forte em 
consultoria. Estudamos as práticas 
de consultoria e aplicamos ao dia a 
dia do profissional de atendimen-
to. Também firmamos no final do 
ano passado parceria com a ESPM 
para ajudar com que os estudantes 
entrem no mercado alinhados à ex-
pectativa atual do mercado.”

Mentorias

“São 25 diretores participando 
no Grupo de Atendimento e todos 

foram treinado para fazer mento-
ria. Temos vários associados parti-
cipando deste programa, inclusive 
gente de fora de São Paulo. Eu pró-
prio sou mentor de um profissio-
nal de São Paulo. Nos encontramos 
uma vez por mês ou mais, confor-
me a necessidade, com definição de 
pauta de tarefas e feedback. O pro-
jeto dura de seis a nove meses.”

Atração

“Começamos programas de as-
sociados há pouco mais de um ano 
e temos tido bons resultados. Os 
estudantes já são 15% dos nossos 
associados. Queremos que parti-
cipem mais. O maior grupo é for-
mado por supervisores e gerentes 
de atendimento, de agencias de to-
dos os tamanhos.

Temos recebido demandas de 
Grupo de Atendimento de outros 
estados, Rio Grande do Sul e Pa-
raná, por exemplo. Fazemos strea-
ming para o Brasil todo de nossos 
eventos, para poder ajudar na for-
mação de todos, de um grupo ca-
da vez maior.”

“Somos cada 
vez mais líderes 
de negócios, na 

gestão interna, no 
relacionamento com 

o cliente e busca 
de negócios para a 

agência.”

              COMO SE ASSOCIAR

Para se associar ao Grupo de 

Atendimento basta acessar o site, 

preencher a ficha de associação e 

pagar a taxa anual. O associado 

participa gratuitamente de todos 

os Encontros com Líderes e Provo-

cações mensais, além de receber 

descontos em cursos e eventos.

www.grupodeatendimen-

to.com.br
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João Luiz Faria netto assume presidência da entidade de 
autorregulamentação publicitária

uma transiçãO 
natural e segura

po e dinheiro para o Judiciário bra-
sileiro”, disse João Luiz. Ele lembrou 
que a entidade é mantida por 399 as-
sociados, entre anunciantes, agências 
de publicidade e veículos de comu-
nicação. “São estas quatro centenas 
de pessoas jurídicas as responsáveis 
por uma grande lição para a socieda-
de brasileira. Por isso, quero home-
nageá-las, por este exemplo de cida-
dania, por entenderem que é possível 
começar de casa esta lição de Santo 
Agostinho, que disse que a virtude é 
o bom uso do livre arbítrio”.

João Luiz agradeceu também aos 
cerca de 180 voluntários que com-
põem as oito Câmara do Conselho 
de Ética, sediadas em São Paulo, Rio, 
Brasília, Porto Alegre e Recife. “Nos-
sos conselheiros são os responsá-

A reunião plenária do Conse-
lho de Ética do Conar, em 
9 de agosto, em São Paulo, 

foi marcada por um fato raro: a pos-
se de um novo presidente. Depois de 
vinte anos no cargo, Gilberto C. Lei-
fert transmitiu a presidência da en-
tidade a João Luiz Faria Netto. Foi 
uma transição natural e segura en-
tre dois dos mais antigos militantes 
da autorregulamentação publicitária 
no país: Gilberto está ligado ao Co-
nar desde 1980, quando foi contra-
tado como seu primeiro diretor exe-
cutivo, cargo que ocupou por cinco 
anos, sendo o responsável pela im-
plantação do Conselho de Ética e da 
maior parte das bases de funciona-
mento da entidade. Ele retornou ao 
Conar em 1990, como voluntário na 
representação da Abert até assumir a 
presidência, em 1998.

João Luiz é ainda mais antigo, ten-
do participado da concepção do Có-
digo Brasileiro de Autorregulamen-
tação Publicitária, lançado em 1978, 
sendo também o redator do primeiro 
estatuto do Conar. Não é demais di-
zer que, nestes 40 anos, sempre esteve 
ligado à entidade, inclusive como di-
retor jurídico nos vinte anos da ges-
tão de Gilberto.

João Luiz terá Newman Debs, Luiz 
Lara e Antonio Carlos de Moura co-

mo 1º, 2º e 3º vice-presidentes. Edney 
Narchi segue como Vice-Presidente 
Executivo. Foram designados como 
membros da direção executiva, Ju-
liana Albuquerque, Fernando Porte-
la, Dorian Taterka e Bruno Bonfan-
ti. A diretoria tem mandato de dois 
anos. Gilberto segue ligado ao Co-
nar, como membro nato do seu Con-
selho Superior.

