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ABA comemora
60 anos de fundação

ABP e GMRJ tornam-se
entidades aderentes
ao CENP

2

UMA LIGAÇÃO DIRETA COM
A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

EDITORIAL

A UTILIDADE PÚBLICA
DO CENP
Caio Barsotti

O

CENP tem entre suas funções estatutárias assegurar assessoria a agentes públicos e privados
participantes na atividade publicitária, oferecendo
expertise para assegurar as melhores práticas éticocomerciais entre Anunciantes, Agências e Veículos
de Comunicação.
Em razão disso, antes como agora, o CENP, sempre
que convocado, responde aos chamados, incluindo
aqueles que objetivam dar transparência e legitimidade aos atos publicitários da administração pública.
O CENP possui convênio com a União, pelo qual
se definiu as características formais da publicidade
do Governo Federal, e com os veículos de comunicação de todos os meios, assegurando preços especiais para as veiculações de informações publicitárias de utilidade pública, como as chamadas para
vacinações, entre outros.
Internamente, e para atender tanto ao anunciante
público como ao privado, municiou-se o CENP de
instrumentos técnicos que permitem maior transparência e controle sobre a publicidade, de uma forma
geral, nascendo daí o BUP, Banco Único de Listas de
Preços dos veículos de comunicação, que a lei exige
sejam públicas e oferecidas para negociação para todos os anunciantes.
Da mesma forma, por iniciativa pioneira, abriu e
democratizou o mercado de verificação de circula-

ção de veículos impressos, através do credenciamento de mais de quatro dezenas de empresas de auditoria para realização de tal serviço, adotando como
padrão o que é meritoriamente realizado desde o século passado pelo IVC.
O CENP recebeu e mantém como instrumento que
pode ser utilizado quando desejado, a expertise do
IAP, know-how e sistema que, quando foram utilizados, mostraram-se úteis no controle da aplicação
das verbas públicas, porque dá aos gestores o quadro geral das veiculações realizadas em cada período, abrindo a possibilidade de aferição da sua eficácia, ao mesmo tempo em que assegura transparência
à sociedade quanto aos investimentos realizados.
O CENP está sendo demandado, agora, nacional
e regionalmente, sobre o que faz e como age e sempre responde de forma propositiva, mostrando que
a autorregulação ético-comercial pode ser um bom
e eficiente instrumento de governança dos investimentos em publicidade, sejam públicos ou privados,
sem pedir ou receber qualquer tipo de contrapartida, que não seja a qualificação de uma atividade que
é fundamental na relação governo-população. Ou
de qualquer dos anunciantes privados com o seu
mercado.
Boa leitura!
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cEnp
ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES
ASSOCIADAS

ENTIDADES PROFISSIONAIS
ADERENTES

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)

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

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 Anun-
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às normas legais e de autorregulação, pilares 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

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

ciantes, Agências de Publicidade e
Veículos 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

ENTIDADES
CONVENIADAS

meio do 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
• Ética
• Transparência
• Harmonia

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

ATUAÇÃO PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica
O CENP certifica a qualificação técnica das agências de publicidade, assegurando que elas tenham estrutura física e de pessoal compatível com
o mercado no qual atuam, inclusive
quanto ao uso competente de pesquisa de mídia.
BUP - Banco Único de Listas de Preços
O CENP mantém depósito, para
comprovação pública, das listas de
preços dos Veículos de Comunicação,
instrumento inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços de veiculação da publicidade.
Credenciamento de Serviços de
Fornecedores de Informações de Mídia
O CENP credencia os serviços de informações de mídia oferecidos por
empresas especializadas.
Credenciamento de Serviços de
Verificação de Circulação
O CENP credencia também institutos e empresas deste segmento,
proporcionando mais transparência
para o mercado e segurança nos investimentos publicitários.
Fórum de Discussões Técnicas e
Comerciais
O CENP é um fórum permanentemente aberto para discussões desta natureza e outras, de fomento do
mercado publicitário, em proveito
de Anunciantes, Agências e Veículos.
CENP-Meios
É uma ferramenta que, utilizando
dados de origem comprovada, mede o tamanho do investimento nacional em mídia, a partir de dados
fornecidos por aproximadamente 80
das maiores agências de publicidade
do país, o que se estima representar
parcela preponderante das verbas de
publicidade.

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 S. 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 - Isabela Ferreira Sperandio e Virginia Any
(titulares); Ernani Paciornik e Adriana Cury de Melo (suplentes). aNJ - Flávio
Bonfim Pestana e Gian Marco Santamaria (titulares); Antônio Carlos de
Moura e Ricardo Pedreira (suplentes). CENtraL DE OUtDOOr - Fabiana
Soriano e Luiz Roberto F. Valente Filho (titulares); João Batista de Oliveira e
Valério Junkes (suplentes). FENaPrO - Eduardo de Godoy Pereira, Geraldo
Martins de Brito e Rino Ferrari Filho (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
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., 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.

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
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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 9.200
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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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E GOVERNANÇA REÚNE-SE
PELA 1ª VEZ
Órgão é dedicado ao aconselhamento e acompanhamento administrativo da entidade

O

CENP promoveu no final de
fevereiro a primeira reunião
do seu Conselho de Administração e Governança, com presença dos conselheiros Gilberto Leifert,
Luiz Leite, Roberto Mesquita e Rodrigo Lacerda, além de Caio Barsotti, presidente da entidade, gerentes e
supervisores do CENP. Criado em
dezembro, o Conselho é responsável
pelas atribuições administrativas delegadas à Diretoria Executiva.
Na pauta da reunião, ações administrativas, financeiras, tributárias e
institucionais da entidade e demandas da Diretoria sobre questões como análise de riscos e recolhimento
da contribuição associativa.
Considerando se tratar da primeira reunião, os presentes concordaram que, neste momento, a

prioridade deva ser o aprendizado,
começando por se estabelecer os
assuntos e rotinas de deliberação e
o calendário, ficando acertada que
elas ocorrerão periódica e ordinariamente a cada trimestre.
Boa parte da reunião foi dedicada a uma exposição pela direção do
CENP sobre a estruturação, organização e ações da entidade, tanto do
ponto de vista administrativo e financeiro quanto institucional e normativo, o que propiciou várias sugestões por parte dos conselheiros.
Uma delas diz respeito à produção
de uma pesquisa para se entender a
percepção de valor sobre a entidade
para os diversos segmentos com os
quais o CENP interage, visto que suas principais fontes de receita advêm
do valor atribuído à sua atuação.

AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO
Além de supervisionar as atribuições administrativas da Diretoria Executiva, o
Conselho de Administração e Governança responde também por:
• Pautar-se no melhor interesse da entidade, buscando o equilíbrio entre os
associados fundadores e institucionais,
com o objetivo de proteção, preservação e valorização do CENP.
• Propor alteração nos Estatutos Sociais

em matérias administrativas.
• Monitorar o desempenho financeiro e
operacional da Diretoria Executiva.
• Criar e promover condições para o bom
ambiente de atuação do voluntariado.
• Exercer a política de compliance, zelando pelo aprimoramento dos sistemas de
controle de gestão.
• Auxiliar a Diretoria Executiva nos aspectos relativos ao capital humano.

A direção do CENP historiou os
seus esforços no aprimoramento da
sua comunicação, de modo a enriquecer o repertório de informação
aos players do mercado, bem como
agregar valor e aprimorar à percepção do CENP. Entre estes esforços,
foi reportada a campanha dos vinte
anos de fundação do CENP, que está sendo preparada voluntariamente
pela agência DPZ&T, sem ônus para a entidade.
No que tange às análises de performance, foram trocadas informações
sobre ações de aproximação com os
veículos de comunicação.
Ao final da reunião, Roberto Mesquita pediu a palavra para apresentar uma menção de louvor e parabenização ao trabalho que a Diretoria
Executiva, em conjunto com os gestores contratados do CENP, vem realizando, notadamente em respeito à
governança corporativa da entidade, em especial, às ações tomadas pela entidade e que resultaram em desenvolvimento e fortalecimento que
se vê nesse momento. A menção de
Roberto foi acompanhada pelos demais Conselheiros.

@

www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/
conselho-administracao-governanca
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ABA

NO VIGOR DOS
60 ANOS
Entidade fundadora do cEnp comemora aniversário com
novo posicionamento e várias novidades

A

ABA iniciou as comemorações pelos seus 60 anos de
atuação em 19 de fevereiro,
com evento em São Paulo, no qual
tanto foram anunciadas novidades
como um novo posicionamento “Mudando com a Mudança”.
“Por ter causa e propósito, a ABA
conseguiu se estruturar e compor
um conselho com nomes importantes do mercado e fazer parte de
uma rede internacional de entidades de anunciantes”, disse João
Branco, presidente da ABA e CMO
do McDonald’s Brasil, em discurso durante o evento. “Nos últimos

cinco anos, tive o prazer de conhecer muita gente, o que ajuda a nos
mover a continuar com essa agenda gostosa. Em paralelo, a ABA se
engajou em discussões de causas
como liberdade de expressão, publicidade infantil, comunicação digital e autorregulamentação”.
Branco considera que a sociedade tem cobrado das entidades
um papel social e que esta mensagem tem sido reconhecida e praticada. “Temos, na ABA, uma maneira única de ter uma liderança
transformadora”, disse Branco. Para Sandra Martinelli, presidente

A partir da esquerda, Branco e Sandra com Marcia Esteves e João Campos.
Nas demais fotos, registros do evento da ABA
10 - CENP Em rEvista - Março, 2019

executiva da ABA, os consumidores estão ávidos por marcas com
propósito, que possam ser coadjuvantes na construção de um Brasil melhor.
Ela cita como exemplo de ações
nesta direção o lançamento em fevereiro do piloto da Aliança Unstereotype, conduzido pela ONU
Mulheres e Unilever e apoiado por
ABA e WFA.
Outras iniciativas da ABA paro o
ano são:
• Campanha publicitária criada
pela Grey, com filme e peças de
mídia impressa, resume o novo posicionamento da entidade,
“Mudando com a Mudança”.
• Onze eventos em sete capitais e
presença no ABA Summit de Bob
Liodice, CEO da ANA, e Stephen
Lorke, CEO da WFA, World Federation of Advertisers.
• Foi lançamento em fevereiro o
“Manual ABA de Boas Práticas
pelo Fim do Assédio em Eventos”,
uma das mais importantes entre-

“NUNCA SE ESPEROU TANTO QUE AS ORGANIZAÇÕES SE
ENGAJEM EM QUESTÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS”
João Branco, presidente da ABA
e CMO do McDonald’s Brasil, detalha, em entrevista à CENP em Revista
o novo posicionamento e iniciativas
da entidade em comemoração aos
60 anos da sua fundação.

gas do pilar de Advocacy da ABA.
Mais Guias serão lançados ao longo do ano.
• A ABA continua com parcerias
para o lançamento do livro “Líderes do Marketing”, que trará experiências de grandes gestores do
mercado.
• Outra prioridade da ABA nas comemorações dos seus 60 anos
é seguir próxima da academia.
Pensando nisso, a edição 2019 do
prêmio ABAcademy ESPM já foi
iniciada, desta vez em parceria
com Pepsico.
• Em parceria com a Verizon, a
ABA promoverá a primeira edição do Grow, programa exclusivo de capacitação com a Hyper Island. O programa acontecerá em
março na sede da Verizon Media
em Sunnyvale, Califórnia.

www.aba.com.br

@

Como resume o novo posicionamento da entidade?
Nosso posicionamento é composto
por nosso propósito, nossa estratégia
e por nossa recente campanha, que
celebra os 60 anos da ABA.
“Mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade” é
nosso propósito e missão enquanto
entidade que representa hoje mais
de 100 marcas e se articula com o
ecossistema de comunicação e marketing, com o governo e com outras entidades de dentro e de fora
do Brasil.
Com relação à nossa estratégia,
estabelecemos a Agenda 2020, que
contempla os seis temas direcionadores da Gestão 2018/2020.
1. Marketing de Conteúdo, relevância e engajamento
2. Consumo Consciente – ABA como
exemplo
3. Protagonismo Colaborativo da
ABA
4. A tecnologia e seu impacto na Comunicação e no Marketing
5. O futuro modelo de Comunicação
e Marketing
6. A próxima geração de consumo
de comunicadores e marqueteiros – construção do padrão de excelência
E para comunicarmos todas estas

mensagens e também mostrar que
estamos olhando pra frente, atentos
a todos os movimentos da sociedade, acabamos de lançar a campanha
“Mudando com a Mudança”, criada
pela Grey, nossa agência de publicidade pro bono.
Além dos elementos citados, nosso
posicionamento considera que não
fazemos nada sem parceiros. Todas
as nossas ações demandam uma intensa articulação com nossa rede de
stakeholders. Por isso, sempre criamos oportunidades de estímulo ao
debate, aprofundamento e alinhamento, por meio de uma agenda diversificada de reuniões e contatos
com players de toda a cadeia. Um
movimento que vai desde o alinhamento interno e externo ao diálogo constante com organizações do
mercado a exemplo do próprio CENP.
Como explica a tendência de tantas empresas, em defenderem causas em sua comunicação publicitária? Considera esta tendência como
positiva?
Primeiramente, sim, considero essa tendência algo muito positivo
para os negócios e também para a
comunicação publicitária. Recentes
estudos revelam que negócios movidos por um objetivo maior têm desempenho dez vezes superior àqueles que só se preocupam com o lucro
dos acionistas.
Diante dessa realidade mundial, o
marketing deve ficar atento aos interesses que permeiam o comportamento e fatores de decisão dos conMarço, 2019 - CENP Em rEvista - 11

