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N

a perspectiva do tempo 20 anos é pouco, ou
quase nada, mas na verdade dos dias é caminho longo que permite, com distanciamento, a análise do que foi feito e o seu resultado. Nas duas primeiras décadas de existência do CENP o realizado é
palpável e o resultado pode ser mensurado pelo reconhecimento de todas as áreas que atuam no mercado publicitário do país.
Esta edição de final de ano celebra este tempo do
CENP com um conteúdo especial, histórico com
trajetória, iniciativas e ações desenvolvidas pela entidade responsável pela criação e execução das Normas-Padrão. Mais do que revisitar o passado, esta
história estimula a olhar horizontes e seguir firme
na valorização e manutenção do que foi construído até aqui.
A matéria de capa é sobre as perspectivas para o
ano que vai começar, mostrando horizontes, desafios e expectativas neste tempo de mudanças gerais
em todas as áreas o que implica no compromisso de
persistir no modelo das melhores práticas concorrenciais com ética e transparência.
São fatos: os primeiros números do CENP-Meios
– ajudando a entender o que acontece no mercado
– e as inovações internas nas áreas técnicas da entidade – como na de credenciamento de estudos de

pesquisa – contribuindo para a qualificação dos
serviços publicitários. E são desejos: que o mercado recupere o que perdeu na recessão que parece
ter sido domada.
O CENP é sólido como entidade e seus fundadores preocupam-se em assegurar tal condição o que
se afirmou com a criação e instalação do seu Conselho de Administração e Governança, organismo
independente e preparado a acompanhar e indicar
rumos à gestão da entidade.
Recomendo a leitura: matérias sobre a esquizofrenia digital nossa de cada dia, um desafio constante para entender o mundo digital e como usufruir de seus benefícios sem nos contaminarmos
por quebra de privacidade, fraude nos números e
falta de métricas.
E como ano novo sugere celebração, há registro
fotográfico do almoço de final de ano, de comemoração dos 20 anos da entidade. Oportunidade de
reunir aqueles que atuaram e atuam diretamente
nesta construção, relembrar abraços, compartilhar
significados e lembrar de quem já percorreu esta estrada e agora segue como luz inspiradora.
Que sejamos iluminados em 2019.
Boa leitura!
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CENp
ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES ASSOCIADAS

ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES/
CONVENIADAS

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

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

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

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

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

• Ética
• Transparência
• Harmonia

HISTÓRICO
O CENP, Conselho Executivo das
Normas-Padrão, foi constituído em
16 de dezembro de 1998 por meio
de uma livre convenção entre as entidades representativas dos principais agentes econômicos do mercado publicitário brasileiro. Assinaram
e se comprometeram com princípios
defendidos pelo CENP Anunciantes,
Agências de Publicidade e Veículos
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de Comunicação, por meio de suas
entidades. Elas partilham a crença de
que a atividade publicitária é fundamental para garantir a competição e
a evolução entre empresas, marcas,
produtos e serviços.
Ao CENP, constituído como uma
associação civil sem fins lucrativos,
foi delegada a responsabilidade pela condução da autorregulação das

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

ATUAÇÃO
PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica
O CENP certifica a qualificação técnica das agências de publicidade, assegurando que elas tenham estrutura física e de pessoal compatível com
o mercado no qual atuam, inclusive
quanto ao uso competente de pesquisa de mídia.
BUP - Banco Único de Listas de Preços
O CENP mantém depósito, para
comprovação pública, das listas de
preços dos Veículos de Comunicação,
instrumento inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços de veiculação da publicidade.
Credenciamento de Serviços de
Fornecedores de Informações de Mídia
O CENP credencia os serviços de informações de mídia oferecidos por
empresas especializadas.

CONSELHO SUPERIOR DAS NORMAS-PADRÃO

Entidades Fundadoras: 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 - Flávio Bonfim Pestana
e Gian Marco Santamaria (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 - Geraldo
Martins de Brito, Rino Ferrari Filho e Vera Rocha (titulares); César Augusto
Ferreira Paim, Clovis Speroni e Ricardo Nabhan de Barros (suplentes).
associadas institucionais: 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 ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA - Eleito e Empossado
pela Assembleia Geral Extraordinária de 27 / 11 / 2018
Gilberto Leifert, Luiz Leite, Roberto Mesquita e Rodrigo Lacerda - Conselheiros

CONSELHO DE ÉTICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES
Hiran Castello Branco, Renato Loes, Cícero J. de Azevedo Neto, Herbert Zeizer
e Edson Shinohara

CONSELHO DE ÉTICA – CONSELHEIROS POR ENTIDADE

Fórum de Discussões Técnicas e
Comerciais
O CENP é um fórum permanentemente aberto para discussões desta natureza e outras, de fomento do
mercado publicitário, em proveito
de Anunciantes, Agências e Veículos.

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 A. Loes e Severino C. Queiroz Filho. aBta - Arnaldo Rosa,
Carlos Eduardo F. 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 L. Flores, Elian Trabulsi, José Ernesto F. 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, Ricardo
Kowarick, Ricardo Packness, Silvino Brasolotto Jr., 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.aBOOH - Eduardo Alvarenga, Geraldo Leite, Mônica Lamas
e Violeta Noya. FENaPEX - João Alves da Silva, Luiz Fernando Rodovalho,
Romerson José Fraiz Faco e Wilson Nogueira.

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

DIRETORIA EXECUTIVA – Empossada pela Assembleia Geral Ordinária em
17 / 04 / 2017
Presidente: Caio Barsotti; 1º vice-presidente: Luiz Lara; 2º vicepresidente: Patrick Sabatier; 3º vice-presidente: Fred Müller; Diretores:
Carlos Rubens Doné, Cesar Augusto Ferreira Paim e Antônio Carlos de Moura

Credenciamento de Serviços de
Verificação de Circulação
O CENP credencia também institutos e empresas deste segmento,
proporcionando mais transparência
para o mercado e segurança nos investimentos publicitários.
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pLATAFORMAS

CENP EM REVISTA

TODAS AS PLATAFORMAS
DA CENP EM REVISTA
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.

É uma publicação
trimestral, com 12.000
exemplares de tiragem
auditada pelo IVC,
que traz reportagens e
artigos assinados por
líderes da atividade,
destacando a
importância das
Normas-Padrão da
Atividade Publicitária
e do CENP

NO TABLET OU SMARTPHONE

NA INTERNET

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.

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

PARA CONTINUAR RECEBENDO A VERSÃO
IMPRESSA DA CENP EM REVISTA É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ MANTENHA SEUS DADOS
ATUALIZADOS ENVIANDO MENSAGEM PARA
– info@cenp.com.br
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CENp-MEIOS

bÚSSola UTilizada Pelo merCado
CENp-Meios é fonte segura e crível de dados

S

e teve um tempo em que informação era poder não podemos negar que este tempo
é agora. Enquanto o mundo se rebela contra o que é fake ao mesmo
tempo em que compartilha boatos
com a naturalidade de quem deixou de ser São Tomé, o ambiente
corporativo segue precisando de
fontes seguras e críveis de dados.
Lançado em agosto do ano em
que o CENP celebra duas décadas de existência, o CENP-Meios
é uma iniciativa sem precedentes
no mundo quando se trata de segurança e precisão dos dados de
investimento em mídia.
A opinião de lideranças do mercado, representativas de seus
agentes diretos, Agências, Veículos e Anunciantes, são unânimes
em afirmar da atitude corajosa do
CENP em investir no desenvolvimento desta ferramenta. Beneficiando a todos e cada um de seus
protagonistas.
Walter Zagari – vp comercial
do grupo Record TV
Esta iniciativa do CENP, o
CENP-Meios, veio num momento excelente, em que já estávamos
saudosos dos números do antigo Intermeios e isso é um balizador importante porque é uma ferramenta que utilizamos no dia a
dia, no mês a mês e é referência do
mercado não só pra mostrar o ín10 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2018

do precisava desta ferramenta e
agora o CENP-Meios vem ocupar.
Os dados cada vez mais precisos
com a contribuição do mercado,
com a participação das agências e
dos veículos e dos anunciantes para fazer com que o mercado volte a
ter este referencial, com informações mais precisas e ter referenciais de orientação cada vez mais
técnicos. O mercado está apoiando e deve apoiar cada vez mais
porque nós precisamos de uma

dice de crescimento de cada veículo porque dependendo do momento pode ser melhor ou pior a
sua performance, mas principalmente para ter uma noção de como nosso mercado está andando e você poder tomar as medidas
de praxe. Fazer ter um rendimento melhor para o investimento das
empresas.

Paulo Zoéga – Zoégas
Comunicação
O CENP-Meios é uma ferramenta que volta a estar disponível
para o mercado com informações
fundamentais para a melhoria técnica e para as melhores referências
que o mercado precisa ter. Já a algum tempo isso faltava, o merca-

ferramenta como o CENP-Meios.
Flavio Pestana – diretor executivo do Grupo Estado
O CENP-Meios é uma iniciativa
positiva, o mercado precisa saber
com o máximo de certeza, de precisão os seus números, mas ainda
estamos em fase inicial. Ele só está

trazendo agora os números apenas
das 75 maiores agências do Brasil e
muitos meios têm presença muito
forte regional, em pequenos anunciantes e estes meios acabam ficando neste primeiro momento prejudicados pelo número. E também
acho que o CENP-Meios precisa
pensar como a gente pode trazer
os grandes players digitais também para estas mensurações porque, infelizmente, tem uma boa
parte desses anúncios que hoje circulam nestes grandes players digitais que não passam pelas PIs das
agências, então, consequentemente, eles não passam para o CENPMeios. E está criada uma outra
distorção. Então creio que temos
de trabalhar para que este número continue a evoluir em virtude
de acuracidade dele.

Marcelo Duarte – Diretor de
Negócios da Rede Globo
Acho de suma importância a
iniciativa CENP-Meios porque ele

balizador é fundamental para que
tenhamos números que digam
quem somos nós.

cria um ambiente de controle dos
números que são investidos em
publicidade o que é muito importante para os meios, para os anunciantes, para o mercado balizar os
investimentos em cada meio. Esta
iniciativa do CENP-Meios é maravilhosa para o nosso mercado.

Carlos Rubens Doné – Diretor
de Mercado da Rede Itatiaia
Sabe aquela pergunta boa de responder, é esta. É a que o CENP representa muito para o mercado
publicitário. O Intermeios foi encerrado e nós, o mercado, ficamos
como uma nau sem rumo, sem saber o que representa o investimento em tv, rádio, todos os veículos,
tv fechada, mídia exterior com
pujança maior. Além de torcedor
eu acho que é um gol de placa do
CENP, do mercado, esta iniciativa de retomar este estudo. Ainda
em dezembro teremos números
de 2018 para comparar com 2017
e que venha para ficar. O mercado precisa do CENP-Meios, este

Fabiana Soriano – Diretora
Executiva da Central de Outdoor e membro do Conselho Executivo do CENP.
O CENP-Meios foi uma iniciativa corajosa do CENP, a retomada de um estudo com estas proporções, visto da importância de
quanto o investimento publicitário impacta na economia de um
modo geral. Hoje temos um receio com a nossa economia então a atividade publicitária se torna cada vez mais importante. Para
a mídia exterior isso se torna um
estímulo para os empresários verem como estamos em relação ao
mercado, os números de investimentos direcionam as ações e
investimentos dos publicitários
na profissionalização, na qualificação tanto de pessoal como de
acervo. Então é uma iniciativa
que tem suma importância no direcionamento do nosso mercado
de mídia exterior.
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CENp-MEIOS

Dudu Godoy – vp-executivo
da NBS e presidente do Sinapro
– Estado de São Paulo
Penso que um dos problemas que
temos no mercado em relação aos
números é a transparência, quer
dizer, quanto este mercado investe
afinal de contas? Se você pegar outros setores, por exemplo, o setor
automobilístico, a indústria tem dados, como as pessoas sabem quantos carros foram vendidos hoje? E
eles sabem exatamente que foi, por
exemplo, 222 carros, assim como
sabe exatamente quantas toneladas
de milho foram vendidas e daí por
diante. As outras indústrias têm na
cabeça este números, é importante
e aferem isso e nós não. Tínhamos
projeções e mais ou menos o que
poderia ser, mas não tínhamos números certos.
Extremamente importante ter
transparência e dados do mercado porque nosso mercado sobrevive de números.

Orlando Marques – Chairman
Kantar Ibope Media
A gente precisava resgatar uma
referência que nós perdemos. Temos de ter uma referência. Ainda não está completo, não temos
todo o mercado, mas é inegavelmente uma referência, um sistema que vem sendo aperfeiçoado e
que representa um mercado. Não
dá mais para não saber responder
a pergunta sobre quanto fatura
nosso mercado. Eu apoio, participo e reputo como uma excelente iniciativa do CENP.

Paulo Sant´Anna – vp de mídia da McGarryBowen, presidente do Grupo de Mídia São
Paulo e membro do Comitê
CENP-Meios
A importância do CENP-Meios
é o resgate deste norte, este direcionamento do investimento pu-
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blicitário que a gente havia perdido quando o Intermeios deixou
de existir. E por que isso é importante? Porque se você não tem
informação você não consegue
se comparar com outros mercados. Não sabe para que meios estão sendo repassados estes investimentos das marcas e produtos
e serviços. Então, neste sentido é
de suma importância ter um balizador, um indicador do mercado, ele não é um indicador de
tendências e sim de fatos do que
aconteceu. O índice é bem representativo do ponto de vista de advir das maiores agências, não é
100% delas mas representa muito mais do que a metade do investimento vindo de agências de
publicidade.
Todas as informações sobre
o CENP-Meios estão em www.
cenp.com.br/cenp-meios

MERCADO

aba aNTeNada Com o merCado
Documentos emitidos pela entidade denotam visão ampliada da
participação dos anunciantes nas questões de comunicação

A

Associação Brasileira de
Anunciantes, às vésperas de
completar 60 anos, está mais
ativa e vigorosa do que nunca. Sob a
presidência de João Branco e de Sandra Martinelli, conselheira no Conselho Executivo do CENP, a entidade
vem oferecendo ao mercado publicitário uma série de contribuições em
forma de manifestos e documentos
que recomendam melhores práticas
e posicionamento ético.
Através do trabalho de seus comitês estão sendo lançados documentos importantes como por exemplo,
o Guia GDPR para Profissionais de
Marketing, com cinco conceitos que
todo profissional de marketing deve
saber sobre a Regulamentação Geral
de Proteção de Dados. Os cinco conceitos apontados pelo documento
são: Consentimento, e se o consentimento não for uma opção?; Transparência, Processando dados de crianças e Reutilizando dados para outros
propósitos. O documento foi desenvolvido pela WFA - World Federation of Advertisers, com apoio da
Hunton & Williams e adotado pelo Comitê Jurídico da entidade, presidido pela Drª. Vanessa Vilar, Legal
Director – Latam Cluster Category
Counsel da Unilever. A criação destas novas normas é encarada como
importante ferramenta de proteção
à privacidade das pessoas que fornecem dados às empresas. A íntegra do

documento você pode conhecer aqui:
https://goo.gl/KWKV2m
Com o objetivo de inspirar profissionais de marketing a trabalharem
a comunicação com menos estereótipos em relação ao público feminino e promover uma transformação direcionada para a inclusão de
todas as naturezas em diversos ambientes, também foi lançado o Guia
para Representação Responsável de
Gênero na Publicidade. O material
foi originalmente também elaborado pela WFA por meio do movimento #UnstereotypeAlliance. Segunda a presidente executiva da ABA,
Sandra Martinelli, 63% das empresas integrantes do Movimento Mulher 360 são associadas à ABA e estão
comprometidas com a comunicação
responsável. Para conhecer o Guia
para Representação Responsável de
Gênero na Publicidade clique aqui:
https://goo.gl/WLDAZx
Lançada durante o evento ABA Mídia 2018, realizado em outubro, em
São Paulo, a “Carta Global de Mídia” – Princípios dos anunciantes para parcerias comerciais no ecossistema de publicidade de mídia digital
é outro documento da entidade. Segundo Marco Frade, Head de Mídia,
Digital & PR da LG e Presidente do
Comitê de Mídia da ABA e membro
do Comitê Técnico Digital do CENP,
que participou da elaboração do documento, junto à WFA – World Fe-

deration of Advertisers, o documento propõe para agências, empresas de
AdTech, veículos e plataformas, que
trabalhem junto aos anunciantes e
criem ambiente mais seguro, transparente e favorável ao consumidor. Para
conhecer o documento, clique aqui
https://goo.gl/agcp5i
Outra questão importante e que
merece atenção do mercado em tempos onde as verbas estão reduzidas,
o desafio é fazer mais com menos e a
contratação de prestadores de serviços vem sendo feita pelo departamento de compras, é um procurement
mais técnico. Sheila Vieira, gerente de
compras indiretas do McDonald’s e
presidente do Comitê de Sourcing da
ABA afirma em matéria publicada no
jornal PropMark, que “A ideia é buscar soluções que realmente atendam
às necessidades de marketing e não
somente às questões de preço”. A executiva que lidera o Comitê composto
por profissionais de diversas outras
marcas ressalta que a proposta é posicionar o departamento como um parceiro mais estratégico e menos focado
na questão transacional. E afirma: “As
mudanças estão ocorrendo nas grandes empresas, mas a ideia é que o padrão se torne benchmark também para anunciantes de médio e pequeno
orçamentos”.
www.aba.com.br