Em seu discurso de posse, João 
Luiz, saudou a autorregulamenta-
ção como exemplo para a sociedade. 
“Li recentemente um artigo de um ex 
procurador que desconfiava da au-
torregulamentação, dizendo que só 
o poder público tinha importância. 
Eu discordo dele, pelo exemplo que 
damos, nestes quarenta anos de Co-
nar, com enorme economia de tem-

João Luiz Faria Netto (à esquerda) e Gilberto C. Leifert
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A eleição da chapa encabeçada por 
João Luiz se deu em 5 de julho. Vo-
taram os membros do Conselho Su-
perior do Conar, formado por repre-
sentantes das entidades fundadoras, 
ABA, Abap, Abert, Aner, ANJ e Cen-
tral de Outdoor. O Conselho Supe-
rior elegeu também os presidentes 
das oito Câmara do Conselho de Éti-
ca. 
Um extenso legado para a autorre-

gulamentação 
Olhando para a longa gestão de 

Gilberto C. Leifert à frente do Co-
nar, não é demais dizer que ele pro-
jetou a entidade e a autorregulamen-
tação publicitária a níveis difíceis de 
serem imaginados. Foram 6 500 pro-
cessos abertos, 1900 sessões de julga-
mento do Conselho de Ética, além de 
757 reuniões de conciliação promo-
vidas. Os processos originados a par-
tir de denúncias de consumidor ul-
trapassaram 2 500, tendo se tornado 
ao longo de sua gestão fonte da maio-
ria dos processos abertos – até então 
eram denúncias da própria entidade, 
a partir do trabalho dos seus moni-
tores, o que motivava a maioria dos 
processos.

veis pela análise e julgamento das re-
presentações à luz da ética, sempre 
basea dos nos princípios do Código: 
verdade e responsabilidade social”, 
diz João Luiz. “Talvez seja a grande 
matriz que há de construir o sécu-
lo XXI, essa responsabilidade social, 
que é plural, difusa, que contrabalan-
ça esta disrupção das novas estradas 
no mundo tecnológico. Em tempos 
de fake news, nada melhor do que 
uma publicidade responsável para as-
segurar a liberdade daqueles que in-
formam”.

O novo presidente do Conar ci-
tou Blaise Cendrars, que considerou 
a publicidade como “a flor do século 
XX”. “É verdade”, diz João Luiz. “Foi 
ela que multiplicou os meios e a co-
municação, possibilitando o gran-
de avanço das pessoas e do mundo. 
Blaise também disse que a publici-
dade beirava a arte. Então, com ar-
te e ofício, a publicidade brasileira dá 
um grande exemplo ao mundo e tor-
na possível um grande avanço das 
artes. Aliás, as novelas no Brasil nas-
ceram dentro de uma agência de pu-
blicidade. É esta publicidade que eu 
quero honrar”.

Esta notável conquista deu-se por 
um trabalho multifacetado, sempre 
marcado por intenso diálogo com o 
mercado publicitário, como os po-
deres públicos e a própria sociedade, 
inclusive por meio de várias campa-
nhas publicitárias veiculadas em todo 
o país e que não passaram, elas pró-
prias, sem serem objeto de discus-
são no Conselho de Ética do Conar. 
Livros, pareceres e pesquisas foram 
produzidos em quantidade, tornan-
do a autorregulamentação mais co-
nhecida e reconhecida, inclusive por 
várias instâncias do Executivo, Legis-
lativo e Ministério Público, que op-
tam por recorrer ao Conar ao invés de 
acionarem a Justiça, dada a celerida-
de e o custo zero da autorregulamen-
tação para a sociedade.

Foram nos anos de Gilberto na pre-
sidência que a autorregulamentação 

Advogado especializado em Di-

reito à Informação, João Luiz Fa-

ria Netto trabalhou como jorna-

lista no Jornal do Brasil e na área 

jurídica da Rede Globo e Rede 

Manchete. Foi também diretor 

executivo da Associação Nacional 

de Jornais.

Ele é consultor jurídico do CENP, 

diretor jurídico do Sindicato de 

Agências de Propaganda do Esta-

do do Rio de Janeiro e advogado 

da Abap-Rio e da Associação Bra-

sileira de Propaganda.