ABA

sumidores. Nunca se esperou tanto
que as organizações se engajem em
questões sociais e ambientais; isso
significa que, se quiser prosperar ao
longo do tempo, toda empresa deve entregar não apenas resultado financeiro, mas, também, mostrar seu
impacto positivo para a sociedade.
Importante compreendermos - e a
ABA tem provocado este tipo de reflexão - que as marcas hoje não são
mais julgadas apenas pela qualidade de seus produtos e serviços ou pela saúde de seus balanços financeiros; cada vez mais pessoas as avaliam
com base em como se relacionam
com os trabalhadores que empregam, com as comunidades onde atuam, com o meio ambiente à sua volta, com os clientes que atendem. Essa
tendência explica a crescente corrida
das empresas em busca de um propósito, que vai orientar suas relações
com os stakeholders e, consequentemente, sua estratégia de comunicação publicitária.
Qual é, no seu entendimento, o papel da ABA hoje e no futuro próximo?
Entendo que, hoje, a ABA tem trabalhado incansavelmente para a preparação de um terreno promissor
para a categoria nesse futuro próximo. O papel da entidade é instituir e
fortalecer cada vez mais um marketing de conteúdo, relevância e engajamento. Por isso, a estratégia desenhada agrega muita produção e
compartilhamento de conhecimento, uma participação efetiva da ABA
na valorização e posicionamento da
comunicação e do marketing como
especialidades indispensáveis para os
12 - CENP Em rEvista - Março, 2019

negócios, e um papel de mediação e
mobilização.
A ABA é o único lugar onde reside a capacidade de liderar e articular os debates que englobam os aspectos éticos, sociais, econômicos e
técnicos da área de comunicação e
marketing. E nesse cenário tão complexo, é fundamental articulações e
mobilizações institucionais, como as
que realizamos com a WFA, órgão referência global sobre comunicação e
marketing; com o governo, que nos
reconhece como legítimos representantes dos anunciantes; e com a indústria, pois somos o único ambiente de encontro de todos os líderes
desse setor. Também auxiliamos os
profissionais nos tornando fonte das
melhores práticas e padrões, desenvolvendo produções colaborativas e
disponibilizando todos os conteúdos
gerados em nossos comitês, grupos
de trabalho e eventos.
Assumir esse papel vem acompanhado de inúmeros desafios, que
estão presentes não só para o marketing, mas em todos os mercados.
Ainda assim, acredito que dentro da
complexidade de nossa conjuntura econômica, política e social, contribuímos efetivamente para que os
anunciantes sejam bem-sucedidos
em suas jornadas, bem como para
que o mercado tenha melhor desen-

volvimento, tornando-se mais forte e
sustentável. Exemplo concreto disso
é a participação de líderes de grandes empresas em nossos conselho, diretoria, comitês e grupos de trabalho
para serem protagonistas dessa evolução, encontrando na ABA suporte
para construir soluções para impactar esse futuro que está emergindo.
Quais são os próximos guias que a
ABA deve lançar ao longo do ano?
Preparamos para este ano tão especial, no qual completamos seis décadas, o lançamento de cinco novos
guias:
• “Manual ABA de boas práticas e
responsabilidade pelo fim do assédio em eventos”, em parceria com
a Think Eva e Ampro e patrocínio
da Heineken;
• “Relatório global de maturidade do mercado programático de
2018” e “Mapa Global de Privacidade da WFA”, ambas as iniciativas
alinhadas com a WFA;
• “Guia ABA de boas práticas de relacionamento Agências de Publicidade e Clientes”, em parceria com
a Q&A e apoio da ABAP;
• “Manual ABA de Compliance LGDP – Boas práticas de governança
de dados para publicitários”, em
parceria com Pinheiro Neto Advogados.

cEnp

O VALOR DA CERTIFICAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Seis profissionais de Agências de publicidade e Veículos de comunicação de
vários pontos do Brasil explicam porque a certificação concedida pelo cEnp é
bem mais do que o atendimento a uma exigência legal

“A CERTIFICAÇÃO É UM
CURRICULUM VITAE”
Um primeiro olhar sobre a Certificação de Qualificação Técnica concedida pelo CENP pode sugerir
que a sua utilidade seja limitada a agências que atendem a contas publicitárias do poder público. A legislação em vigor, a Lei 12 232, exige tal documento, citando nominalmente o CENP como entidade capaz
de emiti-lo.
Ao mencionar a Certificação e o CENP, o legislador
visava credenciar as agências de publicidade aptas a
tratar com o dinheiro público. Afinal, a Certificação é
um curriculum vitae, uma espécie de diploma concedido por um terceiro qualificado, no caso, o CENP mediante a uma série de exigências, a uma empresa que
se apresenta para uma concorrência pública de publicidade. O órgão contratante não é obrigado a conhecer em profundidade todos aqueles que se apresentam
a uma concorrência; o CENP, para conceder a Certificação de Qualificação Técnica, é.
Nenhuma agência obtém a Certificação de Qualificação Técnica – e falo por experiência própria, pois detenho a Certificação do CENP desde 30 de setembro de
1999 – sem passar por um escrutínio completo, que leva em conta desde as instalações, equipes e posse e uso
de pesquisas de mídia, sem as quais não se faz mídia
tecnicamente. Quando digo “escrutínio completo” o
digo pra valer. Não aconteceu comigo, mas sei de casos
em que um agente do CENP foi em pessoa à agência,
ver com os próprios olhos se as informações enviadas

Queiroz Filho,
co-presidente
da Ampla e
diretor nacional
da Abap

pela agência candidata à Certificação eram pra valer.
Mais: a vigência da Certificação é relativamente curta, obtê-la não concede à agência nenhum salvo-conduto, a renovação do documento é processo bem parecido a tirá-lo pela primeira vez. Ou seja: não basta
parecer; tem de fazer acontecer – instalações, equipes,
pesquisas – e fazer acontecer permanentemente, senão
adeus Certificação.
Dá trabalho, é preciso cuidado e atenção permanentes, mas não reclamo: considero que Certificação de Qualificação Técnica concedida pelo CENP, e
que tenho emoldurada no hall de entrada, um atestado formal, indiscutível, legal e moral, de que a minha
agência, trabalho de uma vida inteira, é uma empresa reconhecida, séria, comprometida com as melhores
práticas, ciente dos seus deveres e responsabilidades,
uma empresa adulta, sintonizada com o nosso tempo.
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“UMA GARANTIA VALIOSÍSSIMA”
Quando uma agência se apresenta pela primeira vez
para veicular uma campanha em nome do anunciante,
temos um procedimento padrão para exame do cadastro da agência. Este exame é sumariamente simplificado se a agência apresentar o seu Certificação de Qualificação Técnica do CENP.
Ao informar esta condição, minha equipe imediatamente acessa o site da entidade e confere a condição
da agência. Sendo confirmada a Certificação, o procedimento de cadastro é quase que automático, pois tenho a certeza de que o CENP comprovou a condição
da agência, seu contrato social, o histórico e a qualidade das suas relações comerciais.
Para nós, é uma garantia valiosíssima, mais do que
uma simples pesquisa de natureza financeira, pois o
CENP exige bem mais do que isso para conceder a sua
Certificação.
Esta garantia, claro, não é absoluta, mas facilita a vida do veículo e coloca o diálogo em outro nível. Eu sei

quem está do outro lado da mesa, posso encurtar caminhos e ir direto ao que mais interessa ao Anunciante, à Agência e a mim próprio, como Veículo: a eficiência da comunicação publicitária.

Julio Paiva,
diretor
comercial da
EPTV

“O CENP MODERNIZOU E FORTALECEU
O NOSSO MERCADO”
Para a indústria da comunicação do Brasil, a criação do CENP foi um divisor de águas. Um nivelamento pra cima da atividade publicitária.
Carlos Rubens
Doné, diretor
de mercado da
Rede Itatiaia
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O CENP modernizou as relações entre os pares e
fortaleceu o nosso mercado. Democratizou a prestação de serviços no Brasil, criando um balizador. Uma
série de boas práticas que o mercado precisava como
referência. Mal interpretado por uma pequena parcela de empresários, foi considerado um custo a mais
para as agências. Percepção essa que não procede,
pois os custos para certificação são baixos e o retorno
que as agências têm é muito superior, principalmente
as dos grupos 6 e 7. Uma relação “custo x benefício”
extremante favorável às agências, assegurando as condições de uma prestação de serviços melhor por parte delas. Resumindo, é melhor trabalhar com agências
certificadas pelo CENP.

“UMA VANTAGEM
QUE CONSIDERO
EXTRAORDINÁRIA”
Já vi um publicitário, diretor de uma agência de médio porte em nosso mercado, definir a Certificação de
Qualificação Técnica como “um pedágio”. Preferi não
esticar a conversa. Sabia que a agência do publicitário era regularmente certificada pelo CENP há muitos
anos, e isso me bastava.
Fiquei, porém, pensando no termo “pedágio”. Não
gostamos deles, porque significam um custo extra, mas
significam também, em quase todos os casos que conheço, uma estrada melhor, mais conservada e segura. Melhor seria não ter pedágios, mas se existem, por
motivos que não cabem debater aqui, é indiscutível que
eles trazem um serviço melhor.
Nesse sentido, a Certificação de Qualificação Técnica pode ser considerada, sim, um pedágio. Cobra
um valor até baixo, para assegurar as condições de um

Hilton Madeira,
diretor nacional
de marketing
da Record

serviço melhor por parte da agência.
Ainda com esta imagem na cabeça, fui consultar a tabela de preços do CENP para a concessão da
sua Certificação. São preços extremamente módicos.
Confira lá, você também. E para as agências menores,
aquelas que teoricamente seriam mais oneradas pelo
custo do “pedágio”, há uma vantagem que considero
extraordinária: o acesso sem custo adicional ao acervo de pesquisas de mídia disponibilizadas para elas
pelo CENP. Sem pesquisa de mídia não se faz mídia
de resultados.
Acho estes muito bons motivos para uma agência obter sua certificação.

“NEGOCIAR COM AGÊNCIAS CERTIFICADAS TORNA
TUDO MAIS FÁCIL, SIMPLES”
No ambiente corporativo, programas de compliance
têm se tornado cada vez mais frequentes. Então, uma
certificação ajuda a dar mais transparência aos negócios.
As consequências de uma negociação, hoje, são extensas e complexas, podendo ter implicações e desdobramentos que podem, no limite, significar até o fim de
uma empresa, lembrando que estas consequências podem demorar anos a vir à tona.
Por isso, entendo que negociar com agências certificadas torna tudo mais fácil, simples. É uma garantia de
habilitação profissional e ética, alguém com quem posso iniciar uma conversa tendo a tranquilidade que resultará em benefícios ao anunciante, que é o que mais
importa tanto para mim, como veículo, quanto para a
agência à minha frente. Um cliente bem atendido e com
resultados positivos, continuará a anunciar, o que é muito benéfico para o segmento e até mesmo pressiona seus
concorrentes a também estarem presentes no mercado
publicitário.

Vladimir Melo,
diretor da TV
Jornal, aﬁliada
do SBT em
Pernambuco

Estamos num ambiente muito competitivo e publicidade é uma das demonstrações práticas de concorrência.
Apoio e parabenizo o CENP pela iniciativa, afirmo que
a credibilidade do Conselho Executivo das Normas-Padrão ajudará o meio e gerará relações cada vez harmoniosas com o mercado.
Março, 2019 - CENP Em rEvista - 15
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“QUANTO MAIS GARANTIAS AO NEGÓCIO,
MELHOR”
Um profissional de veículo de comunicação perguntou-me, não faz muito tempo: para que serve a Certificação de Qualificação Técnica do CENP?
Não foi a primeira vez, mas bem que poderia ter sido a última.
Se estivesse num veículo, eu exigiria a Certificação,
pois traduz mais segurança aos negócios, visto que a
maior parte de suas vendas ocorre por meio de uma
agência. Quanto mais garantias ao negócio, melhor.
Embora seja concedida há vinte anos pelo CENP, ainda não parece bem compreendida por muita gente que
atua no setor. Pode ser porque gostamos de exibir uma
informalidade, uma juventude, uma, digamos, cabeça
fresca em relação às coisas, como se isso fosse uma virtude própria dos muito criativos, antenados, descolados.
De fato, a publicidade precisa de gente criativa, antenada, descolada e, vá lá, cabeça fresca – no bom sentido.
Muito da projeção de qualidade e inovação da publicidade brasileira deriva deste nosso jeito de ser, e que continue sendo assim.
Mas a publicidade precisa também de gente e empresas capazes de cumprir seus compromissos, que conheçam os contornos do funcionamento do mercado, que
saibam exatamente de onde vem e para onde vai o dinheiro que recebe e administra em nome dos anunciantes, que sejam patrões responsáveis e empresários conscientes de que o lucro de hoje garante a continuidade
da agência, que o investimento em pesquisas, tecnolo-

gia, instalações e, o mais importante, gente, vai tornar a
agência mais forte e resistente às crises que inevitavelmente virão. O CENP tem um papel de fortalecer e regular o mercado em questões ético-comerciais. Quando
o veículo não enxerga esta importância, está indo contra
o próprio mercado.
E sabe como um veículo, um anunciante, um interlocutor qualquer, interessado em ir um pouco além da
pesquisa cadastral, pode saber se está diante de um empresário com estas qualidades? Perguntando a ele se sua
agência detém a Certificação de Qualificação Técnica
concedida pelo CENP. É simples assim!