@
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ARTIGO: VITOR MORAIS DE ANDRADE E LYGIA MARIA MORENO MOLINA

lei Geral de ProTeÇÃo de dadoS
PeSSoaiS: CUidadoS NeCeSSÁrioS
ao SeTor da PUbliCidade

A

Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD),
L.13.709/18, entrará em vigor em fevereiro de 2020, trazendo
um grande impacto para todo setor
da comunicação social, pois ao mesmo tempo que empodera os titulares
dos dados para que tenham maior
controle sobre como informações
pessoais serão utilizadas para oferta
de produtos e serviços, o novo Marco Legal sobre Proteção de Dados
exige maior compreensão de todo
setor acerca das novas regras e sobre
como manter-se conforme (Compliance) com estas normas na atividade publicitária.
A Lei que será aplicada para
qualquer operação de tratamento
de dados pessoais, tanto pelo setor
público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estão os dados,
deverá obedecer uma série de princípios, sobretudo o da “finalidade”,
“transparência”, e da “não discriminação”, que garantirão o uso do dado conforme o propósito pelo qual
ele foi obtido, limitado ao mínimo
necessário para realizar sua finalidade evitando-se tratamentos discriminatórios ou abusivos, tudo isso para evitar multas de até 2% do
faturamento da empresa, limitado
até R$ 50 milhões.
Além disso, a possibilidade de
uso de dados dos consumidores,
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poderá variar de acordo com as
hipóteses de tratamento de dados existentes na Lei, tais como
consentimento do próprio titular;
cumprimento de obrigação legal
ou regulatória; legítimo interesse
do controlador; sendo dispensado
o consentimento quando os dados
tornaram-se públicos pelo próprio
titular; além de outras possibilidades previstas em lei, ressalvando-se
dados de crianças e adolescentes,
cujo consentimento deve ser específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.
Some-se a isso, o encargo que as
empresas que utilizam dados pessoais terão para garantir ferramentas que permitam que o titular dos
dados possa ter acesso às informações que existirem ao seu respeito,
inclusive para solicitar correções
ou até mesmo anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, sendo possível inclusive, portabilidade dos dados a outro
fornecedor de serviço ou produto,
situação esta que ainda será regulamentada.
A partir desta breve análise da
LGPD, a análise dos impactos que
a Lei trará à atividade publicitária
e sobre como irá auxiliar o crescimento do setor e solução de eventuais conflitos éticos dependerá,
inicialmente, da identificação do

papel de cada empresa no ciclo da
atividade publicitária. Isso, pois,
a LGPD, considerando o gênero
“agentes de tratamento”, trouxe os
conceitos de “controlador de dados” e “operador de dados”, aquele
seria o responsável por tomar decisões acerca do tratamento de dados, enquanto que este, seguindo
as instruções do controlador, operacionalizaria o tratamento de dados pessoais.
Cada empresa do setor terá que
identificar o seu papel (Controlador ou Operador de Dados) para,
em seguida, analisar o ciclo do dado dentro de sua atividade, realizando um inventário dos dados,
mapeando o fluxo de informações
em toda a cadeia de sua atividade,
incluindo parceiros. Além disso,
será fundamental avaliar os controles sobre segurança da informação, eventuais impactos na arquitetura do CRM/DBM, elaborando
um plano detalhado de implementação da LGPD.
Além disso, é estimulada a adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais de acessos
não autorizados que possam implicar em vazamento, destruição,
perda, alteração, ou qualquer forma que exponha indevidamente
dados pessoais. Tais medidas devem ser observadas desde a fase de
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concepção de qualquer novo produto ou serviço e até o final da fase
de execução.
O que se pode averiguar por este breve relato acerca desta nova legislação é que esta busca por
parte das empresas uma mudança
cultural em relação ao tratamento
de dados, o qual deverá ser pautado na transparência, em um lastro
(base legal) e respeitar o controle
do titular sobre os seus dados. Para tanto, será necessário além da
adequação à norma, saber escolher
os parceiros comerciais, alinhar as
cláusulas contratuais e controlar
o lastro de toda a cadeia de tratamento de dados pessoais.
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MERCADO

ComiTÊ TÉCNiCo de mÍdia Tem
TroCa de CoordeNaÇÃo em 2019
CTM do CENp já credenciou 493 estudos para o mercado

R

esponsável por analisar as solicitações de credenciamento
de fornecedores de insumos
afins à melhor prática das atividades
de estudo, planejamento, negociação
e execução de mídia, o Comitê Técnico de Mídia do CENP atua também
como organismo de consultoria e
aconselhamento técnico referente ao
cumprimento do Anexo A das Normas-Padrão.
Sua estrutura plural, formada por
membros titulares e suplentes, profissionais da área de mídia de reconhecida competência que exercem a atividade em Agência de Publicidade,
Veículos de Comunicação e Anunciantes, é o diferencial do organismo
e uma de suas principais fortalezas.
Esta é a opinião de Antonio Ricardo Ferreira, diretor de informações
de marketing da TV Globo e membro do CTM.
“A riqueza da diversidade de conhecimento de seus membros se traduz no rigor da avaliação dos estudos
justamente para que eles contemplem
necessidades do mercado e ofereçam
serviços capazes de contribuir com a
qualidade da performance do planejamento de mídia”, afirma Ferreira.
Na opinião do executivo, o mercado publicitário brasileiro pode se orgulhar da sua qualidade em pesquisas de mídia, tão diferenciada quanto
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suas conquistas e reconhecimento internacional na área de criação.
E afirma: “o que as Agências e
Anunciantes têm à disposição aqui
de informações sobre a audiência de
meios como TV, rádio, jornal e revista não deve nada a outros países”. E
tal realidade é resultado de uma conjunção de fatores e fatos da história da
publicidade, entre eles, o trabalho feito pelo Comitê Técnico de Mídia e do
Conselho Executivo das Normas-Padrão, que é responsável pelo credenciamento de pesquisas de mídia oferecido pelos institutos. Justamente
porque o CTM recomenda ao Conselho Executivo do CENP a aceitação
ou não das solicitações de credencia-

Antonio Ricardo, experiência

mento, sempre considerando no trabalho de análise dados exclusivamente técnicos.
Na opinião de Ferreira “é imprescindível também que o mercado,
através dos líderes das agências, veículos e anunciantes que contam com
membros participantes no CENP que
estimulem seus executivos a se dedicarem efetivamente às tarefas propostas. “Só com profissionais comprometidos e atuantes é que vamos
manter e construir conhecimento, relacionamento e padrões de ética cada vez melhores”, atesta Ferreira. Em
sua opinião, as entidades necessitam
de pessoas engajadas e que efetivamente contribuam com reflexões sobre os melhores caminhos, com vistas
à resolução de dificuldades comuns
e com garra para fazer a diferença.
Não basta apenas participar para colocar o nome em evidência, é preciso entender que é com participação
e dedicação que construiremos melhores condições para todos os envolvidos. E afirma: “a credibilidade
e o conhecimento de todos juntos é
muito maior do que a competência
individual e quanto mais alocarmos
experiência ao CTM e a outras atividades associativas, mais estaremos
contribuindo para um mercado mais
técnico e ético”.
Ernesto Morita, supervisor jurídi-

CONHEÇA OS MEMBROS
DO CTM

Andréa Costa, nova gestão

co do CENP, acrescenta que “com
os trabalhos do CTM credenciando
pesquisas Brasil afora, democratizou-se a utilização dessas ferramentas, inclusive por parte das pequenas
agências, proporcionando melhores
condições de competitividade”.
Nova gestão, os mesmos princípios
Com o trabalho de credenciamento de serviços de informações de mídia (pesquisa) realizado pelo CENP,
garante-se que aquele determinado
estudo/serviço credenciado está alinhado com os princípios técnicos
previstos no Anexo “A” das NormasPadrão, sob os pilares de Audiência/Circulação, Investimento e Hábitos de Consumo, permitindo-se,
assim, que as Agências certificadas
otimizem e aprimorem seus planos
de mídia.
A lista de quase 500 estudos credenciados desde que foi implantado,
garantem que o mercado da comunicação conta com importante ferramental para realizar suas atividades.
A novidade para 2019 no Comitê Técnico de Mídia é a coordenação que passa a ser exercida por Andrea Costa, gerente de inteligência e

pesquisa de mercado do SBT em lugar de Antonio Ferreira que se mantém no grupo mas deixa a função de
coordenador.
Profissional com 24 anos de experiência em mídia, com passagens
por veículos impressos, carreira em
anunciante e agora na mídia eletrônica, Andrea Costa é veterana também no CTM, contribuindo há cinco anos para que o grupo seja plural
e siga com as melhores recomendações de credenciamento.
“Creio que a importância do trabalho do CTM é justamente sua pluralidade, a bagagem multiplataforma de
seus membros e a vontade de contribuir para que a mídia siga relevante e
imprescindível para as marcas”, afirma Costa.
Segundo a profissional, sob sua
gestão, o CTM vai continuar na busca incessante de chancelar as melhores iniciativas que estiverem alinhadas com as melhores práticas e em
oferecer os melhores insumos para
execução, planejamento e valorização da mídia.
“Balizar o mercado para tomar melhores decisões e manter o rigor técnico na análise das solicitações será minha meta”, afirma. Nesta tarefa
de garantir uma análise parametrizada e em linha com aspectos técnicos, o Comitê Técnico de Mídia do
CENP também conta com o suporte
da ABEP – Associação Brasileira das
Empresas de Pesquisa na análise das
solicitações de credenciamento.
Em tempo de esquizofrenia digital,
o maior desafio do mercado publicitário e, consequentemente do CTM,
segundo Andrea Costa, segue sendo
a análise de pesquisas de mídia digi-
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tal, com métricas diversificadas que
exigem análises sofisticadas e parcerias com entidades do meio de forma a qualificar as conclusões e oferecer informações críveis.
www.cenp.com.br
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PERSPECTIVAS

2019
Desafios e oportunidades de um ano
repleto de expectativas
Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, bússola, tarô, números, números...
Não importa a ferramenta, é natural do
homem tentar prever o futuro. E nessa busca incessante pelo desconhecido o ser humano segue esperando que a cada virada do
calendário algo novo aconteça, que os problemas milagrosamente se resolvam, que as
dificuldades amenizem, que as energias sejam renovadas, que o futuro seja melhor.
Se dependesse de cada um e das boas intenções, talvez conseguíssemos. Se seguíssemos os conselhos dos economistas que
talvez enxerguem nos números horizontes
ainda nebulosos para nós, também.
O economista Ricardo Amorim, por
exemplo, acredita que o timing é agora e
que estamos num ciclo de crescimento, uma
curva ascendente onde “as grandes oportunidades acontecem quando ninguém
acredita”, afirmou durante sua palestra no
#RDSummit realizado em São Paulo em novembro passado.
Segundo Amorim, as perspectivas para o
país são promissoras: “Os economistas prevêem um crescimento de 2% nos próximos
três anos. Com base no histórico e se nenhuma crise internacional acontecer, o país deve crescer mais do que as pessoas esperam”, afirmou.

A experiência de Amorim com os números é fruto da comparação entre os períodos de recessões anteriores. Ou seja, ao longo da história, demonstrado em uma linha
do tempo, nos três anos seguintes a uma
crise o país cresceu mais do que o previsto.
Além disso, o ciclo natural da economia se
assemelha a um vale: após uma fase de depressão segue um período de recuperação e
prosperidade. E tudo acontece novamente,
ciclicamente.

PERSPECTIVAS POSITIVAS
O Boletim Focus, relatório de mercado
publicado semanalmente com as previsões
de cerca de 100 analistas financeiros sobre
diversos indicadores da economia brasileira
também aponta alvíssaras para o ano novo.
Segundo o último relatório publicado
em novembro, a média esperada é de alta de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB)
em 2019.
Com o fim da incerteza eleitoral, embora as projeções sejam pessimistas sobre a
Dívida Líquida do Setor Público, são muito positivas as projeções sobre o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M),
a Conta Corrente, o Investimento Direto no
Dezembro, 2018 - CENP Em rEvista - 19
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País, a Taxa de Crescimento dos Preços Administrados e a Balança Comercial.
Além disso, os analistas citados no
Focus também mantiveram positivas suas projeções anteriores sobre a
Meta da Taxa Selic, o Valor do Dólar
Comercial, o Produto Interno Bruto
(PIB), a Produção Industrial, o Resultado Nominal e o Resultado Primário. Ou seja, há mais horizonte do
que neblina no cenário do novo ano.
A reunião anual do FMI (Fundo Monetário Internacional) com o
Banco Mundial, acontecida em novembro em Bali, na Indonésia, reduziu suas previsões para o crescimento do Brasil para 2018 e 2019, que
passam agora a ser de 1,4% e 2,4%,
respectivamente.
Na matéria publicada no link https://www.infomoney.com.br/blogs/
economia-e-politica/stephan-kautz/
post/7704810/uma-surpresa-positiva-para-o-pib-em-2019-sim-e-possivel o vice-diretor do Departamento de Pesquisas Econômicas do FMI,
Gian Maria Milesi-Ferretti afirma
que reformas estruturais são imprescindíveis. E isso nós aqui no Brasil
também sabemos.
“A reforma da Previdência Social
é essencial para assegurar a sustentabilidade fiscal e garantir justiça,
dado que os gastos com pensões são
elevados e estão subindo e as aposentadorias são indevidamente generosas para alguns segmentos da
população”, referindo-se ao Brasil.
“Enquanto recentes medidas para
elevar a transparência são bem-vindas, o arcabouço fiscal precisa ser reforçado, incluindo o aumento da flexibilidade do Orçamento”, afirmou.
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Continuando com o olhar de
quem enxerga nossa realidade de
longe, o Moody’s Investors Service
afirma que os desafios são crescentes mas que a perspectiva é estável
em 2019. O relatório da agência prevê um crescimento global mais lento, aumento das taxas de juros, e um
protecionismo comercial para nações em desenvolvimento.
“As amplas reservas cambiais externas, o crescimento dos mercados domésticos e as múltiplas ferramentas de política monetária e fiscal
ajudarão a maioria dos mercados
emergentes a superar esses desafios”,
argumentaram Anne Van Praagh e
Atsi Sheth, diretores da Moody’s, durante recente apresentação do relatório em Nova York.
No frigir dos ovos, quem já passou por mudança de moedas, trocas
de ministros, alternância de poder e

tantas outras intempéries políticas
e econômicas no Brasil sabe que ciclos têm começo, meio e fim. Ainda
bem. E neste ritmo a vida segue, ano
após ano.
Contudo, o diferencial de 2019, e
que tem sido tônica real nos últimos
cinco anos são as mudanças que a
tecnologia vem imprimindo à realidade.
Se nos últimos 15 anos geramos
mais riqueza do que nos 2 mil anos
anteriores, e se a vida parece seguir
em velocidade de cruzeiro, é importante que o fator humano seja cada
vez mais levado em consideração.
Pelo menos é o que aponta a perspectiva das entidades fundadoras,
associadas e aderentes ao CENP para o próximo ano. Faz parte do plano
de ações de muitas delas, como poderá ser conferido nas declarações
de seus presidentes, uma dedicação
à valorização dos profissionais e um
reconhecimento ao talento e à sabedoria do homem. E não da máquina.
Neste sentido, ainda que pesem
as necessidades de práticas cada vez
mais transparentes e éticas seja na vida virtual como na real, as melhores
práticas comerciais, o compliance,
os compromissos assumidos, a governança e o protagonismo no mercado da comunicação estarão em alta. Assim, mesmo que o zodíaco não
esteja em confluência com os astros
regentes, 2019 já estará garantido como um ano próspero e inesquecível.
JOÃO BRANCO – ABA
Consideramos 2019 um ano muito especial para a ABA, que comemora 60 anos de atuação marcante
no mercado.