QUEM é O NOVO PRESIDENTE 
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1ª Câmara, São Paulo

Cons. Cyd Alvarez

2ª Câmara, São Paulo

Cons. Sergio Pompilio

3ª Câmara, Rio de Janeiro

Cons. Armando Strozenberg

4ª Câmara, Brasília

Cons. Paulo Tonet Camargo

5ª Câmara, Porto Alegre

Cons. Marcelo Antonio Rech

6ª Câmara, São Paulo

Cons. Nelcina Tropardi

7ª Câmara, São Paulo

Cons. Luiz Roberto Valente Filho

8ª Câmara, Recife

Cons. Cléo Niceas

 OS PRESIDENTES DAS 
CâMARAS DO CONSELHO 
DE éTICA 
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tação diante destes temas de gran-
de interesse para a sociedade, conse-
guindo neutralizar a maré de mais de 
duas centenas de projetos de lei que 
visam, todos eles, limitar a publicida-
de. Pesquisa do Conar e da ABA de-
monstrou que o conjunto de legisla-
ção e autorregulamentação vigente 
no Brasil encontra-se entre os mais ri-
gorosos do mundo em relação à pu-
blicidade de produtos e serviços para 
crianças e adolescentes. 

acolheu novos meios de comunica-
ção, inclusive a internet, e o Conar 
passou por profundo processo de 
modernização, ganhando nova sede, 
mais Câmaras de Ética, a informati-
zação de seus processos de trabalho 
e a criação do site onde é disponibili-
zada toda a jurisprudência emanada 
do Conselho de Ética.

Neste período, o Conar também 
projetou-se internacionalmente. Ele 
já era uma referência em autorregu-
lamentação para toda a América La-
tina (não por acaso, quase todas as 
demais entidades do gênero no con-
tinente têm a mesma denominação), 
mas, com Gilberto, o Conar tornou-
se membro fundador do Conared, o 
ente que reúne as iniciativas de autor-
regulamentação publicitária da Amé-
rica Latina, da Easa, European Ad-
vertising Standards Alliance, e, mais 
recentemente, do Icas, Conselho In-
ternacional de Autorregulamentação 
Publicitária.

Outros dois legados marcantes da 
gestão de Gilberto à frente do Conar 
foram o novo patamar em que ele e 
sua equipe colocaram a defesa da li-
berdade de expressão comercial, seja 
pelas suas bases teóricas – uma publi-
cidade vulnerada enfraquece a liber-
dade de imprensa, um dos pilares da 
democracia -, seja em seus desdobra-
mentos práticos. Foi durante os anos 
de Gilberto que, por três vezes, a Ad-
vocacia Geral da União reconheceu 
a prevalência do Legislativo para im-
por limites à publicidade, barran-
do pretensões de agências regulares 
e outros órgãos de fazê-lo. Também 
no Supremo Tribunal Federal houve 
mais de uma menção explicita à rele-

vância da autorregulamentação co-
mo, por exemplo, a manifestação da 
Ministra Cármem Lúcia sobre a efe-
tividade da autorregulamentação pu-
blicitária para bebidas alcóolicas, co-
mo coadjuvante da lei federal.

O outro legado foram as frequen-
tes e marcantes atualizações do Có-
digo Brasileiro de Autorregulamenta-
ção Publicitária, em especial nas áreas 
mais visadas por grupos de pressão, 
em relação à publicidade de bebidas 
alcoólicas, alimentos e produtos e 
serviços destinados a menores de ida-
de. Foram reformas profundas, que 
mudaram a face da autorregulamen-

@
www.conar.org.br

ABA - Associação Brasileira de Anunciantes

• Nelcina Tropardi, Newman Debs e Sergio Pompilio

ABAP - Associação Brasileira de Agências de Publicidade

• Armando Strozenberg, Cyd Alvarez e Luiz Lara

 

ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV

•  Fernando Justus Fischer, Iran Silveira, João Luiz Faria Netto, Octávio 

Florisbal, Paulo Saad Jafet e Paulo Tonet Camargo

ANER - Associação Nacional dos Editores de Revistas

• Marcelo de Salles Gomes, Maria Célia Furtado e Virginia Any

ANJ - Associação Nacional de Jornais

• Antonio Carlos de Moura, Flávio Pestana e Marcelo Antonio Rech

CENTRAL DE OUTDOOR

• Fabiana Soriano e Luiz Roberto F. Valente Fº

MEMBRO NATO

• Gilberto C. Leifert

 CONFIRA A FORMAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR PARA 
O BIÊNIO 2018/2020 



CENP-Meios é uma iniciativa inovadora para a 

medição do investimento em mídia via agências de 

publicidade, com precisão e segurança.

O 1º painel refere-se ao ano de 2017, com 

participação de 75 agências e apresenta totais de 

investimentos e participação de cada meio, por 

período e também por região.

A criação de um indicador de desempenho confiável 

é mais um resultado da compreensão dos líderes das 

mais importantes entidades nacionais do mercado 

publicitário reunidas no CENP.

Conheça os números e saiba mais em 

cenp.com.br/cenp-meios

TODO O
MERCADO
CONTRIBUI.