Delmar Antônio
Gentil, da
BriviaDEZ,
Sinapro RS e
Fenapro

@ Mais informações sobre a Certiﬁcação de Qualiﬁcação Técnica, documentos e formulários
estão no site
http://www.cenp.com.br/certiﬁcacao/solicitacao-de-certiﬁcacao
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OS PASSOS PARA UMA AGÊNCIA OBTER A CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A agência deve conhecer e cumprir as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, Estatutos Sociais e Comunicações Normativas do CENP.
2. Para solicitar o Certificado é necessária a apresentação de documentos, como contrato social, e o preenchimento de Formulário de Cadastro, disponível no site do CENP. Todos os
documentos podem ser enviados por via eletrônica.
Para agência full service é pedido o envio de cópia da guia e
do comprovante de pagamento da contribuição sindical patronal ou comprovante de filiação à Abap ou Sinapro. Para agência especializada (marketing direto/mídia interativa/promoção
e eventos) é pedida apenas declaração específica, disponível no
site do CENP.
Há necessidade de recolhimento de uma taxa de R$ 131 para
processamento do pedido de certificação.
3. O Certificado de Qualificação Técnica é emitido eletronicamente e pode ser consultado, impresso e também validado
por meio do site do CENP.
4. O conceito legal de agência de propaganda é o fundamento
principal das diretrizes para obtenção do Certificado de Qualificação Técnica emitido pelo CENP.
5. No processo de certificação, o CENP realiza ao menos três
consultas aos Veículos, Anunciantes e entidades representativas do mercado de publicidade, recorrendo, caso seja necessário, a qualquer outro meio lícito para a comprovação de dados cadastrais, de forma a verificar a validade:
- da atividade principal da agência e compatibilidade de atividades correlatas;
- sua estrutura física para exercício da atividade;
- sua estrutura técnico/profissional, como definido nas Normas-Padrão, exigindo-se a comprovação do exercício profissional de no mínimo de dois especialistas em publicidade,
condição comprovada por diploma de formação profissional ou registro profissional.
Sempre que entender necessário, o CENP acionará seu Departamento de Diligências Técnicas de Verificação, para comprovação das informações enviadas pela agência.
6. Uma vez concedida, a Certificação de Qualificação Técnica

do CENP é válida por um ano na medida em que continuem
presentes durante todo o período os requisitos que dão direito à certificação, podendo, a qualquer tempo, sofrer suspensão de seus efeitos em razão de diligência técnica de verificação que constate falta de condição técnica ou quando
se constate que a agência deixou de atuar em conformidade
com as condições técnicas previstas nas Normas-Padrão. As
renovações da Certificação terão prazo maior. Uma vez concedido o Certificado de Qualificação Técnica, a agência deverá arcar com a contribuição associativa, que varia conforme o porte da agência.
7. Cabe à agência solicitar a revalidação até a data de vencimento do Certificado, devendo cumprir as mesmas exigências do
pedido de certificação, ficando dispensada do pagamento da
taxa administrativa.
Caso o prazo de validade do Certificado se encerre sem o pedido de revalidação, a agência deixará de constar no quadro de
agências certificadas.
8. Não será aceita a certificação de Agência uniprofissional e,
nas pequenas estruturas, a avaliação será feita com base na
atuação dos profissionais comprovadamente em atividade na
Agência, não sendo aceitos temporários que prestem serviços esporadicamente.
9. O CENP não certificará também pessoa jurídica que tenha
por objeto social ou exerça atividades como a prestação de
serviços de marketing político, bureau de criação, bureau ou
agência de mídia e que seja house agency que não se enquadre no item 8.5 das Normas-Padrão.
10. A agência tem compromisso permanente com as disposições previstas no Anexo “A” das Normas-Padrão, especialmente no que tange à disposição e uso de serviços de
informações de mídia. Nos casos de certificação, o não
cumprimento deste implicará em indeferimento do pedido.
11. Cabe à agência certificada manter seus dados cadastrais atualizados, inclusive da sua receita bruta anual, podendo ser
suspensa a validade do mesmo, na falta de contato com a
Agência por desatualização dos dados.
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cOnTEÚDOS cEnp

INFORMAÇõES MULTIMÍDIA
DE VANGUARDA FOCADAS EM
MARKETING E PUBLICIDADE
Iniciativa recém-lançada do cEnp está no
site da entidade e é aberta gratuitamente
a qualquer pessoa

O

projeto Conteúdos CENP
decolou no final de dezembro. Trata-se de mais
uma contribuição da entidade ao
mercado publicitário, com a difusão de conteúdo multimídia de
vanguarda focado em marketing e
vários aspectos da publicidade, colhidos em veículos do exterior e do
Brasil, para informação, atualização, reflexão e debate das lideranças do mercado publicitário e seus
clientes, de modo a contribuir para
a manutenção e evolução das melhores práticas técnicas e de relacionamento ético-comercial da atividade.
O projeto procurará consolidar
e apresentar de forma sintética
os fatos e ideias que dão sentido e
sustentam as causas do setor publicitário e da própria autorregulação, a partir da ideia de que o
modelo clássico da publicidade é
o mais produtivo, pois os anunciantes precisam de veículos bem
estruturados para atingir as audiências das quais necessitam para
fazer negócios e fortalecer as suas

18 - CENP Em rEvista - Março, 2019

marcas, assim como de agências
capacitadas na gestão da comunicação e com talento para conquistar seus prospects e clientes com
propaganda distintiva e relevante.
A curadoria do projeto é do jornalista Rafael Sampaio. Além de
resumo e link para o texto original divulgados em uma newsletter
via e-mail semanal, o Conteúdos
CENP oferece também podcasts
de seu conteúdo e resenhas de obra

de relevância para a atividade publicitária.
Conteúdos CENP está aberto
a qualquer pessoa no site da entidade.
Para receber a newsletter, fazer
sugestões e críticas envie e-mail
para info@cenp.com.br
www.cenp.com.br/
conteudos-cenp

@

CONFIRA O MENU DAS PRIMEIRAS EDIÇÕES DO CONTEÚDOS CENP
11/12/2018
Dois destaques: quadrilhas de fraudadores da internet são desmanteladas
pela Justiça americana, enquanto artigo do World Economic Forum afirma que o quociente de inteligência das
pessoas, o famoso QI, perdeu o sentido no mundo atual, pois o que é mais
relevante agora é o grau de DI – Digital Intelligence.
18/12/2018
Livro de Richard Thaler e CassSunstein aborda o conceito de nudge (empurre) aplicado às decisões sobre dinheiro, saúde e felicidade. É um dos
fundamentos da economia comportamental, que deu o Nobel de Economia a Thaler em 2017.
20/12/2018
Artigos e vídeos da Marketing Week
debate um tema essencial para o futuro do marketing e da publicidade:
qual é a melhor moeda para mensurar a eficácia nessas áreas? Por que o
marketing e a publicidade precisam ir
além do ROI.
8/1/2019
Das cinco tendências na área de marketing apontadas pela Federação
Mundial de Anunciantes para este
ano, três têm relação direta com o modelo brasileiro de publicidade: o re-

cuo das in-houses, o amadurecimento do procurement e a transparência
nas relações das agências com a mídia. As outras duas também são importantes: o incremento do ageism –
maior relevância dos consumidores e
profissionais de mais idade – e os cuidados com a armadilha do novo e do
que brilha.
15/1/2019
Em seu relatório anual, a 4A´s destaca que as agências permanecem sendo parceiras excepcionais para as
marcas enfrentarem os desafios do
presente e do futuro, por oferecerem
um conjunto único de valores. Desvios do bom caminho não são recomendáveis.
22/1/2019
Artigo do McKinsey Global Institute aponta a tendência de maximização
da função das cadeias de valor e inspira
caminhos para o mercado publicitário
nacional, regional e global. O futuro do
trade e das cadeias de valor.
30/1/2019
Nos Estados Unidos, receita publicitária de 2018 e valor de comercial no
Super Bowl batem recordes. Dois números mostram o vigor da publicidade norte-americana e de seu espaço
comercial mais valioso. O valor mé-

dio de um comercial no Super Bowl
atinge US$ 5,2 milhões.
6/2/2019
Atender melhor ao consumidor é a
essência do marketing e da publicidade. Notícias de três diferentes fontes ressaltam que essa verdade continua válida hoje como sempre e gera
os maiores resultados para as marcas.
12/2/2019
Queda da credibilidade alerta a publicidade britânica. A reflexão é válida para
o Brasil, que está no caminho da melhoria e do aumento da relevância da publicidade e não vive uma redução de credibilidade tão aguda.
19/2/2019
Artigos da Digiday ressaltam os perigos em se colocar o preço acima da
qualidade e da eficiência da publicidade e que já está prejudicando profissionais, agências e os próprios clientes.
27/2/2019
Três artigos publicados no The Drum
e no Marketing Week abordam sobre
diferentes ângulos, complementares,
tanto a necessidade de que o marketing esteja mais integrado e amplie sua
atuação nas empresas como os primeiros sinais de movimentação nessa direção.
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ADEREnTES

COM A ADESÃO DA ABP E
DO GMRJ, JÁ SÃO 20 AS
ENTIDADES LIGADAS AO CENP
Autorregulação ético-comercial
segue aberta a mais adesões, principalmente de entidades
regionais de publicidade

A

Associação Brasileira de
Propaganda – ABP, a mais
antiga entidade representativa da atividade no país, e o Grupo de Profissionais de Mídia do Rio
de Janeiro, fundado em janeiro de
1972, manifestaram formalmente
suas adesões ao CENP em fevereiro, elevando para vinte as entidades
do mercado publicitário que apoiam
a autorregulação ético-comercial, as
Normas-Padrão e o CENP.
“É importantíssima a presença da
Associação Brasileira de Propaganda
no rol das apoiadoras do CENP, uma
entidade fundamental para normatizar e regular um mercado com tamanha pluralidade de Agências, Anunciantes e Veículos”, diz Dudu Lopes,
presidente da ABP, que tem sede no
Rio de Janeiro e foi fundada em 1937.
“Não dá para ficar fora do CENP”,
diz Antonio Jorge Alaby Pinheiro,
presidente do Grupo de Mídia RJ.
“Acho o CENP superimportante. Todo mercado precisa de normas e regras. Não basta a lei; é preciso autorregulação. Acho que o CENP faz isso
com muita competência, acompanhando os movimentos do merca20 - CENP Em rEvista - Março, 2019

do no Brasil e no mundo, a partir das
melhores práticas. Nossa expectativa é participar deste diálogo permanente de aprimoramento das regras
éticas, defendendo sempre o modelo brasileiro de publicidade”.
A direção do CENP considerou como especial as adesões: “Em primeiro lugar pela demonstração de vigor
da autorregulação”, diz Caio Barsotti,
presidente do CENP. Interessante a
feliz coincidência: com a ABP e Grupo de Mídia RJ, chegam a vinte entidades no mercado congregadas no
CENP, que acaba de completar vinte
anos de fundação. As novas aderentes juntaram-se às fundadoras ABA,
Abap, Fenapro, Abert, ANJ, Aner,
ABTA e Central de Outdoor, às associadas ABOOH, IAB Brasil e Fenapex
e às aderentes APP Brasil, Grupo de
Atendimento&Negócios, Grupo de
Planejamento, Grupo de Mídia São
Paulo, ARP e ABMP e à conveniada
ABEP. “Sempre serão bem-vindas as
novas adesões, notadamente as entidades regionais”, diz Caio.
Ele destaca a importância das duas novas aderentes. “No caso da ABP,
são quase 81 anos de história de uma

Dudu, presidente da ABP

entidade onde encontramos as raízes
mais profundas do modelo que defendemos hoje. A tradição da ABP
não a inibe de seguir se renovando,
ao mesmo tempo em que preserva e

difunde as melhores práticas que fizeram da publicidade brasileira um
dos segmentos mais competitivos da
economia”.
Quanto ao Grupo de Mídia RJ,
Caio cita a relevância da entidade na
formação dos profissionais da área.
“O Grupo de Mídia de São Paulo e
do Rio, assim como os dos outros estados, são núcleos de excelência, que
têm garantido a formação de gente
que está no centro do modelo brasileiro de publicidade, garantindo
a programação técnica das campanhas, a partir do uso de pesquisas e
outros recursos avançados, que tornam possível a conexão mais eficiente entre os anunciantes e os consumidores, que só o modelo brasileiro de
publicidade pode proporcionar”, diz
o presidente do CENP.
“Reboot da ABP”
Segundo Dudu, a adesão da entidade que preside à autorregulação
é parte do que chama de “reboot da
ABP”. Ele e sua diretoria assumiram
em 2017 com um projeto muito claro: sintonizar a entidade com o cenário atual. “Desde então, vivemos
um período de intenso trabalho na
busca dessa atualização da ABP”, diz
Dudu. “E o resultado tem sido muito interessante. Um exemplo recente
foi o sucesso do retorno do Festival
da ABP, que aconteceu em outubro
de 2018 no Rio, reunindo as maiores
agências do país para debater sobre o
futuro do nosso mercado”.
Para Dudu, o momento atual da
publicidade não é tão diferente de outros, já vividos. “Costumes e hábitos
de consumo mudam, produtos desaparecem, outros se reinventam, uma

realidade diferente a cada dia, com
novos cenários, novos desafios e uma
única certeza: a de que temos que nos
renovar a cada instante, nos ressignificar”, diz ele. “Seja agência, veículo ou anunciante, todos vivemos em
um constante loop em busca do novo. Isso é atemporal na publicidade”.
Grupo de Mídia RJ
Para Antonio Jorge, o CENP cumpre um papel decisivo. “É a entidade que está mais em sintonia com
o que está acontecendo com o mercado, no Brasil e no mundo, porque
não somos uma ilha. Todo mercado
precisa de uma norma, precisa de regras. Acho que o CENP faz isso com
muita competência, acompanhando
os movimentos do mercado, sempre com tantas inovações e surpresas
que enfrentamos no dia a dia. Sem
a autorregulação, fica um monte de
gente batendo cabeça. A importância do CENP não é apenas criar normas; é defini-las com base nas melhores práticas do mercado, levando
em conta os novos meios, as novas
mídias. Eu acompanho o CENP desde a sua fundação. Temos de estar em
sintonia com o novo, mas sem esquecer do que nos trouxe até aqui. Quem
não tem passado, não tem futuro. Temos muitas coisas boas no mercado
e não podemos abrir mão delas, do
que funciona e do que não funciona.
Não chegamos até aqui por acaso; temos práticas que precisam ser preservadas”, diz. “Minha expectativa é
participar deste movimento permanente de aprimoramento das regras”.
O Grupo de Profissionais de Mídia do Rio de Janeiro reúne não só
os profissionais de mídia que traba-