Planejamos inúmeras ações, entre
elas 11 eventos em 7 capitais, mantendo o ritmo acelerado que vimos
imprimindo às nossas iniciativas, a
partir da implementação do ABA
2020, em 2017, reforçando ainda
mais nosso propósito de mobilizar o
marketing para transformar os negócios e a sociedade.
Os fundamentos estratégicos que
sustentam essa proposta, direcionarão nossos posicionamentos e debates no próximo ano, na busca de
novos caminhos para o marketing
e nossos associados, com a afirmação dos princípios de Governança e
Compliance.
Com isso pretendemos desenvolver um ambiente de negócios livre e
responsável, construindo uma agenda propositiva, que alinhe os diversos atores do mercado e promova as

Paulo Tonet –
Presidente da ABERT

melhores práticas globais em marketing, dentro de conceitos positivos,
inclusivos, impactantes, que mobilizem e engajem.
Estamos na era do propósito. A
sociedade espera das marcas e dos líderes empresariais a indicação de caminhos claros e verdadeiros. Qualquer pensamento que deseje colocar
os novos perfis de consumidores no
centro das decisões, precisa trabalhar seriamente a questão com ética,
transparência e autenticidade se quiser ser bem-sucedido.
E somente conseguiremos liderar
essas mudanças positivas se trabalharmos bem esse cenário de transições, que vai muito além de vendas,
conquista de mercados e do crescimento dos negócios. E sim, em um
protagonismo colaborativo, estabelecendo conexões e relacionamentos confiáveis entre marcas e pessoas,
em uma construção coletiva e compartilhada com todos os players do
mercado e da sociedade.
MARIO D’ANDREA – ABAP
2019 será um ano de celebrações
para a Abap. A entidade completará 70 anos de sua fundação. O ano
será de trazer à memória as realizações e contribuições da associação
para a indústria da comunicação.
Mas também de trazer à tona o papel fundamental da entidade na superação das questões atuais do mercado publicitário.
Mais do nunca, a Abap se manterá atuante no fortalecimento das entidades reguladoras do setor de comunicação, em destaque, o CENP
e o Conar, e na garantia dos direitos
constitucionais da liberdade de ex-

Mario D’Andrea –
Presidente da ABAP

pressão e de imprensa.
O ano, no entanto, trará desafios.
A Abap trabalhará junto às agências
na imersão de temas digitais mais
sensíveis, entre eles, a adequação
à “Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais”, a busca por maior transparência nos processos que envolvem
publicidade nas plataformas digitais globais a fim de combater fraudes, a defesa do Marco Civil da Internet e as ferramentas digitais que
melhoram a governança corporativa de agências.
A Abap também pretende assumir um papel de protagonismo no
incentivo à adoção de normas de
Compliance por parte das agências
associadas com a publicação do “Código de Compliance da Abap”, que
trará orientações claras para adequar
as agências de publicidade ao cenário atual de conformidade, integriDezembro, 2018 - CENP Em rEvista - 21
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dade e combate à corrupção.
O incentivo e apoio a ações de
combate ao assédio moral e sexual e
pelo equilíbrio de gênero, raça e pessoas com deficiência no setor publicitário continuarão na agenda da
entidade. A Abap foi a primeira associação a se manifestar e divulgar
a pesquisa sobre assédio do Grupo
de Planejamento, e reafirmou seu
posicionamento ao apoiar e divulgar junto às suas associadas a ação
da Wunderman, que criou uma cartilha sobre o tema e num gesto generoso com todo o setor publicitário,
compartilhou a versão “aberta” do
seu manual “Agência SEM Assédio”.
Ainda estão na pauta de 2019 o
aprofundamento dos debates sobre remuneração entre anunciantes,
agências e veículos, sob coordenação
do CENP, a melhoria das perspectivas de sustentabilidade econômicofinanceira das agências de publicidade de todo o país, a amplificação
do papel estratégico das agências no
conhecimento e análise do comportamento do consumidor e a facilitação ao acesso das agências às ferramentas mais modernas de pesquisa
de mídia, gestão financeira e gestão
de projetos. A Abap destaca a importância de incentivar as lideranças das agências de publicidade no
entendimento e conhecimento mais
profundo do negócio do anunciante. Precisamos estar mais próximos
do planejamento, do comercial, controller, RI, TI, pari passu o pulso de
cada anunciante, sem jamais esquecer nosso píer: comunicação e marketing.
A Abap também atuará junto aos
entes públicos para assegurar trans22 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2018

parência, isonomia e meritocracia
nas licitações públicas e atuará junto ao setor privado para que sejam
adotadas as mesmas regras de concorrência do setor público. De equivalente importância é a luta para
regulamentar e profissionalizar os
processos de concorrências privadas, item que já consta nos debates
da Abap e que continuará entre as
questões prioritárias do setor.
2019 será um ano de revisitar as
memórias, recapitular as conquistas
e mirar o futuro em busca de destacar a importância do setor publicitário no PIB nacional brasileiro.
PAULO TONET – ABERT
No Brasil, os meios de comunicação de massa têm uma responsabilidade social na construção e na manutenção da identidade nacional.
O modelo federativo brasileiro do
rádio e da televisão, de recepção livre, aberta e gratuita, caracteriza-se
pela oferta de programação brasileira de alta qualidade, fonte segura de
notícias, informação, cultura e lazer,
e que promove os valores regionais
da nossa sociedade.
Em 2018, como nos anos anteriores, buscamos, em todos os campos de atuação, o fortalecimento das
emissoras de radiodifusão, assegurando conteúdo “feito por brasileiros para brasileiros”.
E podemos dizer que a radiodifusão brasileira vive um momento de
comemorações, com a aprovação de
projetos que há muito tempo aguardavam um desfecho e que impactavam diretamente o setor, como, por
exemplo, a flexibilização definitiva
do horário de transmissão do pro-

Oscar Simões Presidente da ABTA

grama A Voz do Brasil, a revisão na
regulação da profissão de radialista,
adaptando ao novo momento tecnológico, a desburocratização das regras de renovação e de transferência
de outorgas das emissoras de rádio e
TV, o fim da propaganda partidária,
a migração do rádio AM para o FM
e a chegada da TV digital.
Para 2019, os desafios não são
poucos. Em alguns temas, já iniciamos nossa atuação e esperamos um
resultado positivo para a agenda de
nosso setor.
Chip no celular
O desbloqueio do chip FM nos celulares é um dos principais. Abrimos
duas frentes de trabalho: a aprovação
do projeto de lei que obriga os aparelhos celulares a sair de fábrica com o
dispositivo ativado, bem como o fechamento de acordo com os fabrican-

tes para acelerar o processo de inclusão do rádio nos aparelhos celulares.
Rádios comunitárias
A ABERT não tem medido esforços para que os projetos de lei que
buscam equiparar as rádios comunitárias às comerciais sejam rejeitados.
Dentre eles, destacamos o que trata do aumento de potência e da reserva de canais para as rádios comunitárias e o que permite às rádios
comunitárias a veiculação de publicidade comercial.
A ABERT tem trabalhado de forma incisiva em ambas as frentes,
em parceria com as associações estaduais.
Precificação de direitos autorais
Em parceria com uma consultoria
especializada, a ABERT está produ-

Valério Junkes –
Presidente da CENTRAL
DE OUTDOOR

zindo um estudo que pretende estabelecer uma proposta de nova metodologia de cobrança de direitos
autorais, de acordo com as novas regras de proporcionalidade estabelecidas pela legislação autoral.
O trabalho está em estágio avançado e deverá ser finalizado em meados de 2019. O estudo será um
importante instrumento nas negociações que o setor pretende estabelecer com o ECAD (Escritório Central de Distribuição e Arrecadação).
4,2 mil cidades brasileiras a caminho da TV Digital
O processo de digitalização da TV
aberta, iniciado em 2016, ganhou
novo impulso em 2018, com a chegada do sinal digital em todas as capitais brasileiras. Até final do ano, 130
milhões de moradores de 1.378 cidades assistirão à programação preferida com uma imagem mais nítida, sem interferências e com melhor
qualidade de áudio.
O desafio continua até 2023, com
o desligamento do sinal analógico em 4,2 mil cidades do interior. A
ABERT criou um grupo de compartilhamento de infraestrutura para estudar e propor modelos para expandir a cobertura da TV digital. A ideia
é aproveitar a infraestrutura já existente e fazer o compartilhamento entre as emissoras.
OSCAR SIMÕES – ABTA
A TV por assinatura passa por um
momento de grandes transformações, que demandam um reposicionamento do setor e dependem também de alguns fatores externos, para
que este meio continue sendo uma

Marcelo Rech –
Presidente da ANJ

das principais fontes de informação,
cultura e lazer dos brasileiros.
Entre os temas que estarão na
agenda de trabalho da ABTA em
2019, podemos destacar o combate
à pirataria e a simplificação regulatória do setor.
Conter o acesso ilegal à TV por assinatura, que vem crescendo aceleradamente, é uma prioridade da indústria, e envolve também a Justiça e
órgãos de governo.
Estima-se que a pirataria provoque
um prejuízo de aproximadamente
R$ 6 bilhões ao ano, não somente às
empresas do setor, mas também aos
governos federal e estaduais, que deixam de arrecadar impostos.
E o mais grave: o roubo de conteúdo da TV por assinatura compromete milhares de empregos, além
de colocar em risco a segurança de
milhões de brasileiros, uma vez que
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os equipamentos piratas são conectados às redes domésticas de internet e podem acessar dados pessoais.
A ABTA tem promovido campanhas de conscientização do público,
ao mesmo tempo em que denuncia
à Justiça diversos envolvidos em atividades ilegais, que têm sido condenados.
Já no campo regulatório e tributário, em função dos novos modelos de negócio que surgem de forma
acelerada, se faz necessário revisar o
atual conjunto de regras e tributos,
separando o que é essencial daquilo
que é excessivo e desnecessário.
Acreditamos que medidas como
essas ajudarão a tornar a competição mais equilibrada no setor audiovisual.
No que diz respeito à agenda regulatória, continuaremos atuando para que os governos simplifiquem as
regras, o que reduz custos desnecessários e fomenta a competição justa, possibilitando que cada vez mais
brasileiros tenham acesso ao melhor da cultura, informação e entretenimento.
Mas além destes desafios, a TV por
assinatura está permanentemente
em evolução e os avanços vão continuar nos próximos anos. Serão cada
vez mais opções de acesso à programação sob demanda e em diversos
dispositivos. E ainda dezenas de canais com alta qualidade de imagem,
em HD ou 4K, bem como a maior
cobertura esportiva e o mais variado
catálogo de filmes, séries, programas
infantis, reality shows, jornalismo 24
horas, e muito mais, que só a TV por
assinatura oferece.
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MARCELO RECH - ANJ
Quando você me pergunta que temas estarão na agenda da ANJ no
próximo ano eu só posso dizer que
no mundo – e no Brasil a questão
deverá ser especialmente aguda – o
grande tema será em quem confiar
no momento da difusão de fatos e
informações. Há uma clara tentativa de lideranças políticas de diferentes matizes ideológicos de desacreditar o jornalismo para transmitir, sem
filtros ou questionamentos, suas versões à sociedade. As tentativas de enfraquecer, intimidar ou descredibilizar os meios de comunicação trazem
sérios riscos para a estabilidade política e econômica global, uma vez que
buscam eliminar a curadoria profissional – baseada em valores, ética e
técnica – e favorecer monólogos ou
disseminar inverdades a serviço de
causas políticas ou de distintos ativismos. A boa notícia é que algumas
sociedades já acordaram para esse fenômeno propagado pelas redes
sociais, com o consequente renascimento da valorização do jornalismo
profissional. O crescimento de audiências de The New York Times, Washington Post, The Guardian e Financial Times, apenas para ficar em
alguns títulos mais conhecidos, demonstram que o público está disposto a valorizar a informação de qualidade como nunca antes.
O grande negócio do futuro é a
confiança, e é exatamente esse o produto central dos jornais. Estamos no
ramo do acerto, da precisão e da pluralidade - atributos cada vez mais escassos no mundo das redes.
Portanto, valorizar a confiança,
que está associada à independência

Glaucio Binder –
Presidente da FENAPRO

e credibilidade dos jornais, será um
elemento fundamental da agenda
dos jornais para 2019.
Precisaremos acelerar essa percepção da relevância da confiança para
as marcas no Brasil. O país ainda está
muito intoxicado pelo conteúdo das
redes, mas aos poucos, passada a ressaca digital, anunciantes e públicos
começarão a se dar conta de que em
um universo de ultrafragmentação e
infinitas opções, os que mantiverem
de forma sustentada a confiança do
público serão os preferidos e, portanto, os vencedores. Assim, planejamos aproveitar os 40 anos de fundação da ANJ, que serão celebrados
em 2019, para marcar com uma série de eventos a defesa da liberdade
de expressão, origem da entidade, e
a difusão do atributo da confiança na
comunicação profissional.
Até como fruto de uma eleição

muito polarizada e que muitas vezes trafegou abaixo da linha d’água,
há uma hipervalorização do impacto das redes no Brasil. No entanto,
quem se vale unicamente das redes
para a disseminação de sua mensagem se esquece de que esse é um elemento de altíssima fragmentação
no qual é virtualmente impossível
se construir uma marca de respeito.
Noves fora seus aspectos positivos,
as megaplataformas digitais também estão contaminadas pelas desinformações, pelas fraudes das métricas, pelas quebras de privacidade
e por uma ampla gama de aproveitadores que usam as redes como trampolim para vender gato por lebre. Para anunciantes e agências, o futuro
será a complementaridade de meios
– o uso de diferentes mídias profissionais com um emprego mais sábio

Ana Moisés –
Presidente do IAB Brasil

e menos vulnerável à reputação das
marcas no meio digital.
VALÉRIO JUNKES - CENTRAL
DE OUTDOOR
A interação da Central de Outdoor com a OAAA – Outdoor Adversiting Association of America e com
a ALOOH – Asociación Latinoamericana Out of Home, tende a uma
troca de ideias e tendências mundiais sobre a Mídia Exterior. As novas ferramentas de métricas trazem
ao meio a precisão da audiência real,
e esse é um tema que estamos explorando e vamos aperfeiçoar em 2019.
Com a recente contratação da nossa
diretora executiva, focaremos também no relacionamento com o mercado e com o corpo associativo, atuando na padronização da entrega da
mídia pelos veículos, de acordo com
a necessidade atual das agências e
anunciantes.
Entre as ações que poderão ser implementadas destaco que a Central
de Outdoor está investindo em sistemas de métricas para Mídia Exterior, e no primeiro semestre teremos
o lançamento do AUMEX, o Painel
de Audiência da Mídia Exterior. Participamos anualmente do Foro Latino Americano de Out of Home,
que neste ano [2019] acontecerá em
Buenos Aires. Em Abril, realizaremos a nossa 31ª. Convenção Nacional, na cidade de Maceió-AL, com a
presença de mais de 150 associados,
destacando temas da atualidade do
mercado.
Diante de tanta procura, admitimos associados colaboradores, que
fazem parte da cadeia produtiva da
mídia exterior, qualificando e ampli-

Eduardo Alvarenga –
Presidente da ABOOH

ficando ainda mais o nosso ecossistema. Novas ações voltadas a essas parcerias serão desenvolvidas para esse
ano, inclusive a Central de Cursos,
programa a ser implementado para
compartilhar as melhores práticas de
entrega com as empresas associadas.
Como nosso histórico demonstra, a
qualificação e padronização da mídia exterior nos moveu pela história
da publicidade no Brasil, e continua
nos movendo diante de tantas inovações que surgem todos os dias.
Acreditamos ainda que, sempre,
“o consumidor está nas ruas”. As inovações tecnológicas, a revolução digital e as novas plataformas que surgem no mundo, nos ajudam a provar
e mensurar todos os dias que o consumidor real está nas ruas. Grandes
criativos têm se destacado e continuarão sendo vistos pelas inúmeras
possibilidades de interação entre o
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online e o offline. Os anunciantes
que estiverem mais conectados com
essa realidade, continuarão a sair na
frente em 2019.
GLAUCIO BINDER – FENAPRO
Estruturalmente a Fenapro tem
sua origem na defesa de ordem jurídica, trabalhista e tributária da categoria agências de propaganda. Isto,
por si só, já é uma agenda gigante pra
se trabalhar, seja em 2019, seja neste e nos próximos anos. Porque todo
dia acordamos com alguma novidade nestas áreas que nos obriga atuar.
São projetos de lei que nos afetam,
licitações fora de ordem, discussões
trabalhistas em diferentes frentes.
Certamente precisaremos ajudar o
novo governo a entender nossos mecanismos e ajudar a apontar a propaganda e as agências como fortes
indutoras do desenvolvimento econômico, um esforço fundamental
para recuperarmos postos de trabalho em todo Brasil.
Acreditamos que temos também
a missão de desenvolver o mercado,
atuando na formação, na discussão e
no reconhecimento da importância
da categoria para o desenvolvimento
do Brasil e dos Estados. Nesta direção temos um grupo grande de projetos em andamento.
Vou listar aqui o grupo de ações
que já fazem parte de nossa agenda
regular e que devem ou podem ser
implementadas no novo ano:
Estudo VanPro - onde levantamos trimestralmente a percepção
das agências sobre o período e suas
expectativas para os próximos períodos;
ToolBox - começamos com este
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modelo este ano. Onde levamos provedores de diferentes soluções para
agências e apresentações tête-à-tête
com agências de diferentes praças.
Na primeira rodada foram 10 praças,
10 provedores, se apresentando individualmente para aproximadamente 200 agências. Na segunda rodada,
foram 05 praças, com 05 provedores, envolvendo aproximadamente
50 agências. Vamos seguir com este
modelo em 2019, apresentando novas ferramentas.
FenapróUniversitário - Tem sido uma ferramenta importante para nos aproximarmos da academia
e ajudarmos a manter o interesse
dos estudantes pela nossa atividade e para o descobrimento de novos
talentos. Em 2019 será a 5a. edição
do prêmio
Cannes Lions Road Show – Realizado em parceria com o Estadão.
Estamos presentes no Cannes Lions
Festival e há três anos fazemos um
papo com o presidente do Festival, lá
no Palais. E, aqui no Brasil, rodamos
diferentes praças, trazendo o que de
mais relevante aconteceu no Festival.
Em 2018 o Road Show percorreu 10
estados, realizando 14 apresentações. 2019 manteremos o projeto.
Há dois anos fizemos um estudo
sobre a sustentabilidade das agências
de propaganda, através da metodologia Design Thinking, com a participação de 150 agências em cinco rodadas de discussão, resultando num
documento que tem ajudado a inspirar uma evolução no modelo das
agências. Em 2019 deveremos evoluir neste projeto.
Ainda estamos costurando outros
projetos para 2019. Na reunião de fi-

Duilio Novaes –
Presidente da ABEP

nal de ano da Fenapro vamos ter um
plano mais preciso de novos projetos
e serão comunicados devidamente
a todos os associados e ao mercado.
Gostaria de acrescentar também
que há um desafio primário de subsistência. Com o fim da contribuição compulsória, estamos destinando uma parte significativa de nossas
energias para encontrar meios alternativos de arrecadação. Isto nos parece saudável e, em algum momento
há de se equilibrar. Por sorte, parte
relevante dos empresários das agências brasileiras entende que a contribuição voluntária precisa ser feita
para nos mantermos representados
nas grandes questões nacionais. Mas
precisamos que este grupo aumente. Sem representação de nossos interesses, seremos frágeis e vulneráveis as inúmeras iniciativas que, de
alguma forma, lesam a categoria. Pa-

ra auxiliar nossos líderes, precisamos
sobreviver.
EDUARDO ALVARENGA –
ABOOH
O nosso grande desafio como associação é suprir e dar apoio ao mercado anunciante com informações
técnicas relevantes.
Estamos sempre nos cobrando e
vendo como podemos ter uma relação cada vez mais próxima às agências e aos anunciantes, baseada em
dados que possam aprimorar e facilitar planejamentos.
Além disso, vamos estreitar e impulsionar a relação com os institutos de pesquisa, apoiar as iniciativas
dos associados referentes ao Mapa
OOH, revisitar o nosso road-show
e tentar divulgar o máximo de ações
por meio de nossas redes sociais.