QUANDO
A IDEIA
É BOA,

AF_ANCS_CENP_MEIO_ALLTYPE_20.5X26.5_APROVAD_2.indd   1 9/20/18   5:17 PM
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OS ANOS LEIFERT

Um balanço das realizações de Gil-

berto e sua equipe de diretores e co-

laboradores nestes vinte anos à fren-

te do Conar (Adaptação do Boletim 

do Conar nº 216)

1999 
•  A AMI, uma das entidades pioneiras 

de representação da então nascen-
te mídia digital, junta-se ao Conar.

•  Provimento aperfeiçoa mecanismos 
de participação e impedimento dos 
conselheiros nas deliberações do 
Conselho de Ética

2000 

•  Código passa por sua maior atuali-
zação desde 1978. Foram aperfeiço-
adas as regras éticas para a publici-
dade de produtos de fumo, bebidas 
alcoólicas, medicamentos e produ-
tos e serviços para saúde. 

•  Conar publica o livro “Garantias 
Constitucionais à Liberdade de Ex-
pressão”, com pareceres dos juristas 
Tercio Sampaio Ferraz Jr., Josaphat 
Marinho e Fernando Fortes.

2001

•  Inaugurada a nova sede do Conar, 
na Avenida Paulista, em São Paulo 

2002

•  2º Encontro Nacional de Ministério 
Público do Consumidor recomenda 
que se recorra ao Conar em casos de 
denúncias de publicidade engano-
sa ou abusiva. Esta prática se tornou 
rotineira nos anos seguintes.

•  É criada a 6ª Câmara de Ética, com 
sede em São Paulo 

•  Lançada ampla campanha publicitá-
ria, criada pela Talent 

•  Regimento Interno do Conselho de 
Ética ganha nova redação 

•  Publicada Súmula n. 7, com reco-
mendações sobre publicidade de 
venda de produto mediante paga-
mento em parcelas

2003

•  Site do Conar é totalmente renovado 
•  Normas para a publicidade de bebi-

das alcoólicas passam por profun-
da revisão, reunidas em três anexos 
do Código

2004 
•  Criado o Centro de Referência sobre 

Liberdade de Expressão, em parceria 
com a ESPM 

•  Gilberto C. Leifert é eleito para o 
Conselho de Comunicação Social 
do Congresso

2005

•  Solenidade em São Paulo comemo-
ra os 25 anos de fundação do Conar, 
quando são eleitos 15 sócios honorá-
rios a pessoas e empresas que apoia-
ram em diferentes ocasiões a enti-
dade. Lançado livro que repassa a 
trajetória da autorregulamentação 
publicitária. 

•  Conar promove em São Paulo Se-
minário Internacional sobre Au-
torregulamentação Publicitária 
Comparada, com palestras de re-
presentantes da das entidades de au-
torregulamentação publicitária do 
Reino Unido e Espanha 

2006

•  Seção 11 do Código, que trata da pu-

blicidade de produtos e serviços pa-
ra crianças e adolescentes, passa por 
profunda reforma 

•  Conar torna-se membro correspon-
dente da Easa, European Adverti-
sing Standards Alliance, que reúne 
entidades de auto-regulamentação 
publicitária da Europa 

•  Feneec, entidade nacional dos exi-
bidores de cinema adere ao Conar 

•  Gilberto C. Leifert apresenta extenso 
voto no Conselho de Comunicação 
Social do Congresso, sobre a publi-
cidade de bebidas alcoólicas 

•  Estatutos do Conar são reformados, 
abrindo-se mais vagas no Conselho 
de Ética 

•  Conar participa da criação da Re-
de Latinoamericana de Instituições 
de Autoregulamentação Publicitá-
ria, Conared

2007

•  IV Congresso Brasileiro de Publi-
cidade foi marcado por vigorosas 
manifestações de repúdio às pres-
sões contra a liberdade de expressão 
comercial e de apoio à autorregula-
mentação 

•  Ministro José Antônio Dias Toffo-
li, então Advogado Geral da União, 
elogiou o trabalho do Conar, atri-
buindo à sua eficiência o fato de ha-
ver aliviado o Judiciário de ações en-
volvendo questões de publicidade 

•  Câmara dos Deputados promoveu o 
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1º Fórum Brasileiro de Auto-Regu-
lamentação Publicitária na Comu-
nicação Social 

•  Normas éticas para a publicidade de 
bebidas alcoólicas recebem aperfei-
çoamentos 

2008

•  Conselho de Ética atinge seu recor-
de de representações abertas: 448 no 
ano, principalmente por conta da 
formação de jurisprudência depois 
dos aperfeiçoamentos em relação 
à publicidade de bebidas alcoólicas