Antonio Jorge, presidente do GMRJ

lham em agências, como também os
que atuam em Veículos, Anunciantes
e na academia. Antonio Jorge, diretor
da Mídia1 e professor da PUC, está
em sua quinta gestão na presidência
do Grupo de Mídia. “Continuamos
quebrando paradigmas, trazendo
para a nossa diretoria Bernardo Costa, da Globosat. Somos um fórum de
discussão, quanto mais gente participar, melhor”.
Antonio Jorge destaca, entre as iniciativas recentes da entidade o evento Mix de Mídia, um encontro a cada
mês para um grande debate, não necessariamente sobre meios e veículos.
O Grupo de Mídia RJ estuda também
promover uma viagem internacional,
de aprimoramento e reconhecimento
de tendências em mídia.
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UM DOS MARCOS FUNDADORES DA PUBLICIDADE
Armando Strozenberg, ex-presidente da ABP por
dois mandatos, é entusiasta da gestão atual. Ele
considera a entidade como um dos marcos fundadores da publicidade no Brasil. Por conta disso, uma
das suas primeiras iniciativas quando assumiu a presidência da entidade foi procurar pelo Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas, e junto com ele desenvolver um trabalho de
resgate da história da publicidade, que resultou na
edição do Dicionário Histórico-Biográfico da Propaganda no Brasil, lançado em 2007. “O que me motivou foi esta descoberta de como um mesmo lugar
pode concentrar tanta história, iniciativas e responsabilidades”, conta Armando. “A ABP foi o centro
da publicidade brasileira enquanto o Rio foi a capital do Brasil”.
Ele lembra também que, por sua forma de atuação, a ABP reúne tanto empresas Anunciantes,
Agências e Veículos como também os profissionais
da publicidade e suas instâncias acadêmicas. “Fomos, por vocação e tradição, a grande câmara da
atividade. A ABP tem este incrível papel histórico,

Dois registros de eventos recentes da ABP
que não vai se repetir, porque houve uma natural
fragmentação e dispersão”.
Entre as realizações da sua gestão, Armando destaca, além do Dicionário, as várias iniciativas para
fazer da ABP uma entidade nacional, trazendo para a sua diretoria lideranças de todo o país e a criação da entidade depositária, que segue em funcionamento. “Não havia até então um mecanismo de
proteção de ideias publicitárias”, explica ele. “É um
serviço tão simples quanto fundamental, integrador, que atende a todos. Tenho muito orgulho desta iniciativa”.
Armando cita uma grande frustração: não ter
conseguido criar o Espaço da Propaganda, uma espécie de museu da atividade. “Chegamos a assinar
um acordo, um anexo do Museu de Arte Moderna,
no Aterro, no Rio, mas, por questões burocráticas,
não foi possível viabilizar a ideia. No museu do Louvre existe um espaço assim, que seria um belo modelo. Fica como sugestão para a gestão do Dudu.
Fico feliz em ver pessoas como ele dando continuidade à entidade”, diz Armando.

@ No site do PropMark, há um bom resumo da história da ABP:
http://propmark.com.br/mercado/conheca-a-historia-da-associacao-brasileira-de-propaganda-abp
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POR QUE SE TORNAR ENTIDADE ADERENTE AO CENP
A categoria de Entidades Aderentes
foi criada em 2015, tornando possível
que entidades que reúnem profissionais do mercado, em suas mais diversas
expressões, nacionais ou regionais, pudessem manifestar adesão institucional
à autorregulação e às Normas-Padrão.
“O apoio destas e outras entidades ao
CENP, de diferentes maneiras, sempre
existiu”, explica Caio Barsotti, “mas
num dado momento o Conselho Superior considerou importante que fosse criada a possibilidade para que este
apoio pudesse ser manifestado de maneira formal, trazendo mais vozes para as discussões em torno das melhores
práticas e na promoção do modelo bra- A diretoria do GMRJ
sileiro de publicidade”.
A APP Brasil, que sempre esteve na primeira li- ao CENP, mas na condição de entidade conveniada,
nha de defesa do modelo, foi a primeira entidade apoiando e fornecendo as bases que permitem ao
a tornar-se aderente, em 2015. “Não foi uma coin- CENP credenciar serviços de fornecedores de inforcidência. Foi, antes, uma homenagem ao CENP, às mações de mídia. Com a adesão da ABP e do Grusuas causas e também à disposição dos publicitários
po de Mídia Rio de Janeiro, chegam a oito as entiem buscarem, sempre que possível, o caminho da dades aderentes.
autorregulação”, explica Ênio Vergeiro, presidenSão admitidas na categoria pelo CENP entidades
te da APP Brasil.
reconhecidas pelo mercado publicitário por sua deNo mesmo ano, tornaram-se associados aderen- dicação ao desenvolvimento e aprimoramento de
tes o Grupo de Atendimento&Negócios, o Grupo seus associados, participando da promoção da aude Planejamento, o Grupo de Mídia São Paulo, a torregulação ético-comercial por adesão ao CENP e
ARP e, em 2017, a ABMP. Também a Abep aderiu às Normas-Padrão da Atividade Publicitária.
Para ser uma Entidade Aderente é necessário que seja enviada uma solicitação de adesão,
com o compromisso com as Normas-Padrão e Estatutos Sociais do CENP. Veja modelo de solicitação em
http://www.cenp.com.br/PDF/Minuta_Entidade_Aderente.pdf
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UMA LIGAÇÃ
COM A LIBE
EXPRESSÃO
nos vintes anos da
autorregulação, as fundadoras
do cEnp relembram a
relevância da entidade,
do modelo brasileiro de
publicidade e das suas
implicações para a sociedade e
para a democracia brasileira
O jornalista Marcelo Rech, presidente da ANJ, menciona em artigo publicado nas páginas seguintes a existência de uma linha direta
entre a publicidade e a liberdade de
expressão, por consequência com a
democracia, posto que ela não pode
existir sem jornais, revistas, emissoras de rádio e TV de todos os tipos,
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sites, blogs, redes sociais e tantas
outras expressões da mídia digital
que gozem de plena liberdade para expor as notícias e opiniões que
julguem ser do interesse dos seus
leitores, ouvintes, espectadores e
usuários .
Continua na página 28

ÃO DIRETA
ERDADE DE
O

Fábio Petrossi
Gallo é presidente
da Aner e diretor
de operações na
Editora Globo

“Um mundo sem
o livre exercício
do jornalismo
seria opaco,
obscuro, incapaz
de ser enxergado
ou entendido”
pág. 28

Março, 2019 - CENP Em rEvista - 25

cApA

Paulo Tonet Camargo
é presidente da
Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio
e Televisão, ABERT,
e vice-presidente de
Relações Institucionais
do Grupo Globo

“Uma
democracia é
constituída por
uma sociedade
civil participativa,
governos
transparentes e
uma imprensa
livre, em
condições de
fiscalizar as ações
dos poderes
públicos e de
oferecer um
serviço de
qualidade à
sociedade”
pág. 29
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Marcelo Rech é
presidente da ANJ
e vice-presidente
editorial do
Grupo RBS

“nosso modelo é
quase centenário,
guarda relação
com os mercados
mais vigorosos
do mundo e se
apoia na existência
de agências de
publicidade capazes
de planejar, criar
e veicular em
jornais, revistas
e outros meios
de comunicação
as campanhas
demandadas por
anunciantes de
todos os setores.
parece simples, e é
simples”
pág. 31

Gilberto Corazza
é coordenador
do Comitê de
Publicidade da
ABTA e VP de Ad
Sales da Turner

“Há vinte anos,
havia muita
contestação no
exterior às agências
full service.
Imaginava-se que
elas poderiam ser
trocadas por várias
empresas, cada uma
dedicada a uma
etapa do trabalho
publicitário. Esta
alternativa mostrouse equivocada.
A experiência
unificada de
planejar, criar
e veicular uma
campanha
comprovou a sua
eficiência superior”
pág. 32

Valério Junkes
é presidente da
Central de Outdoor

Glaucio Binder é
presidente da Fenapro
e da agência de
publicidade Binder

Mário D’Andrea
é presidente
da ABAP e da
Dentsu Brasil

“O cEnp
“Anunciantes,
“O mercado pratica
tornou possível
Agências e
desde a criação do
ao mercado
Veículos têm
cEnp um modelo
publicitário
responsabilidades,
de autorregulação
conviver com
deveres e
comercial
um cenário de
compromissos especialmente sólido
muitas mudanças profissionais e éticos.
e virtuoso, que tem
de uma forma
O cEnp é o fórum
como finalidade
menos conflituosa, ou, como preferimos última proporcionar
preservando a
definir, a casa do
a difusão e
essência do modelo
entendimento
consolidação das
brasileiro de
para que as regras
melhores práticas.
publicidade, que se
sejam discutidas
Maximiza, assim,
apoia nas agências
e aperfeiçoadas. A
a eficiência da
full service, aquelas
adesão à entidade,
publicidade como
que reúnem a
voluntária, reúne motor da economia,
responsabilidade todas as associações
em benefício dos
de planejar,
nacionais que
consumidores,
criar e veicular
representam
Anunciantes
a publicidade
os setores de
e Veículos de
em nome dos
Agências, Veículos e
comunicação de
anunciantes”
Anunciantes”
todos os meios”
pág. 33
pág. 34
pág. 35
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Continuação da página 24
Esta ligação é tema dos artigos
assinados por presidentes e diretores de entidades fundadoras
do CENP, que está completando
vinte anos de fundação. Os artigos explicam em detalhes a ligação publicidade-liberdade de
expressão e o papel fundamental representado pelo modelo
brasileiro de publicidade, com a
consolidação das melhores práticas do mercado publicitário,
apoiando os anunciantes e os
consumidores na aproximação
virtuosa entre eles, tornando as
relações de consumo mais eficientes e, com isso, alavancando a economia como um todo.
Não por acaso, quando a economia brasileira experimentou
seu melhor momento, os investimentos em publicidade bateram todos os recordes.
Ao mesmo tempo, o modelo brasileiro de publicidade viabiliza o financiamento de uma
imprensa plural e regionalizada, capaz de difundir informação, cultura e entretenimento a
todos os brasileiros. Num momento de intensos debates em
torno de tantas questões importantes para o futuro da sociedade brasileira, uma imprensa assim tem valor incalculável.
O CENP, em seus vinte anos de
fundação, reafirma seu papel como fórum de discussões técnicas e comerciais da publicidade
brasileira, em proveito de Anunciantes, Agências, Veículos e de
toda a sociedade.
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ARTIGO: FÁBIO pETROSSI GALLO

JORNALISMO
INDEPENDENTE E
PUBLICIDADE
Quando se fala em liberdade de
imprensa e em como ela é importante para a democracia, pensamos logo
no trabalho cotidiano dos jornalistas,
nas revistas, jornais, emissoras de rádio e de televisão e nos sites de notícias. É mesmo muito forte a imagem
do repórter que se dedica a descobrir
aquilo que se quer encobrir, para que
os cidadãos saibam o que está acontecendo. A atividade de apurar os fatos, editá-los e contextualizá-los e de
levar as notícias ao público é uma nobre missão, em favor de toda a sociedade e da democracia.
Um mundo sem o livre exercício do
jornalismo seria opaco, obscuro, incapaz de ser enxergado ou entendido. Por isso a liberdade de imprensa é
um direito de todos nós, muito mais
do que dos jornalistas e das empresas
jornalísticas.
O que não lembramos quando se
fala na importância do jornalismo
profissional e de qualidade é do seu
modelo de negócios, na forma como
ele é financiado. Jornalismo é atividade cara, que demanda investimento
em bons profissionais, equipamentos,
recursos tecnológicos, viagens e tempo. A imprensa no Brasil, como em
tantos outros países no mundo, sobretudo nas democracias mais consolidadas, sempre teve como principal fonte de receita a publicidade. As

Fábio Petrossi Gallo é
presidente da Aner e
diretor de operações na
Editora Globo

assinaturas das revistas e jornais ou a
venda nas bancas também é fonte de
receita, mas em uma proporção muito menor.
Com a revolução provocada pela
internet e as mídias digitais, e o verdadeiro duopólio do Google e Facebook, caíram os investimentos publicitários nos veículos de jornalismo,
mesmo em suas plataformas digitais.
Tanto é assim que jornais e revistas,
em todo o mundo, se voltam cada vez

A ANER
A Aner, Associação Nacional de
Editores de Revistas, é uma entidade nacional, sediada em São
Paulo, que representa as editoras de revistas periódicas de consumo. Foi fundada em 1986 para
promover e defender os interesses comuns do mercado de revistas, editorial e comercial, nos seus
mais diversos segmentos, tanto em impressas como em mídia
eletrônica. A Aner considera que
credibilidade é o capital mais importante de um veículo de comunicação, tendo como objetivo
principal o leitor. É para ele que
as revistas são publicadas.
O mercado editorial de revistas
é bastante competitivo e vem se
adaptando aos impactos da digitalização das mídias. Em 2017, a
circulação dos títulos de revistas
filiadas ao IVC ultrapassou 5 milhões de exemplares.

mais a buscar receita nas assinaturas
digitais. No entanto, a receita publicitária é e certamente continuará sendo um pilar essencial do modelo de
negócio do jornalismo profissional,
de que tanto precisamos para entender o mundo que nos cerca, para ter
uma visão crítica deste mundo e para
tomar nossas decisões.
Fundamental também para que o
jornalismo seja feito da forma mais
independente possível é que os veículos tenham anunciantes diversificados, de modo a não ter poucas fontes
de receita. Quanto maior a diversida-

de de anunciantes, mais saudável financeiramente será o veículo jornalístico, mais resistente a pressões ou
boicotes. Por isso, também, que jornalismo independente e profissional é
atividade típica de economias prósperas, com um setor privado forte, como
ocorre nas democracias, nos países
onde é livre a iniciativa empresarial.
Garantida esta pulverização das receitas vindas dos anunciantes, o veículo só não deve contrariar o interesse dos seus leitores, que podem a
qualquer momento virar as costas a
ele, vulnerando aquilo que as empresas anunciantes mais desejam: um
eficaz canal de comunicação com seu
consumidor.
Trata-se de um círculo virtuoso: o
veículo atrai os leitores pela sua independência e qualidade, que atraem os
anunciantes, que proporcionam aos
veículos as melhores condições para
continuar sendo independentes, atendendo aos interesses dos seus leitores.
Um mercado publicitário vigoroso
e dinâmico, portanto, é essencial para o jornalismo independente, profis-

sional e de qualidade que tanto admiramos. Temos no Brasil uma das mais
criativas publicidades do mundo, gerando resultados concretos para as
empresas anunciantes e contribuindo
para a pujança da economia. Grande
parte desse vigor decorre do modelo
brasileiro para o setor, amadurecido por décadas desde o século passado e coroado pela criação do CENP, o
Conselho Executivo das Normas-Padrão. O CENP, que acaba de completar vinte anos de bons serviços à publicidade e ao país, é peça decisiva na
preservação do modelo e, por consequência, elemento fundamental para
uma imprensa independente.
Que esse modelo com eficiência
comprovada siga adiante, em benefício do mercado de comunicação brasileiro, do jornalismo independente,
de nós cidadãos, que tanto precisamos do trabalho jornalístico, e, em última análise, da própria democracia.
Este artigo foi publicado originalmente no jornal Correio Braziliense, em 1/4/19.