Ênio Vergeiro –
Presidente da APP

Sobre as ações a serem implementadas, creio que o planejamento que
desenvolvemos neste ano de 2018
deve ter sequência em 2019.
Foi o início de um grande processo
que ainda não tem final previsto. Temos muitas atividades para realizar.
O Prêmio de Criatividade, que
nasceu neste ano, segue como um
dos principais pilares, além dos nossos workshops que aconteceram em
muitas cidades do Brasil e que estão
previstos para ocorrer em 2019. Estamos planejando muitas ações para
o ano que vem, que ainda estão sendo formuladas, mas que sempre serão focadas no relacionamento com
o mercado.
ANA MOISÉS - IAB
O IAB Brasil, através dos seus Comitês, Cursos e Eventos, aborda os
principais temas relacionados à publicidade digital, trazendo ao mercado as boas práticas e padronizações
que devem ser seguidas por toda a
cadeia, visando relações cada vez
mais seguras.
Um tema que certamente ganhará
visibilidade ao longo do ano é a Proteção de Dados. Com a sanção da
Nova Lei e entrada em vigor no início de 2020, as empresas precisarão
se adaptar a essas novas regras. Dando continuidade à uma atuação bastante efetiva do IAB Brasil, através da
nossa assessoria de Relações Governamentais, continuaremos monitorando andamentos legislativos relacionados à Lei, mas principalmente,
ajudaremos nossos associados nesse
processo de adaptação e compliance
com as novas regras.
Outras pautas que também se-

Paulo Sant’Anna –
Presidente do GRUPO
DE MíDIA SÃO PAULO
rão discutidas no próximo ano são
as questões relacionadas à WFA e a
demanda dos anunciantes por um
ambiente digital mais transparente;
Automação de Processos em Mídia
Programática, IoT, AI e Machine Learning, em especial para a Publicidade de Voz e aplicação de Blockchain
para Publicidade podem ser assuntos bem quentes ao longo do ano.
A aproximação com os anunciantes é fundamental para a discussão
dos temas, para isso teremos também em 2019 iniciativas voltadas
para esse público, atendendo a demanda por mais transparência nas
relações, métricas bem definidas e
capacitação de todos os agentes da
cadeia do digital.
Dada a importância da Proteção
de Dados, teremos um Comitê dedicado principalmente ao assunto.
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ve apenas o Jurídico, por isso é importante o envolvimento e dedicação
de todas as áreas das empresas para a
devida adaptação à Lei.
Além disso, faremos uma reorganização dos Comitês para termos
uma maior eficiência nos assuntos e
discussões.
Agora em novembro de 2018 realizamos o primeiro evento Connecting Leaders do IAB Brasil, que
contou com um palestrante internacional debatendo com os principais executivos de comunicação e
marketing do mercado. Jeffrey Cole,
professor da University of Southern
Califórnia e Diretor do Centro para
o Futuro Digital da mesma universidade, trouxe sua visão das tendências para o mercado e as mudanças
que podem impactar os negócios
nos próximos anos. É uma discussão
importante e são mudanças que podem mudar a forma como se consome comunicação no país e que precisa ser considerada pelos líderes do
setor. Apostamos bastante no sucesso desse evento, que certamente terá
sua segunda edição no próximo ano,
reforçando as discussões pertinentes
ao nosso mercado.
DUILIO NOVAES – ABEP
A Lei de Proteção dos dados pessoais e sensíveis que poderão causar
impacto nas coletas de dados sobre
hábitos dos consumidores de uma
forma geral, é um dos temas que certamente estarão na agenda da Associação Brasileira de Empresas de
Pesquisa para 2019.
Estamos trabalhando intensamente na adequação dos bancos de dados, inclusive o do CRQ – Contro28 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2018

le de Qualidade de Recrutamento.
Fazendo palestras e workshops
com os players envolvidos, para os
Associados com o intuito de informar a importância desta adequação,
para que o setor inteiro esteja trabalhando de acordo com os aspectos
da Lei 13.709 e evitem sansões desnecessárias.
Entre as iniciativas a serem implementadas destaco a elaboração de
um Código de Conduta e Boas Práticas ABEP para utilização correta das
informações e dos dados sensíveis
dos titulares e de como devem/podem ser tratados e coletados na atividade de pesquisa de mercado, opinião e mídia.
PAULO SANT’ANNA – GMSP
Após nossas comemorações do
cinquentenário em 2018, reforçaremos ainda mais nosso pilar de Conhecimento. Temos cursos já programados para o primeiro semestre,
nossa viagem ao exterior de intercâmbio será para Paris pela primeira vez e já estamos em fase de atualização para o Mídia Dados.
Nós já estamos trabalhando em
todas as inciativas que mencionei
acima. Temos parcerias com o Insper e Hiper Island para cursos já no
primeiro semestre, além da edição
do nosso tradicional Curso Básico
de Mídia. Estamos também trabalhando na agenda da viagem à França que deverá acontecer no meio do
ano. Em relação ao Mídia Dados,
quando entregamos uma edição, já
começamos a atualização para o próximo ano. É um trabalho constante.
Eu gostaria de ressaltar a importância das agências treinarem sem-

Renata D’Avila Presidente do GRUPO
DE PLANEJAMENTO
pre suas equipes de mídia. Nossa
área passa por atualizações constantes e um profissional bem preparado
pode resultar em mais possibilidades
de negócios para a agência e clientes.
O Grupo de Mídia São Paulo tem
um vasto cardápio de cursos para
diversos níveis e está sempre atento
às novas movimentações e tendências buscando sempre traduzi-las em
treinamento para nossos associados.
ROBERT FILSHILL - GRUPO DE
ATENDIMENTO& NEGÓCIOS
O tema mais importante é nosso Movimento Negócios, a qual visa
inspirar e provocar o mercado a definitivamente mudar a denominação
da área de Atendimento nas Agências, para incluir a denominação
“Negócios”. Conforme identificado em pesquisa e nas nossas discussões, o profissional da área já exerce

funções de geração e gestão de negócios e, portanto, essa mudança deve
ser aceita naturalmente pela maioria das agências. Concomitantemente, estaremos lançando uma agenda
acadêmica inspiradora e inovadora, visando o aperfeiçoamento profissional, para que os associados ao
Grupo de Atendimento e Negócios
possam crescer ainda mais para liderar os negócios em uma agência,
com conhecimento em novas tendências, bem como em práticas que
facilitem seu dia-a-dia e o posicionem como agente transformador ao
crescimento.
Em 2019, estaremos novamente
realizando o curso Digital Business
Update, que teve muita procura no
final de 2018. Estaremos também
lançando o Curso de Negócios que
será semestral, com duas edições
em 2019, em parceria com a ESPM
e com o apoio de diversas entidades.
Estaremos realizando Encontros e
Provocações com líderes, mensalmente. Estaremos novamente trazendo o curso internacional com a
Berlin School of Creative Leadership. É uma agenda completa e de
grande procura. Para facilitar a participação, lançamos em outubro o
programa Agência Associada, onde
as agências podem se associar diretamente ao Grupo de Atendimento
e Negócios, com o benefício de poder escolher quais profissionais deseja inscrever em cada curso, em cada oportunidade.
Para auxiliar os líderes do negócio
da comunicação em 2019 eu gostaria também de dar uma dica valiosa:
se associe ao Grupo de Atendimento e Negócios. O mercado carece de

oportunidades de aprendizado e conhecimento na área de Atendimento
e Negócios. Veja nosso site e conheça um pouco do que o GA&N oferece, com resultados imediatos para sua equipe.
ÊNIO VERGEIRO - APP
Embora o imaginário social precise de símbolos que indiquem renovação, novos objetivos, energia reciclada e tantos outros artifícios para
sugerir que no ano novo tudo será
melhor, para nós da APP, os propósitos são os mesmos desde sempre:
atualização e valorização do profissional da propaganda.
Há 81 anos estamos fazendo isso
de forma atualizada e seguindo as
tendências e oportunidades que o
mercado da comunicação apresenta. Acreditamos que apesar de transitório este momento requer de nós
um olhar aberto e uma disposição de
enfatizar como será importante que
os profissionais contem com uma
entidade que não só conhece como
construiu a história da propaganda
no Brasil.
Nesse sentido, mudamos o formato do nosso mais importante e emblemático evento, o Fest´Up, dedicado a conversar com os estudantes de
comunicação. Este ano, por exemplo, focamos numa programação de
mentoring com os alunos e não somente palestras. A ideia foi não só
aproximar os estudantes dos renomados profissionais como também
explicar e mostrar o funcionamento dos veículos de comunicação, dos
departamentos das agências, dar detalhes das atividades e do dia a dia
dos profissionais que estão vivendo

Robert Filshill - Pres. do
GRUPO DE ATENDIMENTO
& NEGÓCIOS
o mercado, seja no anunciante, seja
nas agências ou nos veículos.
Então, quando você me pergunta
quais temas deverão estar na agenda da APP em 2019 eu respondo
que serão os mesmos temas de sempre, só que renovados e contribuindo para a reciclagem dos veteranos e
com a formação dos jovens, sempre
pensando no melhor uso das ferramentas disponíveis, sejam tecnológicas ou não.
E esta é nossa missão agora e nos
próximos anos, assim como tem sido há décadas.
RENATA D’ÁVILA - GRUPO
DE PLANEJAMENTO
Antes de dizer quais temas estarão ou poderão estar na agenda do
Grupo de Planejamento em 2019,
primeiro é importante lembrar que
ocorre em março a troca de gestão
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e diretoria do Grupo. Mas acredito
que a próxima gestão seguirá evoluindo no propósito que o GP tem
desde a sua fundação que é o foco
no desenvolvimento da disciplina
e a formação de novas gerações de
planejadores. Entendendo que cada
vez mais o planejador ou estrategista é uma função fundamental, não
somente nas agências, mas também
em clientes e plataformas. Esse olhar
para a formação, combinado com o
olhar para os novos temas e questões da comunicação devem seguir
guiando o GP em 2019.
Como não temos o calendário da
nova gestão, o que podemos adiantar
é que terminaremos a nossa gestão
com a Conferência do GP em Março,
promovendo a discussão de diversos
temas relevantes para o mercado e
planejadores. Além disso, seguimos
com os Ciclos 1, 2 e 3 da Planning
Academy em parceria com a Sandbox, e os cursos básicos de formação
como Briefing Criativo e Análise de
Comunicação.
Mas com certeza, teremos muita
coisa para contar com a nova gestão,
a partir de abril.
Destaco para os líderes do setor
que o momento da comunicação é
ao mesmo tempo desafiador e estimulante. Estamos vivendo uma
era de transformações e é importante estar aberto ås mudanças, tanto comportamentais como tecnológicas. Acredito que vamos seguir
evoluindo no uso de dados para comunicação, as pautas de diversidade e outros temas que já vem pautando as discussões. Cada vez mais
as agências terão que saber navegar
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ção, ao mesmo tempo que ajudam
seus clientes a construírem significado e histórias que geram conexão
emocional
LIANA BAZANELA - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE
PROPAGANDA
Pessoas. Este é o tema principal
de nossa agenda em 2019. Estamos
muito focados em estimular o desenvolvimento do talento. Acreditamos
que pessoas são maiores que empresas e que marcas são construídas por
e para pessoas. Entendemos que é
preciso aproximar os profissionais,
promover a admiração, trabalhar de
forma colaborativa e ser uma grande plataforma de facilitação da interação, troca e crescimento mútuo. É
fundamental trabalharmos o desenvolvimento de soft skills, social skills
e performance skills. Nosso mercado
precisa de pessoas empreendedoras,
com capacidade de adaptação e habilidades de desempenho.
A nossa gestão tem dois grandes
objetivos: gerar conexão e estimular o conhecimento. Para isso, definimos estratégias e ações, que farão
parte do nosso calendário de 2019.
No eixo Conhecimeno temos previsto um grande evento para o mês
de abril, que será chamado de Innovation Week. A proposta é trazer
um novo formato para a tradicional
“Semana da Propaganda”, que acontecia, até então, no final do ano. Este
evento terá como tema “A nova era
da Comunicação” e tem como referência os principais festivais de inovação do mundo. Será uma semana
de conteúdo sobre Comunicação,
Tecnologia, Estratégia, Negócio e

Liana Bazanela - ASSOC.
RIOGRANDENSE DE
PROPAGANDA
Design. Além disso, o evento trará
uma proposta de reconhecimento
diferente, que vai premiar as melhores ideias como viagens internacionais e MBAs.
No eixo conexão, além do Salão
ARP – tradicional evento da entidade, que acontece no segundo semestre e reconhece os profissionais
do ano, criamos o projeto LIVE ARP,
que propoe uma presença da ARP
no interior do Estado e vamos trabalhar em conjunto com o Grupo de
Marketing do RS, trazendo os profissionais de marketing para trabalhar
de forma integrada com as agências,
veículos, empresas de comunicação
e parceiros.
Precisamos ir além e ter a coragem de ser imperfeitos. Trabalhar de
forma convencional nunca mudou
nada. Vivemos em um período de
transformações e evoluções constan-

tes. Os ciclos de mudanças são cada
vez mais curtos e se destacam aqueles que têm mente de aprendiz e postura inquieta. Diplomas e especializações não são mais suficientes para
encarar os desafios da atualidade. Os
novos líderes precisam desapegar do
modo tradicional de construir carreiras e negócios para desenvolver
habilidades necessárias para fazer
acontecer, com mais atitude e resiliência, aceitando e convivendo com a
vulnerabilidade.
ANA COELHO – ASSOCIAÇÃO
BAIANA DO MERCADO
PUBLICITÁRIO
A Associação Baiana do Mercado Publicitário colocará foco nos
seguintes temas em 2019: Mídia e
Planejamento, Capacitação profissional, Empreendorismo e Startup,
Inovação e Criatividade, Insights.
Fizemos em agosto uma pesquisa no mercado publicitário ouvindo agências, veículos, fornecedores,
clientes, coordenadores de curso de
Comunicação.
Esse material foi apresentado para
o mercado num encontro promovido pela ABMP onde debatemos com
profissionais e especialistas as tendências e perspectivas.
E através desse diagnóstico chegamos nesses cinco temas para tratarmos na agenda de 2019 da Associação.
Criamos a partir desse documento
cinco grupos de trabalho liderados
por profissionais do mercado com
os temas que percebemos ser relevantes. Os grupos de trabalho vêm
com esta proposta e com o propósito de dar um retorno rápido, no in-

tervalo de seis meses a um ano.
O retorno pode ser através de capacitação, de um documento com
as tendências de mercado, com a sugestão de uma nova pesquisa. Enfim,
com tanta transformação, a entidade
tem que estar atenta e ouvindo as demandas de todos os setores.
Além das ações dos Grupos de
Trabalho da ABMP, continuaremos
com nosso projeto “Quem sabe faz
Live”, que são lives quinzenais nas redes sociais da ABMP. As lives trazem
anunciantes e especialistas de mercado e debatemos temas respondendo e interagindo também com nossos seguidores e associados, ao vivo.
Teremos também a segunda edição do SCREAM - Salvador Creativity and Media Festival – um dos
maiores eventos de comunicação e
conteúdo criativo do Nordeste.
Scream é resultado da parceria entre a ABMP (Associação Baiana do
Mercado Publicitário), que completou 20 anos em 2018, e a Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur,
Empresa Salvador Turismo. O evento aconteceu nos dias 23 e 24 de novembro, no Centro de Salvador, em
múltiplos espaços, e reuniu um público total de 5.000 pessoas. Na programação, tivemos dezenas de profissionais, todos grandes nomes da
comunicação e do mercado de conteúdo criativo que discutiram a comunicação e criatividade que geram
valor através de três pilares, mídia,
comportamento e criatividade.
Temos alguns cursos também já
programados para começar a partir
de março de 2019. São eles:
Trader - focado nas plataformas
do buy side programático, estraté-