•  Criadas a 7ª e a 8ª Câmaras do Con-
selho de Ética, com sedes em São 
Paulo e Recife

2009

•  Queixas de consumidores sobre pu-
blicidade encaminhadas aos Pro-
cons de dezenove estados brasilei-
ros equivalem a apenas 0,86% do 
total registrado pelo Ministério da 
Justiça entre 2007 e 2008. Percenta-
gem segue extremamente baixa nos 
levantamentos seguintes 

•  No entanto, havia no Legislativo em 
tramitação quase duzentas iniciati-
vas propondo limitar de alguma for-
ma a publicidade de produtos e ser-
viços licitamente comercializados e 

tributados no Brasil
•  Manifestação da AGU reitera: An-

visa não é competente para legislar 
sobre publicidade. Provocado pelo 
Conar, o órgão concluiu pela neces-
sidade de suspensão da vigência da 
RDC 96/2008 da Anvisa, que pro-
punha várias restrições à publicida-
de de medicamentos

•  Lançado livro A Dieta do Conar, ex-
tenso estudo do sistema misto de re-
gulação e autorregulamentação da 
publicidade de alimentos de todos 
os tipos, no Brasil e no mundo

2010

•  Conar promove reunião do Cona-
red no Rio de Janeiro 

•  Comemorados os 30 anos do Con-
selho de Ética

2011

•  Código ganha recomendações de-
talhadas para a publicidade com 
apelos de sustentabilidade. Autor-
regulamentação já tinha regras so-
bre matéria desde o seu lançamen-
to, em 1978 

•  Lançado livro Autorregulamentação 
e Liberdade de Expressão, A Recei-
ta do Conar

2012

•  Gilberto C. Leifert faz o principal 
discurso na sessão de abertura do 5º 
Congresso da Indústria da Comuni-
cação. “A liberdade de expressão está 
sofrendo bullying”, afirma ele. 

•  Site do Conar é totalmente renovado
 
2013

•  Código veda ações de merchandi-
sing dirigidas a crianças 

•  Em parceria com a ABA, Conar di-
vulga extensa pesquisa sobre limi-
tações à publicidade de produtos e 
serviços para crianças e adolescen-
tes em todo o mundo. Brasil tem sis-
tema misto entre os mais restritivos

2014

•  Campanha publicitária do Conar, 
criada pela AlmapBBDO, conquista 
o prêmio Profissionais do Ano 

•  STF decide que é constitucional o 
tratamento legislativo dado pelo 
Congresso à propaganda de bebi-
das alcoólicas, separando-as confor-
me a sua graduação alcoólica. Voto 
da ministra Carmen Lucia reconhe-
ce também a efetividade da autorre-
gulamentação publicitária para be-
bidas alcóolicas, como coadjuvante 
da lei federal

2016

•  Rice recebe aperfeiçoamentos
•  Presidente do Conar integra Comi-

tê Executivo do recém-criado Con-
selho Internacional de Autorregula-
mentação Publicitária, ICAS

2017

•  Código ganha Anexo V, com reco-
mendações para publicidade de ser-
viços de internet móvel  

•  Aprovada Súmula de Jurisprudên-
cia n.8, para publicidade de bebidas 
alcoólicas 
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cURTAS

PRÊMIO OOH DE 
CRIATIVIDADE

ABAP TEM NOVO 
DIRETOR-EXECUTIVO

ABERT TEM NOVO 
DIRETOR GERAL 

Estão abertas as inscrições para a 1ª 
edição do Prêmio OOH de Criatividade, 
iniciativa ABOOH, que vai reconhecer 
criatividade e inovação na mídia exte-
rior. A premiação inédita será concedida 
a três agências ou anunciantes e con-
templará as peças considerando como 
critérios criatividade, adequação e utili-
zação de setores de exibição que carac-
terizam o OOH, como aeroportos, edi-
fícios, mobiliário urbano e transportes, 
entre outros. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site da entidade 
associada ao CENP.

Podem concorrer os trabalhos vei-
culados entre 1 de outubro/2017 e 
30 de setembro/2018. Como exigên-

cia, os trabalhos devem ter usado, pe-
lo menos, uma das empresas filiadas 
à ABOOH. As propostas inscritas serão 
julgadas por uma comissão integrada 
por representantes de agências e clien-
tes do mercado publicitário. Os vence-
dores serão homenageados em ceri-
mônia no dia 6 de novembro.