ARTIGO: pAULO TOnET cAMARGO

20 ANOS DE PUBLICIDADE
LIVRE, INDEPENDENTE E
DE QUALIDADE
O momento era de reconquista da
democracia. Com a promulgação da
Constituição de 88, o Brasil começava a resgatar as garantias de liberdade de expressão e de opinião, conso-

lidando suas instituições.
Dez anos depois, nasce o Conselho Executivo das Normas-Padrão, CENP, formado por oito entidades nacionais dos segmentos de
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presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão, ABERT,
e vice-presidente de
Relações Institucionais do
Grupo Globo
Anunciantes, Agências de Publicidade e Veículos de Comunicação,
entre as quais a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, numa mobilização por
um pacto de qualificação técnica e
de excelência da atividade publicitária – instituição fundamental, já que
o Brasil se colocou na Carta Maior
como uma economia de mercado.
Em 20 anos, o CENP formulou e
tem buscado a observância das recomendações e princípios éticos que
regem o relacionamento entre os
agentes de publicidade no país, fomentando as melhores práticas comerciais, estimulando a livre concorrência e promovendo o modelo
30 - CENP Em rEvista - Março, 2019

brasileiro de publicidade e propaganda.
Referência internacional, a publicidade brasileira – um dos setores mais
dinâmicos e inovadores da economia – desfruta de um ambiente saudável, competitivo e vigoroso. Ao levar a mensagem para o consumidor,
a propaganda oferece variadas opções na hora de comprar bens e serviços, importante instrumento em
uma economia robusta e em um estado democrático, onde a livre escolha pressupõe informações sobre o
produto.
A publicidade é ainda responsável pela sustentabilidade econômica
dos milhares de veículos de comunicação, que contam com milhares de
anunciantes públicos e privados, e
que têm como compromisso social a
construção e manutenção da identidade nacional, bem como de promoção da cultura brasileira.
Responsável também pela movimentação e até mesmo pelo aquecimento da economia em vários setores, a publicidade leva a todos os
segmentos da sociedade o conhecimento necessário sobre produtos e
serviços.
Com a chegada da tecnologia, o
número e os tipos de veículos aumentaram. Nunca foi tão importante que as relações que envolvem a publicidade sejam éticas e baseadas nos
ditames de autorregulação estabelecidos pelo CENP.
O sistema publicitário brasileiro concebeu uma equação virtuosa, tendo no Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária,
CONAR, com a participação da sociedade civil, os parâmetros de qua-

A ABERT
A ABERT, Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão, nasceu da luta contra os vetos do presidente João Goulart
ao Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pelo Congresso Nacional, em 1962. Nesse
momento, o empresariado de
radiodifusão começa a despertar e parte para um trabalho de
esclarecimento da sociedade. O
grupo reúne representantes de
213 empresas, conseguem derrubar os 52 vetos e formam a
ABERT.
De acordo com o Mídia Dados
2018, o Brasil conta com quase
1500 geradoras e retransmissoras de TV e mais de seis mil emissoras de rádio, atingindo virtualmente toda a população do país.

lidade no conteúdo da propaganda
e, no CENP, as boas práticas de mercado entre os participantes da cadeia
econômica de valor.
Uma democracia é constituída por
uma sociedade civil participativa, governos transparentes e uma imprensa livre, em condições de fiscalizar as
ações dos poderes públicos e de oferecer um serviço de qualidade à sociedade. Muito se tem avançado neste sentido e a presença da propaganda
na base de veículos nacionais, independentes e com credibilidade, é fundamental para a saúde da democracia.
Este artigo foi publicado originalmente na Folha de S.Paulo em
3/4/19.

ARTIGO: MARcELO REcH

O MODELO E A
DEMOCRACIA
O leitor sabe que a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Sabe igualmente que existe uma
linha direta – direta mesmo – entre a
publicidade e liberdade de expressão.
É a publicidade quem financia todos ou grande parte dos custos necessários à operação de jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, sites e
redes sociais. Sem a receita originada
na publicidade, restaria aos veículos
de comunicação dois caminhos: majorar significativamente os seus preços de venda aos consumidores – no
caso dos jornais e revistas, por exemplo, o preço de capa ou o valor da assinatura teria de ser multiplicado por
três ou mais – ou financiar suas operações por meio de recursos públicos,
algo que ocorre em países de governos
autoritários. Em regimes assim, certamente não por coincidência, não há
liberdade de expressão.
O que o leitor talvez não saiba é
que, no Brasil, esta ligação benfazeja
entre publicidade e democracia, via
financiamento da liberdade de expressão, funciona tão bem, há tantos
anos, graças ao modelo brasileiro de
negócios de publicidade. Vamos falar
um pouco sobre ele.
Nosso modelo é quase centenário,
guarda relação com os mercados mais
vigorosos do mundo e se apoia na
existência de agências de publicidade capazes de planejar, criar e veicular em jornais, revistas e outros meios

Marcelo Rech é
presidente da ANJ e vicepresidente editorial do
Grupo RBS
de comunicação as campanhas demandadas por anunciantes de todos
os setores. Parece simples, e é simples.
O modelo surgiu e evoluiu de forma natural, apoiando-se nas melhores práticas e tirando proveito da
especialização das agências de publicidade, apurada pela feroz concorrência entre elas. Agências, é importante que se diga, prosperam na
medida em que dominam um conjunto de técnicas refinadíssimas e
muito dinâmicas e acumulam experiências, interagindo com prestadores de serviços igualmente especiali-

zados, como uma produtora de vídeo,
por exemplo. Claro que um anunciante pode, ele próprio, planejar,
criar e veicular a própria publicidade,
mas precisaria para isso reunir vários
profissionais especializados, adquirir
uma grande quantidade de pesquisas
e acumular experiências de forma sistemática, bem distantes do seu objetivo principal: fabricar um determinado produto, por exemplo. Teria esta
empresa demanda para estes profissionais a ponto de justificar a contratação deles ao longo do tempo? Certamente não. Seria um desvio de foco,
equivalente, por exemplo, a empregar uma equipe de médicos e enfermeiros em caráter permanente para
atender no ambulatório da empresa. Por isso, não é exagero dizer que
99% das empresas anunciantes op-

A ANJ
Fundada em 1979, a ANJ trabalha na defesa dos legítimos interesses dos jornais brasileiros,
promove estudos e ações para
o desenvolvimento do meio, defende a liberdade de imprensa e
representa o Brasil junto a entidades internacionais congêneres.
O reposicionamento dos jornais
no mercado de mídia, é uma das
prioridades da associação. A ANJ
também tem dois outros grandes
objetivos: defesa da livre expressão, um dos princípios da democracia, e valorização do jornal na
educação e na construção da cidadania.
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tam por transferir estas responsabilidades a uma agência, como definida
pelo modelo brasileiro de publicidade, capaz, repito, de planejar, criar e
veicular campanhas.
Há 20 anos o modelo brasileiro de
publicidade se beneficia da atuação
do CENP, uma importante iniciativa
abraçada por Anunciantes, Agências e
Veículos por meio de autorregulação.
Com o CENP, criou-se um fórum de
discussões técnicas e comerciais que
acelerou a difusão das boas práticas.
Com ele, concede-se a Certificação
de Qualificação Técnica às agências
conforme a legislação e, num processo ainda em curso, contribui-se para
aparar as muitas arestas decorrentes
do rápido crescimento das mídias digitais, o que gerou ondas de impacto
para a publicidade e a comunicação.
Além disso, o CENP oferece uma
série de serviços, como o credenciamento de pesquisas e informações de
mídia – peças essenciais para o bom
funcionamento da publicidade –, a
divulgação de listas de preços de veículos de todo o país e, o mais recente,
o CENP-Meios, que mede o investimento publicitário no Brasil.
O CENP é uma demonstração vigorosa das virtudes do modelo brasileiro de publicidade e da capacidade de zelar pelos próprios caminhos,
contribuindo para o desenvolvimento do mercado consumidor brasileiro.
No momento em que as expectativas em relação ao futuro se renovam,
nada melhor do que lembrar as virtudes deste modelo vencedor para a
economia e a democracia.
Este artigo foi publicado originalmente em O Globo, em 26/3/19.
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ARTIGO: GILBERTO cORAZZA

A MELHOR ALTERNATIVA
PARA O PAÍS E PARA A
PUBLICIDADE
Imagine você, consumidor, ter de
procurar por algo de que precise para
cuidar de si próprio e da família sem
saber, antes, quem oferece o que, onde e a que preço? Imagine o imenso
esforço necessário para encontrar tudo o que precisa sem os bons serviços
da publicidade?
A situação quase humorística é
muito parecida para quem produz
algo ou se dispõe a oferecer aos consumidores algum serviço. Como comunicar as vantagens de um novo alimento, por exemplo, sem divulga-lo
num canal de TV por assinatura ou
aberto, emissora de rádio, jornal, revista, site ou mídia exterior? O anunciante teria de, literalmente, esperar
que o consumidor passasse à frente
da sua porta.
Este exemplo absurdo mostra uma
realidade que nem sempre é lembrada pela maioria das pessoas: o ato de
consumir produtos, serviços e mesmo ideias de todos os tipos começa,
na absoluta maioria dos casos, pela
publicidade. Informação é ferramenta essencial para o consumidor. Sem
ela, as relações de consumo emperram, perdem eficácia. Mais até do que
isso: a economia como um todo perde dinamismo, pode mesmo colapsar. Publicidade é parte essencial do
marketing, disciplina cuja finalidade

Gilberto Corazza é
coordenador do Comitê
de Publicidade da ABTA e
VP de Ad Sales da Turner
é aproximar consumidores e produtores de bens e serviços. A publicidade é uma multiplicadora, uma aceleradora, um lubrificante das relações
de consumo e, como tal, é indispensável e insubstituível.
A experiência mostra, sem espaço
para discussão, que a melhor e mais
eficiente publicidade é aquela produzida pelas chamadas agências full service, capazes de planejar, criar e veicular as campanhas encomendadas

A ABTA
A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, ABTA,
com sede em São Paulo, congrega e representa distribuidores,
programadores e fornecedores
dedicados a serviços de comunicação por acesso condicionado. Visa a defesa e o desenvolvimento do setor, principalmente
junto aos entes reguladores de
suas atividades.

pelos anunciantes. Os modelos alternativos mostram-se limitados ou menos eficientes.
Por aqui, seguindo a tradição da
publicidade brasileira em zelar pelos próprios caminhos, Anunciantes,
Agências full service e Veículos de
Comunicação de todos os meios criaram o CENP, que completou 20 anos.
Fundado nos princípios da autorregulação, o CENP defende o modelo brasileiro de publicidade, cujo
centro são as agências full service.
São elas quem fazem a conexão entre
quase 140 mil marcas anunciantes de
todo país e os veículos, concebendo,
criando e veiculando campanhas que
informam aos consumidores como
obter produtos e serviços de que precisam com mais facilidade.
O CENP foi um passo ousado de
Anunciantes, Agências e Veículos na
defesa do modelo brasileiro de publicidade. Há vinte anos, havia muita contestação no exterior às agências full service. Imaginava-se que
elas poderiam ser trocadas por vá-

rias empresas, cada uma dedicada a
uma etapa do trabalho publicitário.
Esta alternativa mostrou-se equivocada. A experiência unificada de planejar, criar e veicular uma campanha
comprovou a sua eficiência superior.
Mas até que cessassem as contestações às agências full service, houve muita turbulência. Perderam os
anunciantes, perderam os veículos,
perderam todos. Aqui no Brasil, graças à sensibilidade das lideranças
reunidas no CENP, o modelo prosperou. Não por coincidência, a publicidade surfou o crescimento da economia, alavancando as relações de
consumo, como demonstram vários

estudos acadêmicos, e multiplicou o
acesso da população à cultura, entretenimento e informação, por ter tornado possível aos veículos de comunicação investirem mais na própria
programação. No caso das emissoras
de TV por assinatura, por exemplo,
tornou-se possível o investimento
nas produções brasileiras, que enriqueceram a oferta de programação
de qualidade aos assinantes de todo o país.
Estamos, como se vê, diante da melhor alternativa para o consumidor,
para a publicidade, para o país. O
CENP foi elemento decisivo para isso. Que continue assim.