Ana Coelho - Pres da
ASSOC. BAIANA DO
MERCADO PUBLICITáRIO
gias e performance.
Seller - voltada para as necessidades dos profissionais dos publishers
(sites e aplicativos)
Intelligence - destaque para o estudo de audiência e a análise de dados aplicada a publicidade digital
Planner - uso de dados e escolha
de soluções táticas
Cada vez mais veloz, a comunicação passa por mudanças que desafiam quem trabalha com essa missão.
Na ABMP encaramos como missão destacar o quanto nosso mercado é profissional, qualificado para atender as demandas de qualquer
cliente.
Os players do mercado devem ser
rápidos, temos que saber aprender,
re-aprender e aprender novamente.
Não há formula certa, é preciso capacidade de adaptação para essas mudanças constantes.
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DIGITAL

ESQUIZOFRENIA DIGITAL:
O ambiente virtual ainda carece da ética analógica

“

Há uma esquizofrenia entre o
mundo real e o digital.” Não, a
frase não é nova e nem foi dita em desabafo num momento destemperado e sem pensar. Foi cunhada depois de muita reflexão e análise,
em 2014 pelo filósofo Rafael Capurro, fundador do Centro Internacional de Ética Informacional e professor da universidade de Stuttgart, na
Alemanha.
O princípio do raciocínio é o de
que o desenvolvimento da internet
e de tudo que se derivou a partir dela criando uma realidade virtual, precisa fazer parte dos questionamentos
da sociedade e também do mundo
dos negócios.
“As consequências sobre a vida no
ambiente digital são profundas sobre
o cidadão. É preciso conversar seriamente sobre as questões éticas deste
ambiente e criar regras que determinam os espaços de cada um”, afirma
Capurro em longa entrevista publicada na época, no jornal O Globo.
Especificamente no mercado de comunicação, a situação não é diferente. Transparência, veracidade das informações, efetividade da publicidade
em meios digitais, ética em negociações comerciais, privacidade e uma
série de outros itens que dariam uma
lista imensa, precisam estar na pauta dos dirigentes de todo o mercado.
Prevista para entrar em vigor em
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“As consequências
sobre a vida no
ambiente digital são
profundas sobre
o cidadão.
É preciso conversar
seriamente sobre
as questões éticas
deste ambiente
e criar regras que
determinem os
espaços de
cada um”
fevereiro de 2020, a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai
impactar todos os negócios e estimular a definição de melhores estratégias
e ações para que as empresas estejam
em compliance com a novidade.
Proteção de Dados
Mais do que atingir startups, bancos, fintechs e advogados, a LGPD
vai impor exigências de performance
aos players da comunicação. O assunto é mais bem tratado neste edição nas
páginas 14 e 15 em artigo dos advo-

gados Vitor Morais de Andrade e Lygia Maria Moreno Molina, entretanto, adiantamos que ao mesmo tempo
em que empodera os titulares dos dados para que tenham maior controle
sobre como as informações pessoais
serão utilizadas para oferta de produtos e serviços, o novo Marco Legal sobre Proteção de Dados exige também
maior compreensão de todo setor
acerca das novas regras e sobre como
manter-se conforme (Compliance)
com estas normas na atividade publicitária.
Ou seja, de acordo com os especialistas, a Lei contribuirá com a atividade publicitária e com o crescimento
do setor tanto quanto mais seja capaz
de solucionar conflitos éticos entre as
partes, na identificação de seus papéis
como fornecedor ou gestor dos dados.
Voltando à lógica do professor Capurro, não basta criar as regras, é preciso que haja um consenso internacional e de prática da letra da Lei. E
explica: “Na Alemanha, por exemplo, a propaganda nazista é proibida,
mas, nos EUA, não. No ciberespaço,
uma pessoa pode acessar da Alemanha um site hospedado nos EUA. Como controlar isso? O Brasil aprovou
o Marco Civil, que pretende servir de
base para uma Constituição global da
internet, mas não acredito nisso. Vamos chamar todos os países para uma
reunião na ONU? Cada país tem su-

as tradições, seus valores culturais. Eu
acho que os países islâmicos não aceitariam. Nem os EUA”. E quando seus
argumentos parecem sem solução, o
diretor do centro de ética explica: “Eu
acho que a própria rede vai criar suas normas de boas maneiras. Se você
encontra um senhor carregando peso, você oferece ajuda. Não porque
exista uma lei obrigando, são as boas
maneiras, um código entendido que,
se você não seguir, será malvisto pelos
seus pares. Isso está acontecendo na
internet. As pessoas estão tomando
consciência de que certas coisas não
devem ser feitas, sob o risco de arruinar a sua própria reputação.”.
Embora pareça um contrassenso
que em tempo de tanta facilidade de
acesso a informação por anunciantes
e consumidores eles ainda sejam vítimas dos excessos desta mesma liberalidade da rede digital, a rede segue
sendo um canto da sereia.
Seja pelos algoritmos que criam
verdadeiras bolhas de relacionamento, aonde usuários se isolam em círculos de pensamento similar, seja por
anunciantes ludibriados por plataformas que prometem audiência inexistente, a internet segue fazendo muitos
padecerem no paraíso.
O próprio fundador do Facebook,
admirado, amado e reputado como
um gênio da invenção dos relacionamentos, vem tendo seus dias de excluído e bandido desde as denúncias
de que sabia da defasagem de audiência apresentadas pela plataforma.
Dos relatos de Marc Pritchard, da
P&G à enxurrada de anunciantes que
levantam dúvidas sobre a real eficácia
das mídias digitais, o Facebook segue sendo pivô de amor e ódio. Re-

centemente, quatro fundos públicos
com participação no Facebook apresentaram proposta para remover
Mark Zuckerberg do cargo de presidente do Conselho de Administração. A proposta deve ser analisada
na reunião de acionistas que acontece em maio do próximo ano, mas, tal
como o mimado dono da bola que
encerra o jogo quando não pode jogar, Zuckerberg, assim como em ou-

“A confiança no
veículo que se
vale de conteúdo
gerado por seus
próprios usuários
parece diminuir
sobremaneira...”
tras oportunidades, não considera a
proposta de sair de cena como viável.
O pior é que atitudes como esta tem
colocado em xeque a governança corporativa do Facebook e sido motivo
de questionamentos entre os investidores. No lastro de questões corporativas, a plataforma também enfrenta
dissabores em seu modelo de negócios uma vez que erros como o vazamento de dados envolvendo a consultoria Cambridge Analytica também
colocam em foco na má gestão da
companhia.
Ainda no campo da comunicação,
a história de dois anos atrás, de que o
Facebook estava envolvido com a disseminação de métricas incorretas na
visualização dos anúncios da rede so-

cial, só contribui para que haja ainda
mais incerteza dos anunciantes com
a poderosa ferramenta. Documentos
apresentados recentemente garantem que a empresa sabia da fraude
nos dados desde janeiro de 2016 mas
escondeu o fato para não prejudicar a
performance que vinha tendo como
veículo de publicidade.
Contudo, agora, com tantas revelações, a confiança do veículo que
se vale de conteúdo gerado por seus
próprios usuários parece diminuir
sobremaneira.
Com algoritmos ou não, parece
inevitável que o dia a dia ficou mais
simplificado se podemos lançar mão
do uso de plataformas, recursos, aplicativos e sistemas que dizem reduzir
nosso tempo mas que acabam por
tornar os cidadãos escravos da telinha na palma da mão.
Dos viciados aos que alegam uso
moderado das ferramentas digitais,
não é errado dizer que a esquizofrenia parece disseminada entre gestores, usuários, líderes e liderados. Todavia, faz-se necessário trazer luz e
reflexão ao tema com vistas a salvaguardar o caminho já percorrido, as
marcas já construídas e as reputações
que ainda estão em alta.
Ainda que a inovação marque a
história do homem e que já possamos acompanhar ao vivo e em cores
o pouso do satélite em Marte, cabe a
cada cidadão entender que o ambiente digital é um reflexo do real e que se
falta ética, transparência e comprometimento em algum deles, o outro
refletirá este cenário.
www.cenp.com.br
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MERCADO

GoVerNaNÇa CorPoraTiVa
CENp cria Conselho de Administração e Governança formado por
Roberto Mesquita, Gilberto Leifert, Rodrigo Lacerda e Luiz Leite

N

o ano de seu vigésimo aniversário, o responsável pela aplicação das Normas-Padrão e
o incentivador de práticas éticas e de
integridade nas relações comerciais
entre Agências, Veículos e Anunciantes, o CENP, também dá mais um passo em direção de iniciativas alinhadas
com seus propósitos e o de construção de um mercado que adote práticas transparentes, responsáveis e
equânimes na administração das organizações.
Desde dezembro a entidade passa a contar com um Conselho de Administração e Governança formado
por expressivos nomes do mercado:
Roberto Mesquita (Estadão), Gilberto Leifert (ex-Conar e TV Globo),
Rodrigo Lacerda (BRF) e Luiz Leite (Ogilvy).
Para Ernesto Morita, consultor jurídico do CENP, o objetivo desta ação
foi criar mais um eficiente mecanismo tanto de incentivo quanto de monitoramento, a fim de assegurar que
o comportamento da entidade esteja
alinhado com os melhores interesses
do mercado da comunicação.
E explica: “ambos os conselhos,
de Administração e o Executivo
responderão a Assembleia Geral que é composta pelas entidades fundadoras e institucionais do
CENP. O desmembramento se dá
para agilizar procedimentos e separar questões administrativas de te-
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mas mais específicos do mercado”.
Ou seja, fica mantido o Conselho
Executivo do CENP, agora chamado
de Conselho Superior das NormasPadrão como a instância responsável
pelas Normas-Padrão e que continuará responsável por todas as atribuições relativas às matérias ético-comerciais do mercado publicitário,
fundamentadas na autorregulação
das Normas-Padrão (veja quadro ao
lado). Enquanto o Conselho de Administração e Governança terá responsabilidade pelas atribuições administrativas a serem executadas por
uma Diretoria Executiva. Por exemplo, pautar-se no melhor interesse da
entidade, buscando equilíbrio entre
os stakeholders (associados fundadores e institucionais) como objetivo de proteção, preservação e valorização do CENP, podendo, para tanto,
contar com a contratação de auditorias independentes, bem como a formação de comitês. (veja outras atribuições na tabela ao lado)
Para Roberto Mesquita, presidente do Conselho de Administração
do Grupo Estado, qualquer organização moderna e profissional tem de
ter um padrão de governança adequado e ao tomar esta iniciativa o CENP
demonstra estar em linha com o que
há de mais moderno em valores empresariais.
“Toda empresa com padrão de governança elevado tem de ter um con-

selho de administração que seja capaz
de acompanhar as atividades e determinar os rumos estratégicos da entidade, garantindo que todos os interesses dos stakeholders sejam defendidos
e considerados”, afirma.
E acrescenta que o Estadão sempre teve uma participação ativa no
CENP e se preocupou em estar próximo das diversas entidades do mercado da comunicação.“Gostamos de
apoiar iniciativas e propostas que contribuam para um mercado mais ético
e transparente”, afirma.
Rodrigo Lacerda, da BRF, considera
a criação do conselho uma ótima iniciativa, mesmo antes de ter sido indicado para fazer parte da primeira
gestão. E afirma: “Considero uma ótima iniciativa para trazer ainda mais
transparência e controle a este importante agente do mercado publicitário”.
Lacerda reitera que irá colaborar com
uma visão de mais de 25 anos de experiência em grandes anunciantes e
que isso deverá trazer uma perspectiva complementar ao Conselho.
Na opinião de Gilberto Leifert, exdiretor da Central Globo de Relações com o Mercado e ex-presidente
do Conar, nas últimas duas décadas o
CENP conquistou seu espaço no ambiente institucional e na disseminação de melhores práticas. “A iniciativa
de criar um Conselho de Administração e Governança cria a oportunidade para que o colegiado tenha um

CONSELHO SUPERIOR DAS NORMAS-PADRÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA

É responsável por todas as atribuições relativas às matérias
ético-comerciais do mercado publicitário, fundamentadas
na autorregulação das Normas-Padrão, sendo assim, suas
deliberações versam, fundamentalmente, sobre:

É responsável por todas as atribuições administrativas, a
serem executadas por uma Diretoria Executiva, além de:

I) Alterações/proposições acerca de toda matéria relativa
ao mercado publicitário, no que se refere ao ambiente
de autorregulação previsto nas Normas-Padrão. Ex.: (i)
proposta de ajuste das próprias Normas-Padrão, (ii) baixar
provimentos, (iii) aprovar Comunicações Normativas,
(iv) alterações dos regimentos dos organismos técnicos,
éticos e grupos de trabalho, e (v) outras alterações
normativas relativas à autorregulação;
II) Deliberação sobre a criação e funcionamento de
organismos técnicos e éticos e dos grupos de trabalho/
estudo. Ex.: Conselho de Ética, Comitê Técnico de Mídia
(CTM), Comitê Técnico CENP-Meios (CTCM), Comitê
Técnico Digital (CTD), GT de Remuneração, etc. No caso
do Conselho de Ética, cumpre e faz cumprir suas decisões
em procedimentos regulares;
III) Proposta de alteração nos Estatutos Sociais, quando
trate das matérias citadas acima;

I) Pautar-se no melhor interesse da entidade, buscando o
equilíbrio entre os stakeholders (associados fundadores e
institucionais), com o objetivo de proteção, preservação
e valorização do CENP, podendo, para tanto, contar com
a contratação de auditorias independentes, bem como a
formação de Comitês;
II) Propor alteração nos Estatutos Sociais, quando trate
de matérias administrativas e/ou de funcionamento da
entidade;
III) Monitorar o desempenho financeiro e operacional
da Diretoria Executiva e assegurar que esta identifique
e mitigue os eventuais riscos a que a entidade está
submetida, por meio de controles internos íntegros
e perenes, em conformidade com as obrigações
estabelecidas nos Estatutos;
IV) Criar e promover condições para o bom ambiente de
atuação do voluntariado (organismos do CENP e todos
os profissionais envolvidos);

IV) Aprovação de acordos, convênios e protocolos
a serem firmados pelo CENP, com outras entidades
(públicas ou particulares) relacionadas às atividades
sociais da entidade;

V) Exercer a política de compliance, zelando pelo
aprimoramento dos sistemas de controle de gestão,
podendo, para tanto, escolher profissionais para
levantamento e apuração de fatos administrativos que
possam ferir a boa governança da entidade;

V) Atuação como órgão consultivo sobre as NormasPadrão e/ou relativas à ética na publicidade, considerando
os objetivos sociais do CENP;

VI) Auxiliar a Diretoria Executiva nos aspectos relativos
ao capital humano.