“Acreditamos que há imenso poten-
cial para que o setor avance ainda mais. 
Trata-se de um segmento que oferece 
possibilidades infinitas para a comuni-
cação e o marketing. Nesse contexto, 
a ABOOH cumpre sua missão de es-
timular o mercado”, diz Eduardo Alva-
renga, presidente da ABOOH e CEO 
da Elemidia.

http://premiodecriatividade.
abooh.com.br/

Alexandre Gibotti assumiu em 
meados de agosto o cargo de diretor-
executivo da Abap, com o desafio de 
auxiliar no processo de modernização 
que a entidade vem conduzindo nos 
últimos doze meses, para acompanhar 
as transformações do segmento e 
promover as melhores práticas do 
mercado. 

“A chegada de Gibotti será fundamental 
para ampliarmos o diálogo fluido e 
transparente com as diversas entidades 
da área de comunicação brasileira”, diz 
Mario D’Andrea, presidente nacional da 
ABAP. “Ele vai fortalecer ainda mais o 
nosso movimento que visa recolocar a 
nossa atividade no lugar de respeito que 
sempre mereceu. Uma atividade que é 
grande geradora de riquezas para o país”.

Gibotti substitui Décio Vomero que, 
depois de 21 anos no cargo, segue como 
consultor da Abap

https://bit.ly/2P5WQJU

Mario D’Andrea, Decio Vomero e 
Alexandre Gibotti

Cristiano Lobato Flores é, desde o final 
de agosto, o novo diretor geral da Abert. 

Advogado e ex-diretor de Assuntos 
Legais da entidade fundadora do 
CENP, Flores é Mestre em Direito das 

Empresas pela Universidade de Coimbra, 
em Portugal, integrante dos conselhos 
de ética do CENP e Conar e membro 
do Gired, Grupo de Implantação 
do Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e RTV. “A 
Abert sempre cumpriu com excelência 
a sua missão institucional de defesa 
intransigente da radiodifusão brasileira 
e da liberdade de expressão. Daremos 
seguimento à nossa agenda estratégica, 
aprovada por nosso Conselho, com foco 
naqueles temas e processos de inovação 
que dizem respeito à competitividade 
da radiodifusão no atual ambiente de 
convergência tecnológica”, diz Flores.

Ele substitui Luis Roberto Antonik 
que, depois de 10 anos no cargo, 
vai se dedicar à carreira de professor 
universitário.

https://bit.ly/2C8akxz



O publicitário Humberto Mendes 
lançou o livro “Rua da Amargura S/N”, 
pela editora WI, onde rememora a sua 
trajetória.

Com passagens pela J. Walter 
Thompson, Rino, DPZ e Artplan, 
entre outras agências, Humberto é 
VP executivo da Fenapro, entidade 
fundadora do CENP. 

O livro está disponível no e-commerce 
das principais livrarias.

https://bit.ly/2vG3pLg) 
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PAULO CENTENARO 
DIRIGE ABRADI NACIONAL 

ABA LANÇA GUIA DE 
GÊNERO

GUIA DE LETRAMENTO MIDIÁTICO

Paulo Centenaro tornou-se em 
setembro diretor executivo da 
Abradi Nacional. Ele assume com a 
responsabilidade de aumentar a 
representatividade nacional da entidade, 
de auxiliar o processo de unificação 
das 14 regionais da instituição e de 
posicionar a associação como agente 
ativo de transformação digital no Brasil. 
Paulo trabalha na entidade há quase 
dez anos, tendo sido diretor executivo 
em São Paulo.

http://abradi.com.br/

ABA, entidade fundadora do CENP, 
oferece download gratuito do seu 
“Guia para representação responsável 
de gênero na publicidade”, para 
ajudar as marcas a garantirem que 
seus anúncios reflitam uma retratação 
responsável de ambos os sexos.

“O Guia é um instrumento poderoso 
e inspirador, voltado a estimular os 
gestores de marketing a desafiarem 
suas equipes a banir estereótipos em 
suas campanhas”, escreveu Sandra 
Martinelli, presidente executiva 
da ABA, em artigo publicado pelo 
Meio&Mensagem. Segundo ela, o 
Guia deixa claras as implicações para 
a inação nessa questão e apresenta 
dicas práticas. “É um exemplo de como 
o marketing pode ser um vetor para 
mudanças nas empresas, além do 
evidente papel determinante que ele 
pode ter ao influenciar positivamente 
a cultura e a sociedade”.

https://bit.ly/2m0EyaN

O Instituto Palavra Aberta e a Revista 
Nova Escola, com o apoio institucional do 
Google, lançaram o Guia de Letramento 
Midiático, com o objetivo de combater 
a desinformação nas escolas. O Guia 
explica de forma simples e direta os 
conceitos de letramento midiático, onde e 
como buscar a fonte da notícia, passando 
pela história das notícias falsas, desde a 
antiguidade, até os dias atuais, quando 
a internet contribuiu para multiplica-las.  