ARTIGO: VALÉRIO JUnKES

VIDA LONGA À
AUTORREGULAÇÃO,
VIDA LONGA AO CENP!
A tradição de cuidar de si próprio
é, sem dúvida, um dos patrimônios
mais importante do mercado publicitário brasileiro.
Sentar, conversar e convergir, não
importa se o assunto seja conteúdo
das mensagens ou as relações comerciais entre Anunciantes, Agências e
Veículos, é coisa que as lideranças fazem desde a primeira metade do século 20. Trata-se de uma tradição
produtiva, madura, benéfica ao país, que ajudou a tornar a publicidade
uma alavanca decisiva para o desenvolvimento do mercado consumidor.
Esta tradição está na origem da

Central de Outdoor, formalmente fundada em 31 de agosto de 1977,
reunindo as principais empresas de
outdoor de São Paulo com a finalidade de valorizar o meio com uma
entidade de classe com força e representação. Foi a Central de Outdoor
quem unificou formatos e padronizou as regras básicas do meio, o que
tornou possível um extraordinário
crescimento no uso da publicidade
exterior pelos maiores e mais importantes anunciantes do país.
Os anos se passaram, o mercado
publicitário cresceu exponencialmente, novas mídias nasceram e se
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Valério Junkes é
presidente da Central
de Outdoor
fortaleceram, as relações de consumo
se sofisticaram, a competitividade da
economia tornou as negociações entre Anunciantes, Agências e Veículos
mais complexas. Uma nova realidade se impôs, exigindo às partes sentar, conversar e convergir.
Há vinte anos, diante desta necessidade premente, o mercado lembrou
da sua tradição e criou o CENP, que
rapidamente se tornou o principal
fórum para discussões técnicas e comerciais da publicidade. Os serviços
que prestou e presta à publicidade
são inúmeros, como o recém lançado CENP-Meios, que mede o investimento publicitário no Brasil com elevadíssimo grau de precisão.
Acima de tudo, o CENP tornou
possível ao mercado publicitário conviver com um cenário de muitas mudanças de uma forma menos conflituosa, preservando a essência do
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modelo brasileiro de publicidade,
que se apoia nas agências full service,
aquelas que reúnem a responsabilidade de planejar, criar e veicular a publicidade em nome dos anunciantes.
Este modelo vitorioso se manteve no Brasil em grande parte graças
ao trabalho do CENP e da tradição
do mercado em privilegiar, sempre,
a autorregulação ao invés de demandar das autoridades leis e regulamentos que no mais das vezes, se mostram insuficientes para dar conta de
situações complexas e mutantes.
A experiência do CENP, assim como a Central de Outdoor, é um modelo para a atividade empresarial,
num momento em que o país anseia
por cenários mais abertos e livres para empreender e crescer, demandando pouca ou nenhuma legislação.
Vida longa à autorregulação, vida
longa ao CENP!

A CENTRAL DE
OUTDOOR
A Central de Outdoor começou a
nascer como entidade em meados
dos anos 70, a partir de um seminário realizado no Rio de Janeiro pela
ABA. Naquela época, as exibidoras
cariocas viviam sérios problemas de
legislação municipal.
Nos meses seguintes, os empresários paulistas do meio se articularam, criando a entidade em agosto
de 1977, reunindo onze empresas.

Este artigo foi publicado originalmente na Zero Hora, em
25/3/19, tendo recebido alguns
acréscimos para publicação na
CENP em Revista.

ARTIGO: GLAUcIO BInDER

OS 20 ANOS DO CENP
Jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, OOH e internet são movidas a publicidade. A ligação é direta. Os anúncios aqui publicados
estão ajudando a manter em funcionamento este jornal, pagando
os salários dos seus profissionais de
redação, distribuição, comercial e
administração, da mesma forma que
ajuda a financiar o funcionamento
de milhares de outros veículos de comunicação por todo o país.
O preço pago pelo leitor na banca ou na assinatura também ajuda,

claro, mas, sem publicidade, a conta não fecha. Publicidade, portanto, é informação para o leitor não só
tomar a suas decisões de consumo,
como também julgar se a administração pública está cumprindo suas
promessas e deveres, se a prefeitura,
o estado e a união estão funcionando como mandam as leis. Logo, não
é demais dizer que há uma ligação
direta entre publicidade e democracia. Pense nisso, todas as vezes em
que vir um anúncio aqui, no rádio
ou na TV.

Para que os anúncios cheguem
até as páginas deste jornal, uma longa cadeia de valor é percorrida, graças à articulação entre Anunciantes,
Agências de Publicidade – responsáveis por planejar e criar as campanhas publicitárias – e Veículos. É
missão do CENP, a partir dos princípios da autorregulação comercial,
zelar para que esta articulação siga
existindo e seja continuamente aperfeiçoada, em proveito de todos, inclusive dos leitores.
Anunciantes, Agências e Veículos têm responsabilidades, deveres e
compromissos profissionais e éticos.
O CENP é o fórum ou, como preferi-

A FENAPRO
Em 1977, no I Encontro de Presidentes de Sindicatos e Associações
de Agências de Propaganda, com
apoio dos sindicatos de São Paulo
e Rio de Janeiro, das associações
do Rio Grande do Sul e Brasília e,
ainda, da Associação Brasileira das
Agências de Propaganda, foi assinada a “Carta de Porto Alegre”,
onde se lançava publicamente a
ideia de criar a Fenapro, que foi
oficialmente fundada em 13 de
dezembro de 1979, composta dos
sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito
Federal, Minas Gerais e Goiânia.
O processo chegou ao termo em
dezembro de 1981, com a assinatura da Carta Sindical, que foi entregue à categoria em março do
ano seguinte.

mos definir, a casa do entendimento
para que as regras sejam discutidas
e aperfeiçoadas. A adesão à entidade, voluntária, reúne todas as associações nacionais que representam
os setores de Agências, Veículos e
Anunciantes.
O CENP pratica um modelo tradicional e vitorioso, que não inventou nada, apenas sistematizou o que
sempre funcionou bem, deu bons resultados, ajudou o país a progredir,
as empresas a se tornarem mais sólidas e competentes. Fazemos isso há
vinte anos recém completos. É nossa disposição, em nome da indústria
da comunicação, seguir fazendo, em
harmonia com a lei e as autoridades.
Pense nisso na próxima vez que vir
um anúncio aqui ou em outro veículo de comunicação.
Saiba mais em www.cenp.com.br
Este artigo foi publicado originalmente no jornal O Tempo, de

Glaucio Binder é
presidente da Fenapro
e da agência de
publicidade Binder
Belo Horizonte, tendo recebido alguns acréscimos para publicação
na CENP em Revista.

ARTIGO: MÁRIO D’AnDREA

ALÉM DA LENDA
Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro declarou que estava “surpreso e assustado” com as informações recebidas sobre o chamado BV
(“bonificação por volume”), que supostamente influenciaria as agências em seus planos de mídia. Se essas informações fossem realidade, eu
também ficaria. Mas não são. Por isso, nossa primeira atitude é abrir canal de diálogo com o novo governo.
Os verdadeiros profissionais da

área precisam ser ouvidos. Há uma
série de lendas em torno desse assunto que precisam ser elucidadas.
Primeiro: falar em share de investimento versus share de audiência
média é ignorar o nível de sofisticação que envolve a elaboração de um
plano de mídia. O planejamento de
mídia por audiência média é coisa
dos anos 80.
Hoje, a complexidade de um plano
de mídia é comparável a um plano
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Mário D’Andrea é
presidente da ABAP e
da Dentsu Brasil
de voo de um Boeing. Não depende apenas do fator humano. Vários
simuladores e ferramentas de mídia orientam a decisão, à procura
da eficiência em cada real. Essas ferramentas e pesquisas de mídia são,
hoje, a segunda maior linha de custos de qualquer agência (a maior é a
folha salarial).
Segundo: nenhuma decisão é tomada apenas pelas agências. Explico:
o modelo de autorregulação brasileiro praticado pelo CENP, que acaba de completar vinte anos de fundação, estabelece que agências não
podem comprar espaços publicitários e depois repassar o que têm para seus clientes. Cada plano de mídia
é feito sob medida para cada produto – e nada pode ser comprado sem
prévia autorização formal dos clientes. Clientes estes que têm grandes
equipes de marketing com profis36 - CENP Em rEvista - Março, 2019

sionais de mídia. Profissionais estes que aprovam ou rejeitam os planos. Acusar as agências de tal prática
tendenciosa desrespeita milhares de
profissionais de agências e também
as equipes de marketing das grandes marcas que anunciam há décadas no país.
Terceiro: o chamado Plano de Incentivo é ferramenta legítima do liberalismo econômico, algo tão defendido hoje em dia em Brasília
– diga-se de passagem, para alegria
da grande maioria do mercado produtivo nacional.
É bom frisar que todos os grandes
veículos de comunicação oferecem
Planos de Incentivo. Além deles: vários setores da economia usam esse
sistema como ferramenta de relacionamento empresarial. Uma empresa de bebidas dá descontos especiais
para se posicionar melhor dentro de
uma rede de supermercados – está
usando plano de incentivo. Detalhe:
o supermercado não é o comprador
final – a este chamamos de consumidor (os diretores de uma rede de
supermercados não bebem todas as
cervejas que compram, certo?)
O sistema já foi alvo de estudos por
juristas especializados e até pela Fundação Getulio Vargas --todos unânimes em afirmar que é uma ferramenta empresarial legítima.
Por isso, se tornou parte da lei
12.232, criada para dar mais transparência às licitações públicas. Uma
lei que sacramentou práticas comerciais que o setor já tinha como corretas desde os anos 50. Esse modelo
garante, inclusive, a saúde financeira
dos veículos de comunicação.
Por exemplo: pelo sistema, são as

agências que garantem a pontualidade dos pagamentos (muitas vezes
antes mesmo de receberem dos seus
clientes). No ano passado, o governo
de um estado brasileiro teve problemas de pagamento e quem bancou a
pontualidade para os veículos foram
as agências locais. Várias delas inclu-

A ABAP
Fundada em 1º de agosto de
1949, a Abap defende e divulga os
interesses de agências brasileiras
associadas à indústria de comunicação. Está presente em todos os
Estados do País e é a maior organização do setor na América Latina.
Suas associadas são responsáveis
por 78% do investimento publicitário brasileiro em mídia, movimentando um universo de 3.200
profissionais e 4.100 clientes.
Dentre as realizações da Abap
estão a co-fundação do Conar,
CENP, do IVC, do Instituto Palavra
Aberta de Liberdade de Expressão, do Fórum de Produção Publicitária e do Fórum do Audiovisual
e do Cinema. Além disso, a Abap
inspirou a lei 4680/65, conhecida como a Lei da Propaganda, e
foi responsável pela realização de
quatro Congressos Brasileiros de
Publicidade e do 5º Congresso da
Indústria da Comunicação. A entidade também contribuiu de forma decisiva para a aprovação da
Lei 12.232, que regulamenta os
critérios para licitações públicas.

sive não receberam até hoje.
Além da legislação, o mercado publicitário pratica desde a criação do
CENP um modelo de autorregulação comercial especialmente sólido e virtuoso, que tem como finalidade última proporcionar a difusão
e consolidação das melhores práticas. Maximiza, assim, a eficiência da
publicidade como motor da economia, em benefício dos consumidores, Anunciantes e Veículos de Comunicação de todos os meios. Ao
mesmo tempo, prioriza as agências
de publicidade integradas, sem limitar a concorrência entre elas, o que é
essencial para a preservação e continuo aprimoramento do modelo. O

CENP, além de fórum de discussões
técnicas e comerciais, oferece vários
outros serviços essenciais ao mercado publicitário, entre eles a Certificação de Qualificação Técnica de agências, exigido pela legislação em vigor.
Faz tudo isso com recursos do próprio mercado, não demandando um
centavo de dinheiro público.
As informações que o governo
está recebendo sobre BV são superficiais e equivocadas. Somos um
dos mercados mais invejados em
todo mundo pela nossa criatividade, pela nossa resiliência perante as
crises, pela quantidade de grandes
marcas construídas em nosso país
e também pela disposição de se au-

torregular sempre.
Geramos 130 mil empregos diretos e 520 mil indiretos. Produzimos
riquezas como poucas atividades
conseguem - cada real investido em
propaganda gera R$ 10,74 na economia, segundo estudo de 2014. Seguindo esse estudo, apenas em 2014,
a publicidade gerou impacto de R$
358 bilhões no PIB nacional.
Uma atividade como essa é muito
maior do que qualquer lenda.
Este artigo foi publicado originalmente na Folha de S.Paulo, em
22/1/19, tendo recebido alguns
acréscimos para publicação na
CENP em Revista.

DOMINGO
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cEnp-MEIOS

INVESTIMENTO NO 1º SEMESTRE
DE 2018 FOI DE R$ 7,6 BILHõES
Resultado indica crescimento real do bolo publicitário
no período

O

CENP divulgou em dezembro os dados do
CENP-Meios referentes
ao primeiro semestre de 2018: foram R$ 7,6 bilhões investidos em
mídia pelas 78 agências que fizeram parte do painel. TV aberta e
internet se destacaram, com participação de 61,8% e 14,4%, respectivamente, no bolo publicitário.
Para tornar possível uma comparação direta, o CENP-Meios
apurou também os investimentos
publicitários no mesmo período
de 2017, que totalizaram R$ 7,4
bilhões, de forma que houve um
crescimento de 3% no primeiro
semestre do ano passado, acima
da inflação no período, de 2,6%,
segundo o IPCA.
O CENP-Meios disponibilizou
também a revisão dos dados consolidados de 2017. Segundo Caio
Barsotti, presidente do CENP, esta revisão é parte de um processo
natural de aperfeiçoamento, depois do lançamento dos primeiros dados, em agosto. “Tem sido
um período de intenso aprendizado e aprimoramento do sistema, dada a dinâmica de funcionamento do mercado. Para que
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INVESTIMENTO EM MÍDIA VIA AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE POR MEIO

TOTAL NACIONAL - Janeiro a Junho 2018
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INVESTIMENTO EM MÍDIA VIA AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE POR REGIÃO

TOTAL NACIONAL - Janeiro a Junho 2018
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Fonte - CENP-Meios é um sistema do CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão que totaliza metadados referentes a compras de mídia realizadas por agências certificadas por ordem e
conta de clientes-anunciantes. Os valores são totalizados e agregados por meio, período ou região, não sendo obtidos pelo sistema quaisquer dados reais negociados individualmente em cada transação.
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se tenha uma ideia da complexidade, para se obter os dados de
2017 o CENP-Meios recebeu e
processou 1292 arquivos que totalizaram 148.450 linhas com dados criptografados nas duas pontas das agências que compuseram
o painel”, disse ele.
Segundo explicou, a revisão visou corrigir erro de leitura decorrente da notação monetária
americana – que utiliza ponto ao
invés de vírgula antes dos centavos, fazendo com que o sistema
CENP-Meios multiplicasse por
100 os dados enviados por duas
das agências de publicidade participantes do painel em dois meses
– e também incorporar o chamado faturamento tardio, aquele que
ocorre até vários meses depois da
veiculação contratada.
O CENP-Meios é uma iniciativa do CENP a partir de informações fornecidas pelas agências
de publicidade de maior receita, apresentando dados de investimento total por meio, participação de cada meio, por região
e por período. O indicador cobre mais de 60% do investimento

www.cenp.com.br/cenp-meios

@

NO SITE DO CENP-MEIOS ESTÃO DISPONÍVEIS:

• Dados e gráficos de investimento
5,0%

em mídia, estimados em relação
ao Monitor Evolution da Kantar
Ibope Media, e é uma iniciativa
sem paralelo conhecido no mundo em precisão e segurança para medição do investimento publicitário.
O CENP-Meios consumiu investimentos de cerca de R$ 1,2
milhão, originado em recursos
próprios e com aprovação das entidades fundadoras do CENP –
ABA, Abap, Abert, ABTA, Aner,
ANJ, Central de Outdoor e Fenapro.
O estudo foi desenvolvido pela BST Soluções em Tecnologia, contou com a verificação da
KPMG para análise de integridade e segurança do sistema e
a contribuição das empresas de
software AdSolutions, Microuniverso, Publi e VBS, que atendem
às agências e desenvolveram sistema de comunicação criptografado e totalmente seguro.

publicitário em 2017 (total e separadamente por semestre) e 1º
semestre de 2018;

• As perguntas mais frequentes sobre o funcionamento do sistema;

• As agências participantes de cada painel;

• Os membros do CTCM, Comitê
Técnico CENP-Meios, formado
por representantes de Agências,
Veículos e Anunciantes;
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TRANSPARÊNCIA E
SEGURANÇA
Sistema do cEnp
atende a agências
certificadas,
anunciantes
públicos
conveniados
e anunciantes
privados
associados
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C

om a recente associação ao
CENP da Discovery Networks Brasil, o segundo
grupo de canais de TV por assinatura e o primeiro de origem internacional a subscrever as NormasPadrão da Atividade Publicitária,
chegam a 600 as listas de preços
disponibilizadas para consulta pelo Banco Único de Listas de Preços, BUP.
“O sistema nasceu para ampliar
a transparência nas relações comerciais e estimular as melhores
práticas, colaborando para uma
correta atuação de representantes
comerciais”, explica Oscar Mattos,
diretor do CENP. “Segundo o artigo 14 do decreto 57.690/66, Veículos de Comunicação de qualquer
meio precisam ter listas públicas

de preços, que devem ser seguidas
em qualquer negociação”.
O BUP é um sistema online utilizado por veículos de comunicação associados ao CENP para
depositar suas listas de preços. Segundo Oscar, além de contribuir
com a credibilidade dos veículos,
o BUP favorece as instâncias de
controle das agências de publicidade certificadas, dos anunciantes
públicos conveniados e anunciantes privados associados ao CENP,
de todo o Brasil. “Até o surgimento do BUP, não havia um serviço
semelhante a este”, diz.
Segundo Oscar, o serviço só é
possível graças ao entendimento
do mercado sobre a divulgação de
suas informações de forma igualitária. “Os veículos entenderam
que manter suas listas de preços
públicas é um diferencial de transparência em sua relação com os
Anunciantes e as Agências”.
O acesso às listas e formatos comerciais dos veículos participantes é bastante simples às agên-

cias certificadas e anunciantes
associados ao CENP. Já os veículos têm acesso única e exclusivamente ao seu próprio espaço para realizar o depósito de sua lista e
atualizações. A validade das listas
de preços é definida pelo próprio
veículo, que a deposita em formato PDF, sendo os únicos responsáveis por manter as Listas atualizadas.

O CENP não tem ingerência alguma sobre os valores, políticas
comerciais ou informações constantes das Listas de Preços depositadas no sistema. Um veículo
não tem acesso por meio do BUP
a quaisquer dados dos outros veículos.
Programas de estímulo permanentemente realizados pelo
CENP em todo o Brasil buscam

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O BUP

1 - O BUP é um sistema online no
qual veículos de comunicação associados ao CENP podem depositar suas listas de preços e informações de formatos comerciais.
Todos os cuidados foram tomados para garantir que o responsável que faz o cadastramento da
Lista de Preços de um veículo seja identificado e confirmado como seu legítimo representante.
2 - Para participar da Lista de Preços, o veículo de comunicação
tem de ser associado ao CENP,
o que pode ser feito no endereço
http://www.cenp.com.br/sobreo-cenp/bup
3 - Cada Veículo de Comunicação
tem acesso exclusivamente ao seu
espaço para realizar o depósito e

atualizações. Não há como acessar listas de preços de outros veículos que utilizem o sistema.
4 - A validade das listas de preços
será definida pelos próprios veículos de comunicação, que a depositarão no sistema sempre no
formato PDF, sendo os responsáveis únicos para que a lista de
preços de publicidade em vigor
seja sempre a que está depositada para consulta.
5 - As agências de publicidade certificadas, anunciantes públicos cadastrados e anunciantes privados
associados do CENP podem consultar as listas de preços dos veículos de comunicação individualmente, por meio de senha, no
site http://bup.cenp.com.br

atrair a participação de veículos
de todo o porte. Navegando pelo BUP é possível encontrar informações comerciais e os preços
para inserção em revistas com tiragem de mil exemplares e periodicidade semestral até as maiores
redes de TV do país.
A iniciativa do CENP atendeu a
uma das resoluções aprovadas no
5º Congresso da Indústria da Comunicação, realizado em maio
de 2012 em São Paulo e que reuniu o mercado em torno de reflexões sobre os negócios, a liberdade de expressão e de informação
comercial. A iniciativa que veio a
resultar no BUP foi uma das cinco prioridades do Comitê de Continuidade e Implantação, criado
pela ABAP, entidade fundadora do CENP, para empreender as
propostas aprovadas no 5º Congresso.
@ No site do sistema, você encontra a lista completa de veículos que já depositaram as suas
listas de preço e informações de
formatos comerciais http://bup.
cenp.com.br

www.cenp.com.br
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MUnDO DIGITAL

OS SETE PRINCIPAIS
PRINCIPAIS RISCOS
RISCOS
DIGITAIS PARA 2019
2019
A Bites, especializada em analisar e interpretar o universo digital,
apresentou no final de fevereiro o estudo Riscos Digitais 2019.

P

artindo do uso de quase 40 softwares e da tabulação de mais
200 mil dados, originados em
redes sociais, Google, teses acadêmicas, imprensa, discursos, medidas provisórias e bases de instituições como Serasa, Banco Central,
IBGE, Banco Mundial e ONU, o estudo, realizado em parceria com o la-

boratório Risk Analysis and International Affairs, do curso de Relações
Internacionais ESPM-SP, identificou
os sete principais riscos digitais para
2019. São eles:
Governo via redes sociais
Jair Bolsonaro considera que venceu as eleições nas mídias sociais e
mostrou que pretende governar por

meio das redes. A estratégia pode
produzir instabilidade e altera o processo decisório de atos administrativos e políticas públicas. O Congresso
vai na mesma direção e Brasília passa
a ter um novo mapa do poder.
Realidades alternativas
Em 2019, mentiras de médio porte

FACEBOOK: A DURA ACUSAÇÃO CONTRA A EMPRESA, DO LEGISLATIVO BRITÂNICO

Um devastador relatório do Comitê de Cultura, Digital, Mídia e
Esporte da Câmara dos Comuns
do Reino Unido, divulgado em
fevereiro, acusou o Facebook de
agir como “gângsteres digitais” e
“intencionalmente e conscientemente” violar as leis de privacidade e concorrência, abusando de
seu poder dominante e ameaçando a democracia. O comitê legislativo afirma que a empresa deve,
ao lado de outras gigantes de tecnologia, ser de forma “urgente”
submetida a um código compulsório de ética e a um regulador independente.
O relatório traz as conclusões de
investigações feitas ao longo de 18
meses para, inicialmente, apurar
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o impacto de notícias falsas e desinformação na sociedade, em especial
nas decisões políticas, como o referendo sobre o Brexit em 2016. O escrutínio, entretanto, afunilou-se em
março do ano passado na direção do
Facebook após o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, que
usou ilegalmente os dados de quase
90 milhões de usuários da rede social para direcionar anúncios políticos favoráveis à campanha do então
candidato republicano à presidência
dos Estados Unidos, Donald Trump,
também em 2016.
O documento cita a “natureza porosa
dos protocolos de segurança de dados do Facebook”, e acusa a empresa
de continuar a privilegiar o lucro ao
invés de dar preferência à privacida-

de das informações de seus usuários.
O texto afirma que a rede social tomou “medidas altamente agressivas”
contra certos aplicativos concorrentes. Ao mesmo tempo, detalha a prática do Facebook de conceder a terceiros acesso aos dados do usuário,
incluindo-os em uma “lista branca”
de empresas aprovadas, entre elas
Lyft, Airbnb e Netflix. Até 5.200 aplicativos foram colocados na lista de
permissões. O Facebook, segundo
o documento, chegou a considerar
conceder ao aplicativo de relacionamentos Tinder o acesso a dados dos
usuários em troca do direito de usar
uma de suas marcas registradas, Moments.
“Empresas como o Facebook não devem ter permissão para se comportar

darão suporte à construção de “realidades alternativas”. E essas, por sua
vez, poderão tornar-se a base de políticas públicas. Muitas das medidas
com impacto na sociedade podem
surgir sem ter base em fatos.
O gargalo da banda larga
Enquanto muitos países caminham para o 5G, 14% da população
brasileira está em áreas sem infraestrutura de banda larga. A transformação digital será muito mais lenta
do que se espera.
Proteção de dados
A lei de proteção de dados pessoais
do Brasil caminha na mesma direção
dos países desenvolvidos, que têm fechado o cerco contra gigantes da in-

como ‘gângsteres digitais’ no mundo online, se considerando acima e
além da lei”, diz o documento. O texto e o parlamentar que preside o comitê, Damian Collins, destacaram a
recorrente recusa do CEO do Facebook em testemunhar pessoalmente à comissão.
O documento ressalta uma necessidade urgente de estabelecer um regulador independente para os sites
de mídia social, bem como um código de ética compulsório semelhante
ao da Ofcom, a agência reguladora
de mídia. Sob tal estrutura, as empresas de mídia social seriam obrigadas a bloquear fontes comprovadas de desinformação, bem como
“conteúdo prejudicial” ou enfrentar
multas potenciais do regulador. O regulador proposto, a ser pago por em-

ternet. Em 2019, as empresas precisam se adaptar a uma realidade que
ainda não conhecem.
Inteligência artificial
Em 2019, a falta de conhecimento teórico sobre o funcionamento da
inteligência artificial afetará não só
grandes corporações, mas também
países e a vida de cada um de nós.
Oportunismo na publicidade
Veremos este ano casos de marcas
que se apropriarão de modo ilegítimo de pautas identitárias, enquanto uma onda conservadora varre o
mundo.
Facebookização do Instagram
Marcas que continuam conside-

presas de tecnologia que operam no
Reino Unido, teria “poderes para obter qualquer informação de empresas
de mídia social que sejam relevantes
para suas investigações”.
O Facebook rejeitou a sugestão de
que violou as leis de proteção de dados e de concorrência e disse que
compartilha as preocupações do comitê sobre notícias falsas e integridade nas eleições. “Estamos abertos
a uma regulamentação significativa
e apoiamos a recomendação do comitê para a reforma da lei eleitoral”,
disse Karim Palant, gerente de políticas públicas do Facebook no Reino Unido. “Também apoiamos uma
legislação de privacidade eficaz que
imponha às empresas altos padrões
no uso de dados e transparência para os usuários.”

rando o Instagram uma rede social
de nicho enfrentarão crises nos ambientes digitais.
A Bites, como explica o seu diretor
executivo, Kaíke Nanne, realiza uma
checagem de todas as discussões envolvendo os três poderes da República, o fluxo de opiniões e elimina todo e qualquer viés que possa afetar os
resultados da pesquisa, que chegou à
sua terceira edição.