VI) Análise de eventuais infrações à disciplina social e
imposição de penalidades se cabíveis.

olhar ampliado sobre o futuro da instituição e das tendências do mercado, apoiando a diretoria e o Conselho Superior”.
Sobre sua participação, Leifert é enfático: “Pretendo oferecer à instituição minha experiência no campo da
autorregulamentação e trabalhar ao
lado do Caio Barsotti e dos colegas
que compõe o novo órgão no sentido
de garantir que anunciantes, agências
e veículos que praticam as normas
do CENP continuem sendo ouvidos,
respeitados e recebam atendimento
de qualidade. Ter sido lembrado para integrar esse primeiro mandato é

uma honra para quem está ligado à
instituição desde a seu início”.
É importante para o CENP, como órgão regulamentador do mercado publicitário, ter um Conselho
formado por profissionais que possam compartilhar seu conhecimento, trazendo cases reais para a atenção da Assembleia Geral. Pela visão
de controles e Compliance, o Conselho poderá ampliar ainda mais os mecanismos que mitigam riscos e, com
isso, ganhar ainda mais credibilidade para cumprir seu objetivo junto
ao mercado. Esta é a opinião do publicitário Luiz Leite, CEO do grupo

Ogilvy Brasil, o quarto membro do
conselho empossado na última reunião do Conselho Superior no mês
de novembro.
Com a experiência e o convívio em
uma agência de propaganda com sólidas práticas de compliance, Leite vê
com “bastante entusiasmo a possibilidade de compartilhar esta experiência com quem demonstra a maturidade necessária para acompanhar
processos em constante transformação”, finaliza.
www.cenp.com.br
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50 aNoS do GrUPo de mÍdia
Exposição retrata evolução dos veículos de comunicação

A

missão do Grupo de Mídia
São Paulo, de promover a
evolução técnica da mídia no
Brasil, aglutinando esforços e apontando caminhos para a solução de
problemas comuns aos profissionais
de propaganda, parece ter sido plenamente cumprida quando se olha a exposição “50 anos de Mídia no Brasil”,
em cartaz na Unibes Cultural.
Inaugurada com badalada festa que
reuniu e homenageou ícones da mídia, o evento foi prestigiado por profissionais de todo o mercado, anunciantes e de veículos também, afinal,
a história é de todo o trade. Ex-presidentes da entidade receberam placas
comemorativas alusivas à data, além
de aplausos entusiasmados.
Para Paulo Sant´Anna, presidente
do Grupo de Mídia São Paulo, a exposição destaca produções editoriais
dos veículos e peças publicitárias que
marcaram época e traduziram um
período importante da história da
comunicação no país. “Da mesma
maneira que a gente lembra do conteúdo histórico e de entretenimento — do ponto de vista de séries, novelas, telejornais e revistas —, temos
também grandes propagandas e peças que nestes 50 anos se transformaram em ícones”, afirma.
O conteúdo da exposição cumpre
os objetivos de narrar uma história
de 5 décadas e coube a José Bonifácio
Sobrinho (Boni), da TV Vanguarda,
e Thomas Souto Correa, vice-presidente do conselho editorial do Gru-
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po Abril, a curadoria das peças que
podem ser vistas pelo público até fevereiro de 2019. A explicação de que
a história da propaganda e da mídia
neste período é a história da própria
sociedade é garantida também com
a cenografia. Como não poderia deixar de ser, a produção geral do evento é de um mídia, Paulo Camossa, hoje a frente da Piraporanó.
Separadas por décadas, a exposição
é um passeio que começa com um cenário de restrição à liberdade e chegada do homem à lua, em 1968 e segue passando pela Copa de 70, pela
implementação da TV colorida, pela anistia, a efervescência das rádios,
as Diretas Já, F1 e Ayrton Senna e como não poderia deixar de ser, encerra em 2018 com o fenômeno das mídias sociais.
Para os mais velhos, a exposição 50

anos de Mídia no Brasil é uma viagem no tempo, um resgate afetivo
e lúdico dos tempos românticos da
propaganda. Já para os mais jovens é
uma oportunidade de conhecimento
e inspiração, de entendimento histórico e de compreensão do próprio significado do papel dos veículos de comunicação para a sociedade.
Como afirma o presidente do
Grupo de Mídia São Paulo, Paulo
Sant’Anna, a exposição é um presente para a cidade. “Os mídias são profissionais ligados diretamente aos
meios de comunicação e seu público,
o consumidor, então nada mais justo
do que comemorarem essa data com
a população. Esta exposição foi concebida como uma oportunidade de
entretenimento para as famílias viajarem juntas por essas décadas tão marcantes dos brasileiros”, justifica.

a mÍdia e oS mÍdiaS

C

onsta na Wikipédia que já na
primeira reunião do Grupo
de Mídia São Paulo, em 15 de
agosto de 1968, os fundadores decidiram adotar a palavra mídia com i e
não como o termo original do latim
“media”, que significa meios e também designa a função, o profissional, a área, o trabalho realizado ou o
ato de planejar, desenvolver, pensar
e praticar mídia nas agências de publicidade.

Embora o mercado tenha relutado
um pouco em adotar a nova grafia, o
termo foi ganhando força ao designar
os meios de comunicação que são a
própria mídia.
Na galeria destas cinco décadas estão escritos nomes importantes que
foram destacados no livro Grandes
Nomes da Mídia Brasileira, de Nara
Damante, editado por ocasião dos 40
anos do GMSP.
Pertencente à Biblioteca Grupo de

Mídia São Paulo em parceria com a
Editora Nobel, o primeiro volume
contemplou a trajetória brilhante de
profissionais mais do que queridos no
mercado: Altino de Barros, Otto de
Barros Vidal e Waldemar Lichtenfels.
Infelizmente, dois deles já não estão entre nós: “Altino foi um verdadeiro desbravador: nascido no Rio
de Janeiro, “radionoveleiro” de carteirinha, começou a se interessar por
propaganda ao ouvir o Repórter Esso, com seu slogan “o primeiro a dar
as últimas”. Foi trabalhar de oﬃceboy no departamento de produção
da McCann e num tempo em que as
pesquisas eram precárias, e em que
o mídia tinha de ir até cada cidade
para selecionar a emissora, ele comprou o desafio e logo passou para a
área de mídia e para sempre. Já Waldemar formou-se na Faculdade de
Direito do Largo São Francisco, em
São Paulo, mas logo começou a trabalhar com mídia, vivenciando intensamente o lado prático da área.
Foi professor da primeira escola de
propaganda do país, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde lecionou durante 11 anos, sendo
muito requisitado para ministrar palestras. Considerado um verdadeiro
“cientista da mídia”, recebeu título de
Personalidade da Mídia, concedido
pelo Prêmio de Mídia Estadão, graças à sua contribuição para o mercado publicitário”.
O terceiro profissional destacado
na publicação é Otto de Barros Vidal
que goza de boa saúde e mantém a lucidez e o carisma que o fizeram querido no mercado, mestre de muitos e
considerado uma referência no setor.
Já na adolescência, Otto escrevia pa-

ra o jornalzinho do colégio e sonhava
com o jornalismo, mas começou como assistente da diretoria de publicidade no jornal Diário de São Paulo, do grupo de Assis Chateaubriand
e de lá foi para a Folha da Manhã, em
Salvador. Depois foi trabalhar na Real Aerovias (concorrente da Varig),
onde fazia um misto de RP com propaganda e daí acabou por decidir estudar publicidade. Na época, para ser
mídia, bastava conhecer a fatura dos
veículos, e foi aí que Otto se destacou,
e acabou fazendo uma belíssima carreira na Alcantara Machado, onde introduziu o GRP – Gross Rating Point,
e também como presidente do GMSP.
Sobre a área, Otto é enfático em
afirmar: Eu sou do tempo em que a
estrutura do Grupo de Mídia era informal, não havia cargos e nem presidente. Pensávamos em resolver problemas comuns do mercado e nunca
questões pessoais, creio que foi esta
a maior virtude do grupo desde sua
fundação. Hoje o mundo mudou e
quem não acompanhou ou se atualizou, com certeza, perdeu o bonde
da história e da mídia pois foi ela que
deu o tom da modernização e da tecnologia no mercado da comunicação
na atualidade”.
Contemporâneo de Vidal, Daniel
Barbará foi presidente do Grupo de
Mídia por três mandatos e também
marcou sua passagem por lá com
simpatia em abundância, eficiência
e o conhecimento de quem respirava a mídia. Sob sua batuta a entidade
manteve a atração aos jovens profissionais, atualizou o estatuto, colocou
no ar o primeiro site da entidade, renovou o conteúdo do Mídia Dados e
ampliou os cursos avançados. Tam-

bém foi sob sua presidência o Grupo
também passou a contar com sede
própria e foi criada a biblioteca com
a edição do livro A essência do planejamento de mídia.
Muitos anos mais jovem, outro Daniel, o Chalfon, presidente da gestão anterior do Grupo de Mídia, e de
quem foi a ideia de uma exposição
que mostrasse como a mídia faz parte da vida das pessoas, fala da entidade com o respeito e admiração que
ela merece
“O grupo de mídia é uma Instituição que conseguiu atravessar gerações sabendo sempre se reinventar
e ser relevante no mercado. Não há
hoje no mercado nenhum profissional de mídia que não tenha sido impactado por alguma das iniciativas
do GMSP.”
O Grupo de Mídia publica anualmente, desde 1988, o Mídia Dados,
estudo abrangente e referência com
informações demográficas, mercadológicas e comerciais do mercado
brasileiro e sul-americano de mídia.
Além do Mídia Dados, o Grupo
também publica o MDI, uma ferramenta interativa de visualização dos
dados de mídia dos últimos 25 anos.
O MDI permite a múltipla combinação de informações demográficas e de mídia, ao longo do tempo e
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em uma mesma interface facilitando
uma perspectiva da análise em série
histórica das informações.
O MDI está disponível gratuitamente para todo o mercado no site
http://www.gm.org.br/edicoes.
Para Paulo Sant´Anna, presidente
atual do Grupo de Mídia São Paulo, a
31ª edição do Mídia Dados, publicada recentemente, é um aliado do bom
planejador de mídia, oferecendo uma
visão ampla desde (OOH), televisão,
cinema e impresso, até meios digitais
e mobile. “O crescimento do mobile e a gestão de dados e métricas em
diferentes meios são temas bastante
abordados e norteiam uma visão geral sobre as possibilidades de programação”, afirma.
Sobre o momento de mudanças
que o mercado vem sofrendo nos
últimos anos, Sant’Anna recomenda que os profissionais invistam em
aperfeiçoamento técnico, em educação continuada e em reciclagem de
conhecimentos. “Não podemos aceitar um downgrade profissional na
área de mídia. Somos técnicos e esta
instituição tem como foco principal
desenvolver e preparar o profissional do futuro. E o futuro já começou”,
atesta o presidente.
Diretor Geral de Mídia da Almap
BBDO por 14 anos, Paulo Camossa é
um jovem veterano da mídia. Como
membro honorário do Grupo de Mídia São Paulo, participou de diversas
iniciativas da entidade ao longo do
tempo e mais recentemente, foi o organizador da exposição sobre os 50
anos de Mídia no Brasil.
Suas palavras revelam a paixão de
quase todos os profissionais da área
e o orgulho de muitos em fazer parte
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da história da propaganda no Brasil.
“Fui profissional de mídia em agências por 29 anos. Em diferentes momentos, fui apaixonado pela técnica,
aprendi a fazer negócio, provei saber ser criativo e pensar estrategicamente e me empenhei para entender
as métricas digitais. Hoje, um bom
profissional de Mídia precisa ser tudo isso ao mesmo tempo. Acho que
gostar de observar o mundo e aprender com os insights que ele nos oferece é e vai continuar sendo nossa melhor riqueza.
O Grupo de Mídia SP resolveu celebrar os 50 anos da sua fundação dando um presente para a cidade de São
Paulo e na minha opinião, não poderia ter havido ideia mais feliz.
Essa viagem no tempo através da
Mídia é emocionante e evidencia como ela interfere decisiva e afetivamente nas nossas histórias. Ao pedir a atenção do nosso olhar para o
que aconteceu ao longo dos últimos
50 anos, ela também nos sugere permanecer atentos para o que virá daqui em diante. É uma maneira efetiva de nos conectarmos com o futuro.
Não é só uma comemoração: a exposição está alinhada com a missão que
o Grupo de Mídia vem tão lindamente cumprindo ao longo da sua história: formar profissionais mais bem
preparados.
Coordená-la foi especialmente gratificante para mim, desde o convite
do Paulo Sant’Anna. O trabalho que
incluiu o contato com os curadores
Boni e Thomaz Souto Correa, a formação da equipe (os incríveis Caselúdico, Elmo Francfort e Duo Experience), a identificação da Unibes e a
interlocução permanente entre todas

Homenagem a Claudio Venancio

estas partes e os amigos do Grupo de
Mídia. Um processo maravilhoso e
inesquecível.”
Paulo Chueiri, diretor da P.Chueiri
Negócios também tem a mídia em
seu DNA. Ex-presidente do Grupo de
Mídia São Paulo entende que o grupo é protagonista do mercado de comunicação brasileiro graças ao valor
de seus associados.
“A exposição sobre os 50 anos de
Mídia no Brasil conta uma história
interessante sobre a evolução da mídia, e consequentemente, da publicidade no País. Contudo, o que esta viagem proporciona é muito mais
relevante em termos de contribuição da categoria para o mercado. O
futuro do trabalho em sintonia com
a inteligência artificial, tão decantada pelo advento do digital, sãos complementares justamente em relação
com as competências humanas. Ou
seja, há um paralelo entre o desenvolvimento dos meios e o trabalho
desenvolvido pela mídia e por seus
profissionais.
Ao longo destes 50 anos, o Grupo de Mídia vem contribuindo de
maneira evidente com o mercado,
quanto mais não seja, pela publicação do Mídia Dados, acervo e referência de informação técnica que
contribui com a formação técnica e

de conteúdo para os profissionais do
setor”, afirma.
De mesma cepa, mídia desde sempre, idealizador de prêmios que valorizaram e destacaram a mídia como
negócio, como o Prêmio de Mídia
Estadão, Geraldo Leite também referenda o GMSP. Hoje, sócio-diretor da Singular, Mídia e Conteúdo,
responsável pela operação da viagem anual do Grupo de Mídia, evento de networking e formação profissional, Geraldo Leite afirma: “Sei que
estou envolvido com a causa e assumo. O Grupo de Mídia tem uma atuação que transcende a um mero setor. Desde o início, entendeu que um
bom trabalho de “mídia” depende da
fluência entre as partes, da capacitação profissional para a melhor decisão de investimento dos clientes
e uma enorme sintonia com as novas tendências que virão. É a visão
do negócio dos anunciantes e quem
norteia os veículos e plataformas de
comunicação sobre o melhor caminho para atuar.
O GM procura, em nome da comunidade, formar novos profissionais e reciclá-los continuamente, sob
diferentes ângulos. Sou testemunha
da admiração que o mercado internacional dedica às viagens do GM,
ao ver uma categoria profissional
unida em busca de conhecimento,
mesmo que envolva empresas concorrentes. Frente a contínua “disrupção” que a todos afeta, tem perdido
boa parte de seus principais dirigentes. Mantido esse processo, não serão só os Mídias que serão prejudicados, mas o equilíbrio do mercado
- Agências, Veículos e Clientes - como um todo.

O diretor e membro do Conselho
da entidade, Antonio Toledano, presidente da Pátria, afirma que “o Grupo de Mídia de São Paulo sempre teve como objetivo principal nesses 50
anos, a formação e valorização do
profissional de mídia nas agências.
Para isso, desenvolveu iniciativas focadas como, por exemplo, o Mídia
Dados, a Biblioteca, que hoje conta
com mais de 20 títulos lançados; os
cursos nos mais diversos campos e
profundidade, a Certificação do profissional e o intercâmbio internacional de conhecimento e conteúdo através da viagem anual do GM”.
Angelo Franzão presidiu a entidade por dois mandatos e além de criar
eventos esportivos e sociais, aprovou
teses que ratificam a relevância da mídia nas agências. Ele acredita que as
“realizações do GMSP evidenciam as
significativas contribuições prestadas
a todo o mercado, dignificando ainda
mais a própria história da publicidade brasileira”.
Claudio Venancio, ex-presidente da
entidade e idealizador do Encontro
de Mídias, faz um comentário didático e histórico, resgatando a história
da profissão e a missão dos profissionais: “será que alguém por aí tem
ideia de como se comprava mídia no
final dos anos 60? Pois bem, uns poucos e quase únicos profissionais de
nossa área assumiram que precisavam de critérios e recursos para ensaiar os primeiros passos para a recém-criada área de planejamento de
mídia. Assim nascia o departamento de mídia setorizado: planejamento, compras e execução.
Até então a única referência que se
possuía era a capacidade financeira