O Guia visa estimular o senso 
crítico das crianças e jovens, para que 
possam estabelecer relações e analisar 
informações, refletir sobre os papéis 
de emissor e receptor e até mesmo 
estimular um diálogo respeitoso. O 
objetivo do material é avançar nesse 
debate e oferecer informação aos 
professores.

https://bit.ly/2NPn3Pf

Em 28 de novembro, 620 municípios de 
São Paulo, Rio, Paraná e Rio Grande do 
Sul terão o sinal analógico de TV aberta 
desligado. A chegada definitiva da TV 
digital nesses locais fará com que o Brasil 
tenha quase 120 milhões de pessoas 
assistindo apenas sinal digital de TV.
Leia mais no site da Abert.

https://bit.ly/2D65vaB 
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cRônIcA

cOnfusãO que teve
final feliZ 

estava acontecendo e ficaram se 
olhando para ver quem explicaria a 
confusão. O contato do Globo, que 
era mais maduro e experiente, tomou 
a palavra e explicou que eles eram da 
área comercial, foi logo emendando 
seu discurso de venda, abrindo a pe-
ça promocional e mostrando a pauta 
editorial, o preço da página e a data de 
fechamento. 

Carrancudo, o presidente virou pa-
ra o contato do JB e disparou: 

- E você, o que quer? 
Ainda nervoso, o jovem contato do 

JB respondeu:  
- O meu é a mesma coisa, só que é 

mais baratinho. 
Muito sério, o presidente parou por 

alguns instantes, que pareceram uma 
eternidade. 

Depois riu e, para não ter briga, au-
torizou uma página de anúncio pa-
ra cada um.

Até hoje não sei se foi gozação do 
presidente da empresa ou uma con-
fusão que terminou bem. Só para es-
clarecer: o representante do Globo era 
eu mesmo.

Oscar Mattos

O texto do publicitário Oscar Mat-
tos foi publicado originalmente no li-
vro ‘É o que parece!’, que celebra os 
vinte anos do Clube dos 100 Amigos 
e que pode ser adquirido no site da 
APP Brasil - http://appbrasil.org.br/

No início dos anos de 1970, 
embalado por campanhas 
ufanistas com slogans como 

“Brasil: ame-o ou deixe-o”, “Pra fren-
te Brasil”, “Ninguém segura este país”, 
que eram lançadas pelo governo mili-
tar para conquistar a simpatia e a con-
fiança do povo, o Brasil vivia o cha-
mado milagre econômico. 

Nessa época começava um gran-
de momento da história do jorna-
lismo carioca e brasileiro. O Jornal 
do Brasil, o JB, e O Globo iniciavam 
uma grande disputa pelos leitores no 
Rio de Janeiro e nas principais capi-
tais do Brasil. A concorrência come-
çava no jornalismo, passava pela dis-
tribuição e era intensificada na venda 
de publicidade. 

Uma vez por ano, no mês de mar-
ço, o JB publicava a Revista Econô-
mica, chamada carinhosamente de 
Reveco, e para acirrar a concorrên-
cia O Globo lançou o Panorama Eco-
nômico, logo apelidado de Paneco. 
Esses cadernos especiais mostravam 
desenvolvimento do Brasil pela visão 
econômica, pois a política era censu-
rada. Neles, empresas privadas e pú-
blicas - de todos os tamanhos - gover-
nos municipais, estaduais e federal 
publicavam anúncios institucionais 
contando histórias de sucesso e co-
memoravam o milagre econômico. 
Para a venda de publicidade os dois 
jornais haviam criado peças promo-
cionais lindíssimas. 

Eu era trainee na sucursal paulista 
de O Globo, atendia pequenas agên-

cias e via com uma certa inveja o dire-
tor comercial, os gerentes, os contatos 
e as secretárias ligando para as empre-
sas e agendando entrevistas – naquela 
época não se marcava reunião, marca-
va-se entrevista – com presidentes, vi-
ce-presidentes e diretores para venda 
de publicidade no Paneco. O mesmo 
acontecia no JB com a Reveco. 

Certo dia, um contato de O Glo-
bo conseguiu marcar uma entrevis-
ta com o presidente de uma famosa 
siderúrgica que ficava no bairro da 
Mooca. Seria recebido numa segun-
da-feira às 8h30. Para garantir, che-
gou às 8h00 e foi colocado numa sala 
de espera. Poucos minutos antes das 
8h30 chega um jovem contato do Jor-
nal do Brasil. Eles se cumprimentam 
formalmente e logo vem a pergunta:

- Marcou com quem? A que horas? 
E a resposta do contato do JB veio 

toda cheia de orgulho: 
- Às 8h30, com o presidente. 
Antes de qualquer outro comentá-

rio, a secretária do presidente apare-
ce e convida-os a entrar. Sentado na 
cadeira da cabeceira de uma mesa de 
vinte lugares, estilo colonial, lá estava 
o presidente. Bem-humorado, cum-
primentou-os e convidou-os a sentar, 
um a esquerda outro a direita. 