Daniel Chalfon recebe sua placa

que cada um dos produtos dispunha
para o seu plano de comunicação.
Comprava-se mídia a quilo.
A companhia de cigarros Souza
Cruz era detentora de todas as quartas capas das principais revistas há
época, por exemplo. Mas eram necessárias todas as quartas capas das principais revistas?
No Rádio era o tradicional horário
das 7:00 às 19:00 horas. Na televisão
comprava-se os tradicionais Horário
Nobre Noturno, pois não havia o critério de seleção por programas.
E o número de exibições? Tudo dependia da disponibilidade financeira. Tinha muito dinheiro, então tinha
muitas inserções.
Que diferença enorme faz estas
cinco décadas. Hoje temos muitos e
diferentes dados num simples apertar de botões. Dúvidas são deixadas
de lado propiciando ao anunciante
a garantia de cada real investido. E
para isso eu tenho que lembrar uma
enormidade de profissionais do Grupo de Mídia de São Paulo que com
muita dedicação e esforço pessoal pavimentaram esta longa estrada por
onde caminham hoje uma quantidade de jovens talentos que serão responsáveis pelos próximos cinquenta
anos. Força e muito boa sorte. Estamos juntos.”
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5 DÉCADAS – TEMAS E CONTEÚDO
1968-1977 – MASSIFICAÇÃO DAS MÍDIAS
Os eventos transmitidos ao vivo pela TV e pela rádio. Copa de 1970. Início da transmissão em cores. Sílvio Santos.
Chacrinha. Hebe Camargo, Ronald Golias. Novelas “Beto Rockfeller” e “Bem Amado”. Jornal Nacional, Fantástico.
Os homens do Rádio.
Revista Veja.
1978-1987 – O BRASIL VIA EMBRATEL
Redes nacionais de televisão. Retorno dos exilados políticos. Movimento Diretas Já. Presidente Tancredo Neves.
Novelas “Roque Santeiro” e “Dancin’ Days”. Henfil. Programa de TV Perdidos na Noite. TV Pirata. Casseta & Planeta.
Fórmula 1. Rádios FM.
Revistas Bizz e Somtrês. Videocassete.
1988-1997 – QUANTIDADE E QUALIDADE
TVA. Globosat. Boom das revistas, rádios e seus estilos musicais. MTV Brasil. Nova constituição. Odete Roitman.
Novela Pantanal. Nascimento da Internet. UOL. Chegada das redes internacionais de cinema.
1998-2007 – A INTERNET VEIO PARA FICAR
Bug do milênio. Lançamento dos portais IG e BOL, Terra e Yahoo. Comunicação online com ICQ e MSN Messenger.
Rádios web. MySpace. Trama Virtual. Google. Orkut. Versões online das revistas. Transmissões digitais. Reality
shows, como “Casa dos Artistas”, “BBB” e “No Limite”.
Mídia exterior. Facebook.
2008-2018 – A ERA DIGITAL
Plataformas digitais. Blogs. Sites. Redes sociais. Segunda tela. Breaking Bad. Game of Thrones. Trend topics do
Twitter. YouTube, Celular. Netﬂix. Rádio ao vivo e a cores. Mídia exterior. Cinema multiuso.
Aplicativos.
50 ANOS DO GRUPO DE MÍDIA
A exposição “50 anos de mídia no Brasil – 1968 – 2018” comemora os 50 anos do Grupo de Mídia de São Paulo. Sem
fins lucrativos e fundada em 1968, a entidade reúne profissionais da área de Mídia e promove o crescimento da área
no mercado publicitário.
SERVIÇO:
50 anos de mídia no Brasil
Local: Unibes Cultural – Até 3 de fevereiro de 2019 – De terça-feira a domingo, das 10h30 às 18h30. Às quartasfeiras, a entrada é gratuita.
Classificação indicativa: Livre – Ingresso: R$ 20,00
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adsolutions.com.br
ADSolutions

ADSolutions:
Softwares com
as melhores
audiências.
A ADSolutions desenvolve há 25 anos

Temos as mais completas plataformas

os melhores softwares

para as operações de agências

cuidadosamente pensados para

de publicidade (planejamento

atender às necessidades práticas

e compra de Mídia, Media Market

da indústria publicitária.

Place, Checking, Tráfego, Timesheet,
Produção, Financeiro e Contabilidade)

A ADSolutions é líder no seu

e também para veículos

segmento. Comprovado pelas maiores

e anunciantes.

agências de publicidade do Brasil
e mais de 1.000 agências de pequeno

Você se surpreenderá com nossos

a médio porte, oferecemos o melhor

novos softwares para rádio e OOH.

suporte, conhecimento e adequações
de softwares que o mercado exige.

Conheça também as opções em Cloud
para agências de pequeno porte.

Saiba mais em adsolutions.com.br
e no facebook @ADSolutionsBrasil.
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amiGoS do merCado
Networking e troca de
conhecimento

N

ascido informalmente numa rede social há três anos
o grupo Amigos do Mercado conta hoje com mais de 22 mil
membros. Segundo seu idealizador
Marcos Braga, general manager da
Milliard: “O grupo nasceu com o objetivo de ajuda mútua, de compartilhar questões inerentes à nossa profissão, de debater, refletir e conversar
com quem tem as mesmas dificuldades e necessidades de quem vive o
mercado 24 horas por dia”.
Este convívio acabou gerando um
prêmio que está em sua segunda edição. E o sucesso, segundo seu idealizador, é justamente porque a premiação destaca os profissionais do
dia a dia, não os diretores ou os cabeças que já estão no topo da pirâmide.
Este ano foram criadas novas categorias, inclusive a inédita de Estagiário, Business Intelligence e de RH.

Segundo Braga, os finalistas
são indicados
por 100 gestores conhecidos
e renomados no
mercado publicitário com nível hierárquico
até gerente, e escolhidos por indicação dos membros do grupo. A
etapa seguinte é por voto popular até
serem conhecidos os vencedores no
mês de dezembro.
O lançamento da edição 2018 da
premiação contou com patrocinadores como o jornal O Globo que promoveu uma ação diferenciada para prestigiar os indicados. Na última
semana de outubro entregou o jornal para os Amigos do Mercado com
uma sobrecapa ilustrada com a foto

PROFISSIONAIS ATUANTES NO CENP E INDICADOS AO PRêMIO
PROFISSIONAIS DO MERCADO
Marco Frade (LG/ABA) – Conselho Executivo e Comitê Técnico Digital – CTD;
Giani Scarin (Globosat) – Comitê Técnico de Mídia – CTM;
Denis Onishi (FCA) – Comitê Técnico de Mídia – CTM;
João Oliver (ESPM/Wunderman) – Comitê Técnico de Mídia – CTM;
Thiago Rodrigues (BETC) – Comitê Técnico de Mídia – CTM;
Paulo Sant’Anna ( MCgarry/GMSP) – Comitê Técnico CENP-Meios – CTCM;
Bárbara Regis (P&G) – Comitê Técnico Digital – CTD;
Paulo Arruda (IAB/Kantar Ibope) – Comitê Técnico Digital – CTD;
Amadeu Nogueira (ESPM) ex-membro do Conselho de Ética e organizador
do Projeto Conteúdo Pedagógico CONAR-CENP
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dos 100 indicados. Ação viralizou rapidamente e quase todos os indicados
fizeram lives, postagens e publicaram
fotos segurando o jornal como se fosse um troféu.
Este ano, as 15 categorias do prêmio Amigos do Mercado são: Anunciante, Estagiário, Professor, Atendimento, Executivo, Profissional de
Apoio, Business Intelligence, Mídia,
Projetos Especiais, Content, Operações, Recursos Humanos, Criação,
Pesquisa e O Amigo do Mercado.
Profissionais que participam do
CENP contribuindo para um mercado mais ético e pautado por melhores
práticas comerciais, estão entre os indicados. Isso só reitera a proposta de
entidade de promover e estimular relações mais éticas e transparentes, o
que é bom para o negócio e é bom para o profissional.
Para conhecer a lista completa de
vencedores, clique aqui https://www.
facebook.com/amigosdomercado/
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GoVerNaNÇa de merCado
Relação das agências com os veículos é
pilar do modelo de negócios

D

izem que os bons negócios
são bons se todos os lados
saem ganhando. Esta máxima vale para qualquer segmento
de mercado, para negociações, parcerias, compra e venda de produtos
e também networking. O princípio
da ética e da transparência é cada
vez mais valioso num mundo aonde
as relações efêmeras e até fakes são
disseminadas pela internet.
O intercâmbio de informações
entreos players do mercado publicitário potencializa o valor das relações comerciais existentes entre
Agências, Veículos e Anunciantes
e destes com o consumidor, o destinatário final da comunicação pretendida.
Destes contatos e relacionamentos é que surgem ideias e oportuni-

Glaucio Binder

dades para disseminar conceitos e
dar voz a campanhas pensadas estrategicamente pra emocionar, ensinar, seduzir e informar a sociedade sobre produtos, serviços ou
posicionamento institucional. Assim, a proximidade dos profissionais de veículos e de mídia, compartilhando projetos e números,
detalhes das ações, dos desafios a
serem enfrentados,desenvolvendo
ideias para melhor aproveitamentodos potenciais de cada veículo,tende
a proporcionar melhores resultados
para o cliente-anunciante.
É do contato direto entre estes
profissionais que podem nascer
grandes cases de vendas, de imagem
e ganhadores de prêmios, sejam eles
de performance pelos anunciantes,
sejam eles de criação e planejamento para as agências.
Por estas razões as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, recomendam no item 2.3, letra “b” do
documento básico da autorregulação ético-comercial publicitária e
que trata das Relações entre Agências, Anunciantes e Veículos:
“A relação entre Anunciante e sua
Agência tem relevância na relação
entre o Anunciante e o Veículo. Na
presença dessa relação, o Veículo
deve comercializar seu espaço/tempo ou serviços através da Agências
nos termos do parágrafo único do
artigo 11 da Lei nº 4.680/65, de tal

Mário D’Andrea

modo que fique vedado:
a) Ao Veículo oferecer ao Anunciante, diretamente, vantagem ou
preço diverso do oferecido através
de Agências
b) À Agência omitir ou deixar de
apresentar ao Cliente proposta a este dirigida pelo veículo
O CENP, procurado por conselheiros representantes de veículos,
informou a ABAP e a Fenapro que,
juntamente com o Grupo de Mídia
de São Paulo tomaram a iniciativa
de emitir cartas abertas ao mercado, ressaltando e relembrando aos
profissionais sobre os compromissos assumidos enquanto categoria
e das práticas históricas e assertivas
do setor, enfatizando a necessidade de fazer valer as recomendações
legais, de autorregulação ético-comercial e a assertividade das melhores práticas.

www.cenp.com.br

@
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São Paulo, 04 de outubro de 2018.

São Paulo, 04 de outubro de 2018.

Aos
Presidentes da Associação Brasileira das Agências de
Publicidade (ABAP) e da Federação Nacional das Agências de Publicidade (Fenapro)

Ao
Presidente do Grupo de Mídia São Paulo – GMSP

Ref.: Relação entre Agências e Veículos de Comunicação – Recomendações das Normas-Padrão
Prezados Presidentes,
O CENP tem recebido, informalmente, algumas observações quanto a forma de atendimento por parte das áreas de mídia das Agências, aos executivos comerciais dos
veículos de comunicação, fatos que, se correspondentes
à realidade, quebram uma tradição que além de técnica,
sempre foi profícua, e que faz parte da história da publicidade brasileira. Esta relação consta das recomendações
das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, expressa no
item 2.3, letra “b” do documento básico da autorregulação ético-comercial publicitária – “2.3 - É vedado... b) à Agência omitir ou deixar de apresentar ao cliente proposta a este dirigida pelo veículo”.
Sabemos que as relações interempresariais da era da
informação em muito alteraram o dia-a-dia do trabalho em todas as estruturas, o que, no caso da publicidade, não deve, no entanto, comprometer a relação humana, direta e franca entre Agência e Veículos, buscando
sempre a qualificação técnica do serviço que presta aos
anunciantes.
Parece-nos prudente, em razão disso, sugerir às duas
entidades, pela legitimidade que têm, sem interferências
externas, promovam ações junto a suas associadas mostrando a importância do atendimento da área de mídia
aos contatos de todos os veículos de comunicação, o que
em muito contribuirá para o conhecimento de ofertas
e virtudes de comunicação oferecidas aos anunciantes.

Ref.: Relação entre Agências e Veículos de Comunicação – Recomendações das Normas-Padrão
Prezado Presidente,
O CENP tem recebido, informalmente, algumas observações quanto a forma de atendimento por parte das
áreas de mídia das Agências, aos executivos comerciais
dos veículos de comunicação, fatos que, se correspondentes à realidade, quebram uma tradição que além de
técnica, sempre foi profícua, e que faz parte da história
da publicidade brasileira. Esta relação consta das recomendações das Normas-Padrão da Atividade Publicitária,
expressa no item 2.3, letra “b” do documento básico da
autorregulação ético-comercial publicitária – “2.3 - É vedado... b) - à Agência omitir ou deixar de apresentar ao
cliente proposta a este dirigida pelo veículo”.
Sabemos que as relações interempresariais da era da
informação em muito alteraram o dia-a-dia do trabalho em todas as estruturas, o que, no caso da publicidade, não deve, no entanto, comprometer a relação humana, direta e franca entre Agência e Veículos, buscando
sempre a qualificação técnica do serviço que presta aos
anunciantes.
Parece-nos prudente, em razão disso, sugerir a esta entidade, pela legitimidade que tem, sem interferências externas, que promova ações junto a suas associadas mostrando a importância do atendimento da área de mídia
aos contatos de todos os veículos de comunicação, o que
em muito contribuirá para o conhecimento de ofertas
e virtudes de comunicação oferecidas aos anunciantes.

Informamos também que o Grupo de Mídia São Paulo
- GMSP tem conhecimento sobre o assunto ora tratado.

Informamos também que a Associação Brasileira de
Agências de Publicidade – Abap e a Federação Nacional
de Agências de Publicidade – Fenapro têm conhecimento sobre o assunto ora tratado.

Desejamos, como a Abap e Fenapro, uma relação harmoniosa em nossa atividade.

Desejamos, como o Grupo de Mídia São Paulo – GMSP,
uma relação harmoniosa em nossa atividade.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Caio Barsotti
Presidente

Caio Barsotti
Presidente
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Às agências associadas,

Aos Presidentes de Sinapros

Caros amigos,

Ref.: Relação entre Agências e Veículos de Comunicação
– Recomendações das Normas-Padrão

Durante as últimas décadas, mudaram os hábitos de gerações de brasileiros, emergiram novas formas de consumo, alteraram-se governos e políticas econômicas. Mesmo com todas as mudanças e obstáculos, nosso mercado
de comunicação e marketing cresceu e se tornou um dos
mais admirados em todo o mundo. Muito disso se deve,
sem dúvida, ao ambiente que interliga os interesses destes três pilares: anunciantes, agências e veículos. É dessa relação e dessa parceria que oportunidades de crescimento surgem para as mais variadas áreas da economia
nacional.
Estamos escrevendo isso porque o grande parceiro das
agências na luta diária para desbravar novos negócios são
os veículos. Por essa razão, causou estranheza à Abap receber do CENP, há algumas semanas, um comunicado no
qual a entidade relatava preocupação externada por representantes de veículos com o pouco tempo atribuído
por nossas áreas de mídia ao atendimento de executivos
e seus projetos.
Sabemos, claro, que a procura por eficiência de custos
e a redução de remuneração causa limitação de equipes
– algo danoso para o perfeito funcionamento de toda e
qualquer área, especialmente no segmento de prestação de serviços.
Porém, não podemos deixar que o dia a dia atribulado
reduza a oportunidade de, como profissionais da área,
conhecermos novas e boas oportunidades de negócios
que os projetos de veículos podem trazer para o sucesso
de nossas campanhas, seja no âmbito financeiro seja no
tocante à reputação criativa das agências.
É no diálogo com todo e qualquer veículo que podemos
detectar grandes negócios para as agências e, principalmente, para os clientes. Assim, solicitamos às agências associadas que voltemos a nos relacionar mais assiduamente com os veículos – como sempre fizemos.
Isso é saudável para nossas equipes. E ainda mais saudável para o mercado.

Car@s,
O CENP nos reportou que tem recebido, informalmente, algumas observações quanto a forma de atendimento por parte das áreas de mídia das Agências,
aos executivos comerciais dos veículos de comunicação.
Os fatos reportados por representantes de veículos dizem respeito ao pouco tempo dedicado pelos profissionais de mídia das agências à recepção e análise dos projetos dos veículos. Além disso, nota-se também que alguns
projetos direcionados especificamente a alguns clientes
não são apresentados aos destinatários finais.
ww
Tais fatos, se correspondentes à realidade, quebram
uma tradição que além de técnica, sempre foi profícua,
e que faz parte da história da publicidade brasileira.
Esta relação consta das recomendações das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, expressa no item 2.3, letra “b” do documento básico da autorregulação éticocomercial publicitária – (2.3 - É vedado... b) - à Agência
omitir ou deixar de apresentar ao cliente proposta a este dirigida pelo veículo).
Sabemos da dificuldade das agências, com estruturas
cada vez mais enxutas, de encontrar tempo para receber,
analisar e adequar projetos de veículos para seus clientes.
Porém, é preciso termos em mente que são esses projetos que permitem uma constante identificação de oportunidades e otimização de negócios.
Temos certeza de que a maior parte das agências entende a importância de um relacionamento estreito e
colaborativo com os veículos. Àquelas que, por alguma
razão, não estejam sendo receptivas às propostas, privando-as do conhecimento dos seus clientes, recomendamos que revejam seus processos e pratiquem a tradicional parceria tripartite – veículo / agência / cliente –, que
será sempre positiva para todos.

Abraço a todos,

Atenciosamente,

Mario D´Andrea, presidente Nacional ABAP
Paulo Sant´Anna, presidente Grupo de Mídia São Paulo

Glaucio Binder, presidente Fenapro
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MERCADO

reTroSPeCTiVa 2018
Revisitar os eventos deste ano é colher
inspiração para os próximos 365 dias

T

odo ano tem congresso, aniversário, eleição de novos dirigentes, lançamento de produtos, inauguração, entrega de prêmios
e uma infinidade de ocasiões em que
o mercado de comunicação se encontra pra debater, refletir sobre o setor e também celebrar.
Em 2018 não foi diferente. Desde o lançamento do CENP-Meios lá
em agosto, passando pelo 28º Congresso de Radiodifusão da ABERT e
posse do novo diretor geral da entidade, agora Cristiano Lobato Flores,
aconteceram momentos de grande
importância para profissionais e líderes do negócio.
Vincent Peyrègne, CEO da Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias (WAN-IFRA), por
exemplo, esteve no Brasil participando do seminário “O futuro da
Confiança”, promovido pela ANJ, e
afirmou que “conquistar a confiança da audiência não é apenas um
imperativo econômico para as empresas jornalísticas, mas também
uma obrigação social e democrática”. Nesta seara, de ética e da confiança, substantivos presentes nos
propósitos do Conar, depois de 20
anos tivemos a posse de um novo
presidente, agora o advogado João
Luiz Faria Netto.
Na ABAP, por sua vez, a diretoria
executiva passou a ser de Alexandre
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Gibotti, enquanto Décio Vomero
segue como consultor da entidade.
Responsável por reunir as agências
de publicidade, a ABAP em 2018
também implementou uma de suas
mais emblemáticas ações institucionais: solicitou à Fundação Dom Cabral, um Protocolo de Compliance
com diretrizes de Governança Corporativa, pelo qual pequenas, médias
e grandes agências possam estabelecer programas internos de Compliance, assegurando ampla transparência nas relações com empresas
anunciantes, fornecedores, veículos
de comunicação e demais stakeholders.
2018 também foi ano de mudança
de mandato na ABA – Associação
Brasileira de Anunciantes, com novos nomes no Conselho Superior, na
Diretoria Nacional, no Capítulo Rio
e no Conselho Fiscal, e do lançamento do projeto ABA 2020, criado para
definir os rumos futuros da Associação produzindo uma agenda estratégica e de impacto que envolve questões críticas dos negócios e também
da sociedade de forma interligada:
“Mobilizar o Marketing para Transformar os Negócios e a Sociedade”.
Um bolo com muitas velinhas
Importantes veículos do mercado apagaram velinhas e comemoram oferecendo ainda mais conteú-

do. Meio & Mensagem completou 40
anos, marco gratificante em um país com os desafios que o Brasil reserva a quem empreende e faz negócios.
E o PropMark cravou seus 53 anos
com um encontro entre profissionais
do mercado e alunos para analisar a
realidade atual e os desafios do setor.
E já que não importa a idade, nada substitui o talento, o prêmio Profissionais do Ano apagou 40 velinhas
convidando o mercado publicitário a
visitar uma exposição em que todos
os premiados, desde o tempo da propaganda em preto e branco, estavam
exibidos na Oca do Ibirapuera. Entregue anualmente no mês de outubro, referente aos comerciais e campanhas produzidos e veiculados no
ano anterior, a edição comemorativa
das quatro décadas do Profissionais
do Ano em 2018 foi comemorada
com toda a pompa que a data merece. Considerado um dos mais importantes prêmios do mercado publicitário, o Profissionais do Ano foi
idealizado pela Rede Globo em 1960
como forma de destacar os profissionais e marcas que desfilavam nos intervalos comerciais da emissora em
nível nacional.
“O prêmio vem sendo um retrato do que de melhor acontece no
Brasil e também regionalmente, estimulando um ambiente de saudável competitividade e de criatividade”, afirma Renato Pereira, diretor
de Relações com o Mercado da Globo, responsável pela área nos últimos 7 anos e pelo prêmio desde julho de 2017, quando deixou o cargo
Gilberto Leifert, também ex-presidente do Conar.

Há 20 anos, nos dedicamos a
fomentar a livre e leal concorrência, incentivando a conformidade às normas legais e de

CENP

autorregulação ético-comercial,

20 Anos

publicidade, ajudando anun-

pilares do modelo brasileiro de
ciantes, veículos e agências a
melhorarem as condições para
a criação de um ambiente
de negócios cada dia mais
positivo, ético e transparente.

Associadas Fundadoras

Associadas Institucionais

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

CENp 20 ANOS

Trabalho e hiSTÓria

A

trajetória de 20 anos do
CENP foi celebrada com
um elegante almoço no
hotel Renaissance na última semana de novembro. A presença de lideranças do setor, representantes
de Agências, Veículos e Anunciantes, demonstrou a representatividade da entidade e a pluralidade
de suas iniciativas de valorização
da ética concorrencial e da meritocracia.
Confira a íntegra do discurso do
presidente Caio Barsotti durante o
evento e veja as fotos de Alê Oliveira:
“Considerem-se numa festa. Simples, mas de muito significado.
Estamos celebrando os 20 anos
de existência das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária e do
CENP, entidade fruto da disposição
de Veículos, Agências e Anunciantes em manter o espírito de autorregulação no mercado publicitário,
prática inaugurada entre nós por lideranças pioneiras do setor na metade do século passado, quando a
tecnologia começava a mudar as relações entre as pessoas em todas as
partes do mundo.
A iniciativa de duas décadas é generosa em experiências, ampla em
debates e rica em encontros promissores.
Uma entidade viva é o que somos,
aberta a tudo o que ocorre próximo
ou distante no mundo da comunicação. Entidade reconhecidamente
democrática e de consensos.
O que nos trouxe até aqui foi a
vontade de estarmos juntos. Res-
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peitando interesses diversos, porém legítimos, optamos por aderir livremente a autorregulação,
na crença de que o diálogo permanente e frutífero nos leva ao aperfeiçoamento das melhores práticas,
sempre na busca da valorização da
ética concorrencial e da meritocracia. Estamos aqui, enfim, porque é
aqui que decidimos estar.
Eu desejava falar de nomes que
construíram os alicerces desta história vitoriosa, mas resolvi, por
questão maior de justiça, falar de
todos, os presentes, dos que impedidos, não compareceram e os que
o tempo tornou lembrança benfazeja em nossa memória (sauda-

des, Coronel!), e dizer que o CENP
é uma das afirmações do que existe de melhor na vida brasileira – a
disposição de gente de boa vontade
em construir escadas, passarelas,
pontes, viadutos sólidos e resistentes à ação do tempo, tudo que ajude o desenvolvimento e propicie a
felicidade coletiva. Com liberdade
e ética concorrencial.
Muito obrigado pela presença e
que continuemos preparados para
os anos de construção de novas realidades. O tempo que começa agora. Com afirmação e certezas. Como sempre ocorreu.
O tempo, amigos, não para.
Obrigado a todos! Uma boa festa.”

Caio Barsotti, Rodrigo Lacerda, Edney Narchi e João
Luiz Faria Netto

Geraldo Alonso Filho e Walter Zagari

César Paim e Marcelo Rech

Luiz Lara e Armando Ferrentini

Juliana Andrade, Andréa Costa e Caio
Barsotti

Raul Nogueira e Claudio Kalim

José Otaviano Pereira e Glaucio Binder

Flavio Pestana, Dudu Godoy e Flávio Corrêa

Renato Pereira, Gilberto Leifert e Caio Barsotti

Antonio Freitas e Orlando Marques

Paulo Stephan e Célia Fiasco

Fernando Fischer, Orlando Marques e Marcelo Barrea

Luiz Leite e Antonio Lino Pinto

Alexandre Barsotti e Dudu Godoy

Orlando Lopes, Dora Câmara
e Antonio Ricardo Ferreira

Duilio Novaes e Ana Magalhães

Paulo Chueiri, Rose de Almeida e Zé Francisco Queiroz
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CENp 20 ANOS

Marcelo Duarte e Gilberto Leifert

Vagner Quiles, Ernesto Morita, Natália Gandolfe e
Marcos Barbosa

Caio Barsotti e Paulo Saad

Frank Alcântara e Páris Piedade Neto

Dora Câmara e Maria Célia Furtado

Antonio Carlos de Moura, Antonio Manoel T. Mendes e Hilton Madeira

Alexis Pagliarini e Alexandre Gibotti

Paulo Sant’Anna e Paulo Stephan
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Giovana Marchezani, Oscar Mattos e
Daniele Santos

Enio Vergeiro, Sandra Martinelli e Marcelo D’Angelo

Alexis Pagliarini, Glaucio Binder e Geraldo de Brito

Orlando Lopes, Luiz Leite, Caio Barsotti e Renato Pereira

Sandra Martinelli, Carlos Rubens Doné e Salles Neto

CURTAS
DISCOVERY NETWORKS
BRASIL ASSOCIA-SE
AO CENP
A Discovery Networks Brasil acaba
de se associar ao CENP. É o segundo
grupo de canais de TV por assinatura
e o primeiro de origem internacional
a subscrever as Normas-Padrão da
Atividade Publicitária.
“Já participávamos ativamente das
reuniões do CENP e para nós fazia
todo o sentido estarmos também
associados. Estamos alinhados com
as orientações e recomendações do
CENP e é natural nos aproximarmos
ainda mais da entidade. Em um
momento de transformações da

ATENDIMENTO &
NEGÓCIOS

Com o objetivo de preparar os
profissionais de atendimento para
atividades de gestão, liderança e um
entendimento cada vez mais amplo do
mercado e das modernas ferramentas
digitais, o Grupo de Atendimento
mudou de nome.
E no ano de seu quinto
aniversário, passa a utilizar o nome
Grupo de Atendimento & Negócios,
em uma tentativa de adequar-se
às constantes mudanças do setor
e de aprimorar a qualificação de
seus associados, ajustando-os às
novas atribuições e solicitações dos

indústria, apoiamos a necessidade
de discussões e queremos participar
desta conversa, ajudando a construir
o futuro do nosso negócio”, diz
Roberto Nascimento (Naná), VP de
vendas publicitárias da Discovery.
Na condição de associada, a
Discovery pode inserir as suas
tabelas e formatos comerciais no
Banco Único de Listas de Preços,
BUP, acessar o banco de agências
certificadas pelo CENP, entre outros
benefícios reservados às associadas.
“O mais importante é o aval que um
grupo de comunicação internacional
como a Discovery dá as NormasPadrão e ao modelo brasileiro de

publicidade”, diz o presidente do
CENP, Caio Barsotti.
A Discovery está presente em 230
países e territórios, sua programação
sendo apresentada em mais de 40
idiomas. É hoje o segundo grupo de
mídia em audiências consolidadas
nos EUA. Na América Latina, é líder
em programação factual, infantil e de
estilo de vida.
No Brasil a programadora opera doze
canais por assinatura, dos quais oito
veiculam publicidade: Discovery,
Discovery Kids, Discovery Home
& Health, Investigação Discovery,
Discovery Turbo, TLC, Animal Planet
e Food Network.

anunciantes. A mudança também
nasceu de pesquisa realizada junto a
220 profissionais e que apontou que
74% dos atendimentos acreditam
que precisam compreender o digital
de forma mais avançada e que
50% dos entrevistados acreditam
que precisam se capacitar para
desempenhar melhor as atividades
do dia a dia.

los e referências para o entendimento das necessidades das agências e
anunciantes, passará a ser recomendado pela entidade a seus associados
participarem. Dessa forma, a Singular
passará a apresentar suas conclusões
também para os anunciantes, quando solicitados.

FAZ POUCO TEMPO
ABA APOIA PMV
Realizada há mais de 20 anos pela
Singular, o PMV Painel de Marketing de
Veículo, passa a contar com o apoio institucional da ABA – Associação Brasileira de Anunciantes.
O estudo que avalia anualmente
como os principais players de comunicação são percebidos pelo mercado, fornecendo subsídios para uma
melhor gestão comercial dos veícu-

No último dia 29 de novembro o mercado de revistas ganhou mais um livro dedicado ao seu universo. Roberto
Muylaert lançou o livro Faz Pouco Tempo, publicação que abrange as atividades do autor no mundo editorial, desde
as experiências nas revistas Exame e Veja, até Ícaro e Visão. Seu trabalho como
gestor da TV Cultura por nove anos e a
criação de padrões de qualidade e audiência para a TV pública brasileira também estão nas páginas do quarto livro
do autor. Editora Sesi-SP.
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CRôNICA

SaUdadeS de QUem CheGoU
NaS aSaS da VariG

E

ra raro, mas, às vezes, ele
“queimava o churrasco”, expressão gaúcha para justificar
algum atraso, o que dizia com meio
sorriso na boca que se ocuparia, logo
em seguida, com o cachimbo, tivesse ou não em área proibida ao fumo.
Nada estranho para quem nasceu
em São Sepé, terra das plantações e
fumo, feudo e cultura da Souza Cruz,
onde o pai, por toda a vida, trabalhou. Eu aprendi desde que cheguei
ao CENP, que mesmo com o churrasco queimado, todo dia era dia de
aula da vida que estava começando,
ministrada por um professor especial, o homem que ajudou a construir a publicidade brasileira – Petrônio Correa.
Comecei observando, sem necessidade de exposição: o mais importante para quem deseja sobreviver
num negócio de muitos interesses, e
de atores distintos em características
e propósitos, era saber ouvir, mas ouvir à exaustão, e falar o indispensável.
Petrônio foi um mestre do ouvir os
outros e reduzir importância dos fatos considerados definitivos e não solucionáveis. Ele conseguia com paciência superar divergências e chegar a
um ponto de entendimento.
Foi um gaúcho de corpo e alma,
corintiano doente, leitor pertinente e aprendeu a gostar de literatura
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com os títulos maravilhosos da Editora Globo e com escritores e tradutores do naipe de Érico Veríssimo,
Carlos Drummond de Andrade, Lúcia Miguel Pereira e muitos outros.
A literatura o colocou mais próximo da realidade brasileira do período pós Segunda Guerra. Bebeu na
fonte dos maiores escritores que viveram Paris quando o mundo ainda
era uma festa.
Tinha muitas saudades da Varig,
em cujas asas chegou a São Paulo para consolidar junto com Macedo, no Rio e Mafuz, mantido na
origem, o que foi a primeira grande agência de publicidade brasileira – a MPM.
Eu tenho saudades do Petrônio.
Caio Barsotti

Petrônio Correa faleceu no dia 1º
de dezembro de 2013.

N.E.: O texto do publicitário Caio
Barsotti foi publicado originalmente no livro “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

NOSSOS NÚMEROS
AGÊNCIAS CERTIFICADAS

CERTIFICAÇÃO

1904

2001

2358

2002

13.290

2728

2003

Agências Cadastradas

3110

2004

3623
3753
3909
3800
3532

2005
2006
2007
2008
2009

2506
2544
2191
2255
1991
1812
1522
1457
1311
Até 28 / novembro / 2018

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Até 28 / novembro / 2018

766
Processos Avaliados

De janeiro até 28 / novembro / 2018

Fonte: CENp

ENQUETE DE SATISFAÇÃO
23
(3%)

16
(3%)

Total de Envios: 8.151
Total de Respostas: 703

233
(33%)
431
(61%)

Acima do Esperado
Dentro do Esperado
Abaixo do Esperado

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

Muito abaixo
Dados consolidados até Novembro/18
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CARTAS

20 ANOS CENP
Prezado Caio,
Um mercado regulado é um mercado forte, ético e igual para todos.
Representamos os proﬁssionais
que atuam na indústria da comunicação, no caso da APP Ribeirão
que desde 1984 atua em uma grande e importante região metropolitana, que tem como sede a cidade de
Ribeirão Preto/SP.
Não temos no interior paulista as
principais entidades do setor, em
razão disso, a APP recebe de braços abertos proﬁssionais de todos
os segmentos e procura, dentro das
suas atribuições, promover conhecimento, qualiﬁcação e reconhecimento de atividades voltadas para
proﬁssionais e estudantes de publicidade, propaganda e marketing.
Vivemos novos tempos, cada vez
mais desaﬁadores, principalmente
em manter entidades e associações

sem ﬁns lucrativos que precisam
contar com voluntários que doam
um pouco de seu tempo em prol de
um segmento tão importante para
a sociedade.
Parabenizamos o CENP, pelos
20 anos de atividades e pelos excelentes serviços prestados ao nosso
mercado.
Saudações.
Toni Valente, presidente APP
(Ribeirão)
Parabéns pela excelente matéria
sobre as Associações Proﬁssionais
do mercado da comunicação. Cuidar das pessoas e valoriza-las é imprescindível ao setor que pretende
enfrentar os desaﬁos e crescer com
sustentabilidade e eﬁcácia.

À diretoria do CENP-Conselho Executivo das Normas-Padrão pelos 20 anos de incansável
trabalho pela valorização e fortalecimento do mercado publicitário brasileiro.
Abraço da diretoria do SINAPRO-RS e em especial do Fernando Silveira, Delmar Gentil e Max
Rathke.

Antonia Justo Braga, Marília (SP)

SINAPRO (RS)
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PAN 2019.
VOCÊ VÊ
EM LIMA,
NO PERU,
OU NA
RECORD TV.
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.
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