E foi logo dizendo: 
- Para não haver briga entre as re-

dações, resolvi recebê-los juntos. Se-
nhores repórteres, podem começar 
as perguntas. 

Um silêncio invadiu a sala, os dois 
vendedores logo perceberam o que 
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nOSSOS nÚMEROS

13.246
Agências Cadastradas

559
Processos Avaliados

O ambiente de autorregulação 

será tão melhor quanto maior 

for o conhecimento a seu 

respeito e mais elevados os 

níveis de relacionamento. 

Para o CENP isto também 

se dá pela qualidade do 

atendimento. Por este motivo, 

uma enquete de satisfação é 

enviada semanalmente a todos 

aqueles que fizeram contato ou 

foram contatados por algum 

profissional de nossa equipe. 

Confira os resultados:

AGÊNCIAS CERTIFICADAS

ENQUETE DE SATISFAÇÃO

1904

3110

3909

2506

2255

1812

1457

2358

3623

3800

2544

1991

1522

1381

2728

3753

3532

2191

2001

2002

2003

2004 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Fonte: cEnpAté 10 / setembro / 2018

Até 10 / setembro / 2018

De janeiro até 10 / setembro / 2018

CERTIFICAÇÃO

183
(32%)

344
(61%)

20
(4%)

16
(3%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

Dados consolidados até Agosto/18

Total de Envios: 6.199
Total de Respostas: 563
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cARTAS

do bem maior. Precisamos sempre 
lembrar e louvar a nossa disposição 
de tomar em nossas próprias mãos as 
tarefas que nos dizem respeito, sem 
esperar que elas caiam do céu.

Luiz Augusto, São Paulo (SP)

Acompanhei desde o começo a 
construção do CENP-Meios e torci 
muito por ele.

Estou feliz que a obra tenha sido 
inaugurada. Claro que ela tem suas 
carências – seria melhor dizer ca-
racterísticas –, mas na medida em 
que elas ficam claras desde logo po-
dem ser ponderadas e melhoradas, 
na medida do possível. Uma obra 
deste tamanho sempre comporta-
rá melhoras.

Parabéns a quem arregaçou as 
mangas e foi em frente. É assim que 
se faz.

Carlos Roberto, São Paulo (SP)

CENP EM REVISTA DIGITAL   
Parabéns! 
A CENP em Revista, além de be-

líssima, traz em suas páginas assun-
tos da maior relevância para Propa-
ganda. 

Forte abraço e sucesso

Sérgio, Porto Alegre (RS)

Boa a iniciativa de ampliar o con-
teúdo da CENP em Revista em sua 
edição digital. Creio que este seja o 
caminho. A disponibilidade nos apli-
cativos facilita a vida. Li quase que a 
edição inteira em salas de embarque. 

Valeu pela praticidade!

Luiz Augusto, Salvador (BA)

A cada edição, a CENP em Revis-
ta se torna mais e mais indispensável 
para profissionais das agências, em 
especial de médio e pequeno porte de 
fora de São Paulo, como é o meu caso.

Informação, análise e provocação 
na dose certa. Achei interessante a 
ampliação da edição digital em re-
lação à edição impressa. Comparei 
ambas e vi vantagem em ir direto ao 
computador.

Continuem assim

José Roberto, Bauru (SP)

CENP-MEIOS
Bem-vindo CENP-Meios. 
Estávamos precisando de um nú-

mero mais veraz para o nosso merca-
do publicitário tão sofrido, tão refém 
de novidades duvidosas, de questio-
namentos infanto-juvenis, de ataques 
sem propósito, que só servem para 
detratar uma atividade construtiva e 
multiplicadora de riquezas.

Que este novo serviço do CENP 
tenha vida longa e demonstre, mais 
uma vez, a disposição do ecossiste-
ma publicitário em se unir em prol 
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JOGOS PAN-AMERICANOS LIMA 2019.

DE 26 DE JULHO A 11 DE AGOSTO

COM EXCLUSIVIDADE NA RECORD TV.

PARA FAZER PARTE DESSE
PROJETO, CONSULTE A NOSSA 
EQUIPE COMERCIAL.

PAN 2019.
VOCÊ VÊ
EM LIMA,
NO PERU,
OU NA
RECORD TV. 

Classificação
indicativa: Livre
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