Comissão Européia
Google, Facebook e Twitter não
cumpriram suas promessas para
combater a desinformação em suas
plataformas, afirmou no final de fevereiro a Comissão Europeia.
As empresas de tecnologia e os órgãos de comércio que representam a
publicidade assinaram, no ano passado, um código voluntário de conduta para combater a disseminação
de desinformação, que inclui o fornecimento de relatórios mensais sobre as medidas tomadas. Os esforços
das três gigantes, porém, foram considerados insuficientes.
@ Com base em informações publicadas pelo ANJ Jornal Online. Leia
mais no site da entidade fundadora do CENP https://www.anj.org.br
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FUNDAMENTO DO DIREITO À
PRIVACIDADE
A ética nas relações interpessoais como diretriz das regras para proteção de dados pessoais.
Artigo para o crédito de Filosofia
do Direito. Curso de Mestrado em
Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Professor Marcelo Gomes Sodré. PUC/SP
COGEAE. São Paulo – 2019.
Sumário:
1. Introdução;
2.Conteúdo;
3.Agentes;
4.Regras Brasileiras – Lei n°
13.709/18 e Regulamento Geral
Europeu de Proteção de Dados –
(GDPR);
5. Considerações Finais;
6. Referências Bibliográficas.
1. Introdução:
Em abril de 2018, quando o criador e Chief Executive Officer do
maior espaço de convivência virtual
no mundo depôs durante cinco horas em audiência pública no Senado
Norte Americano, sua reação a duas
perguntas triviais expôs a ausência de
compreensão das noções básicas do
direito à privacidade.
O senhor se sentiria confortável
em compartilhar conosco o nome do
hotel em que passou na última noite?
Se o senhor tivesse trocado mensagens eletrônicas nesta semana, o senhor compartilharia conosco o no-

me das pessoas com quem teria se
comunicado?
Foram as indagações do Senador
Dick Durbin, respondidas negativamente, deixando também escapar
o embaraço ante a admissão de que
certos espaços pessoais não devem
ser adentrados.
O episódio integra a rotina de notícias de vazamento de dados, rastreamento para categorização das pessoas, como efeitos colaterais agudos do
desenvolvimento do ambiente virtual – agora enfrentados por autoridades públicas em diversas regiões,
com ênfase ao Regulamento Geral
de Proteção de Dados – GDPR, por
sua abrangência, e a Lei brasileira n°
13.709/18.
Seguem-se, então, as etapas de entendimento e implementação dos
normativos pelos agentes da coleta
(em especial no ambiente virtual) e
pelas autoridades incumbidas da fiscalização.
Se no passado era tido como ‘direito tipicamente burguês’1 ou sentimento subjetivo que não mereceria
tutela, em proteção de individualismo exacerbado, o direito à privacidade – contemporaneamente – ganha dimensão coletiva e difusa em
decorrência da vigília virtual e do
desenvolvimento de sofisticadas fer-

ramentas de ingresso em esferas privadas e até intimas; desde o reconhecimento de voz e face, mapeamento
de dados genéticos, geolocalização,
até o levantamento de convicções religiosas e opinião política, do conteúdo de comunicações interpessoais,
entre outros, articulados e usados de
forma automatizada por inteligência
artificial, resultando em rastreamento de larga e profunda escala utilizado para as mais diversas finalidades,
a maior parte delas não consensuais
e nem legítimas.
Antes do exame dos regulamentos,
o primeiro momento fica dedicado a
inspiração trazida pela filosofa Hanna Arendt que, contra o prejuízo contido na possibilidade de erradicação
da pluralidade, tornando os seres humanos em seres supérfluos, evoca para reflexão ao tempo das ações2; para
entender os graus de proteção (individual e coletiva) e a ética nas relações
que ensejam a coleta e uso de dados,
gerando, assim, maior clareza acerca
das possibilidades, dos cuidados e limites destas atividades, com o respeito à privacidade, considerando ainda
o seu impacto nos direitos fundamentais à dignidade (abrangendo a singularidade e identidade) e o seu papel nas relações sociais, econômicas,
no mercado de consumo e na política.

1 Doneda, Danilo – Da privacidade à proteção de dados pessoais – pg. 5 – menção feita pelo autor no exame da abordagem histórica do direito à privacidade.
2 Arendt, Hannah. A condição Humana. Ed. Universitária Forense (13ª edição).
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2. Conteúdo
O direito fundamental à privacidade tem previsão expressa em nossa Constituição Federal de 1988 (art.
5°, X) e está instrumentalizado em
diversas outras passagens constitucionais (habeas data, sigilo de dados
e correspondência, proteção à honra, ao nome e à imagem) e legais
(Código Civil, Código de Defesa do
Consumidor, Lei da Informática - n°
7232/84, Marco Civil da Internet, Lei
n° 12.965/14 e em especial a Lei n°
13.709/18 – dispõe sobre a proteção
de dados pessoais).
Ganha patamar também fundamental e inerente a todo ser humano, expresso no reconhecimento pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948, com previsão especifica no artigo 12: “Ninguém será
sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na
sua correspondência, nem a ataque à
sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei
contra tais interferências ou ataques”.
Conforme a observação apresentada por Hanna Arendt3, o termo privado teria, em sua acepção original,
o significado de privativo e, na distinção com o domínio público, a ideia
de privação do contato, estando privado de ser visto e ouvido por outros.
Porém, o termo foi perdendo a noção de privação diante do contemporâneo enriquecimento desta esfera individual.
Na lição do Prof. Tercio Sampaio
Ferraz Júnior: “Em questão está o direito de o indivíduo excluir do co-

O direito
fundamental à
privacidade
tem previsão
expressa em nossa
constituição Federal
de 1988
nhecimento de terceiros aquilo que a
ele só é pertinente e que diz respeito
ao seu modo de ser exclusivo na âmbito de sua vida privada”4, tendo como objeto a integridade moral.
Os contornos desta esfera vem sofrendo frontal impacto pela alteração da dinâmica – Público x Social
x Privado.
O Autor examina estes espaços:
- Estado: Social–Público – regido pelo princípio da transparência e
igualdade;
- Mercado: Social-Privado – regido
pelo princípio da diferenciação (como direito de ser diferente);
- Indivíduo: regido pelo princí-

pio da exclusividade que, na evocada concepção de Hannah Arendt
(ao mencionar Kant), “(...) visa assegurar ao individuo a sua identidade diante dos riscos proporcionados
pela niveladora pressão social e pela
incontrastável impositividade do poder político”.
Ainda conforme a autora, a privacidade moderna, em sua função mais
relevante de abrigo àquilo que é íntimo, não seria apenas o verso da esfera política, mas também o oposto da
esfera social com a qual é mais próxima e autenticamente relacionada. Citando Jean-Jaques Rousseau, como
explorador da intimidade, registra
“ele chegou à descoberta mediante
uma rebelião, não contra a opressão
do Estado, mas contra a insuportável
perversão do coração humano pela
sociedade, pela intrusão desta última
em uma região recôndita do homem
que, até então, não necessitara de
proteção especial.”5. E segue desenvolvendo concepção acerca da força
da sociedade frente ao individuo, gerando relação em que a opinião comum seria tremendamente intensificada pelo puro número. Aponta
então o surgimento da estatística e
o conformismo, com a suposição de
que os homens se comportam, ao invés de agirem frente aos demais.
A Autora segue em particular análise; sobre o irrelevante para o domínio público, que é aquilo que pode ter
um encanto extraordinário em caráter privado, o petit-bonheur do povo
francês: “Desde o declínio de seu outrora vasto e glorioso domínio públi-

3 Arendt, Hannah. “A condição Humana”, p. 72.
4 Ferraz Júnior, Tercio Sampaio – “Sigilo de dados: o Direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado”.
5 (Arendt, Hanna – A condição Humana, p. 47)
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co, os franceses tornaram-se mestres
na arte de serem felizes entre ‘pequenas coisas’, no espaço de suas quatro
paredes, entre a cômoda e a cama, a
mesa e a cadeira, entre o cachorro, o
gato e o vaso de flores, estendendo a
essas coisas um cuidado e uma ternura que, em um mundo onde a industrialização rápida extermina constantemente as coisas de ontem para
produzir os objetos de hoje, pode até
parecer o último recanto puramente
humano do mundo.”
Não apenas frente às forças sociais
(da maioria) e econômicas, a privacidade tem posição também na interface com os poderes públicos e decisões políticas. Afinal, ao traçar linha
flexível porém marcante nos espaços
de relacionamento com o outro (incluído as empresas e os poderes públicos), ela delimita até que ponto e
de que forma pode ocorrer a interferência e controle externos. No espaço da privacidade, esta fronteira
é marcada pelos: i) o consentimento
válido e informado – que visa travar
relação honesta entre as partes (tomador e titular de dados); ii) a pertinência da finalidade; e iii) preservando a esfera mais próxima à essência
individual.
No apontamento de Danilo Doneda6, referindo-se a Stefano Rodotá,
alteraram-se os interesses em torno
da privacidade, de um anterior eixo
“pessoa-informação-segredo”, para
um eixo “pessoa-informação-circulação-controle”.
No tocante aos níveis de reserva,
ainda conforme o autor7, ao citar a

lição de Hubmann, o direito a privacidade seria manifestado em esferas concêntricas: a esfera da intimidade ou do segredo; a esfera privada,
seguida da esfera pessoal, até a vida
pública.
São apontadas, nestas diferentes
esferas, os diversos graus de exclusividade, desde a intimidade (com
menor repercussão social e maior
reserva) até a reputação, imagem e
nome, que são direitos perante os
outros; configuram condições de comunicação.
E justamente por ser direito defi-

A privacidade tem
posição também na
interface
com os poderes
públicos e decisões
políticas
nido pelo viver entre os outros, não
se tratando do isolamento total, que
a graduação de retiro é relacionada
a esfera de proteção, de forma que o
âmbito exclusivo da intimidade configura seu circulo mais interno e integrante do âmago do ser humano singular, aquilo que se reserva apenas
para si mesmo.
Importante ressaltar, ainda, a intrínseca relação do direto à privacidade com o direito à liberdade de
expressão, quer como instrumenta-

6 citado por Doneda, Danilo – Da privacidade à proteção de dados pessoais.
7 citado por Doneda, Danilo – Da privacidade à proteção de dados pessoais.
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lizador da emancipação de pensamento, quer na garantia de liberdade
de negação da comunicação do pensamento; o direito de resistir ao devassamento (como nos casos do sigilo de correspondência e nos sigilos
profissionais). Neste sentido, o recente normativo brasileiro de proteção
de dados, Lei n° 13.709/18, inaugura
objetivando a proteção a estes direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento
da personalidade da pessoa natural
(artigo 1º).
Estando o direito à privacidade inserido em dinâmica de relacionamento interpessoal, sua delimitação
– e inclusive o sigilo de dados – está
ligada à proteção da relação comunicativa, por ato próprio ou por uma
das partes. Assim, a transferência de
um cadastro de informações pessoais configura quebra de sigilo se
sem consentimento e acerca de dados obtidos por ocasião relação entre as partes (por exemplo preferências de produtos, hábitos de compra).
Conforme o jurista Tercio Sampaio
Ferraz Junior “os elementos de identificação só são protegidos quando
compõe relações de convivência privativas: a proteção é para elas, não
para eles. Em consequência, simples
cadastros identificadores (nome, RG,
filiação, etc.) não são protegidos” –
“(...)seriam dados que, embora privativos, condicionam o próprio intercâmbio humano em sociedade,
pois constituem elementos de identificação que tornam a comunicação
possível, corrente e segura. Por isso, a

proteção desses dados em si, pelo sigilo, não faz sentido.” O Autor observa que o risco ao sujeito não está no
nome ou dados de identificação, mas
na exploração (forma e finalidade do
uso) do nome e demais informações.
O normativo brasileiro de proteção
de dados - Lei n° 13.709/18 – consagra este entendimento ao tutelar
não apenas os dados isoladamente, focando seu âmbito na proteção
na forma como são usados os dados e na relação travada entre as partes, dispondo sobre as interações por
ocasião do contato e da coleta, no
sentido de preservar a lealdade do
vínculo, por meio da comunicação
aberta (consentimento, pertinência
e informação sobre a finalidade) entre o tomador e o titular dos dados
pessoais.
Em suma, os dados pessoais demandam diversificados graus de proteção e parâmetros para a equilibrada
e respeitosa relação entre as partes,
levando em conta ainda a condição
do titular (crianças e outros vulneráveis tem maior escudo) e a natureza
destas informações (de identificação,
de perfil, dados sensíveis, relativos à
crenças, etc.).
3. Agentes:
O Estado teria sido o primeiro a fazer uso em maior escala de informações pessoais8, por razões de eficiência e controle. Não por coincidência a
notada elevação da vigilância em regimes totalitários.
O uso de dados por governos foi,
aliás, uma das declaradas motivações

da Organização das Nações Unidas ao fazer – por meio da Resolução n. 68/167, de dezembro de 2013
– apelo aos Estados visando o respeito e a proteção da direito à privacidade9, pontuando que as preocupações
com a segurança pública podem justificar a coleta de dados sensíveis, porém que devem os Estados assegurar
o cumprimento integral dos tratados
internacionais de direitos humanos
que consagram os direitos a privacidade e liberdade de expressão.
Atualmente, a coleta e tratamen-

Dados pessoais
demandam
diversificados graus
de proteção
e parâmetros para
a equilibrada
e respeitosa relação
entre as partes
to de dados pessoais em larga escala é viabilizado pela tecnologia e
amplamente realizado por parte de
empresas e organizações.
Constam na Legislação brasileira
como responsáveis: i) o controlador
– pessoa jurídica de direito público
ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos
dados (que abrangem coleta e uso);
ii) o operador (das atividades de tra-

tamento) e há previsão de um encarregado a ser nomeado (atua como
canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional).
4. Regras Brasileiras – Lei n°
13.709/18 e Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados – GDPR (General Data Protection Regulation)
O regulamento europeu (n°
2016/679) reconhece a privacidade como direito fundamental, a ser
equilibrado com outros direitos também fundamentais, em conformidade com o principio da proporcionalidade.
A lei brasileira também prevê os
princípios a serem harmonizados:
privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão,
de informação, de comunicação e
de opinião, intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico,
tecnológico e inovação; livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais.
De se notar que a lei brasileira lança olhar no individuo, ao enfatizar a
proteção da liberdade e livre iniciativa, enquanto o GDPR abrangeria visão comunitária, ao mencionar além
dos fundamentos da lei brasileira, o
direito à diversidade cultural, religiosa e linguística.
Objeto: os regulamentos trazem
conceitos bastante genéricos acerca dos dados pessoais, tidos como
informações relativas a uma pessoa

8 Doneda, Danilo – Da privacidade à proteção de dados pessoais.
9 Resolução n° 68/167, da Assembléia Geral das nações Unidas em dezembro de 2013.
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natural, identificada ou identificável,
como o nome, endereço físico ou eletrônico relacionados a uma pessoa
(dados anônimos ou definitivamente anonimizados não recebem a mesma proteção).
Os dados pessoais podem ser usados nas hipóteses previstas nas regras; para tratamento por pessoa
jurídica de direito privado a mais
corriqueira seria a situação de consentimento do titular.
Requisitos para o consentimento:
deve ele ser válido (refletindo vontade do titular), informado (sobre a coleta e finalidade do uso), livre (sem
prejuízo ou com as condições ante a
negativa também informadas), explícito (por escrito em texto individualizado) e revogável (de forma simples
e gratuita).
A finalidade do tratamento dos dados é vetor em ambos os regulamentos, devendo ser pertinente à relação
travada entre as partes e claramente
informada ao titular.
Também é princípio nacional e europeu a regras de segurança, monitoramento e responsabilidade do titular no caso de vazamento (inclusive
informando o titular).
Há consenso, ainda, em estabelecer
tratamento diferenciado:
- para dados sensíveis: como pertencentes à esfera mais interna de
proteção pessoal, à intimidade, relacionados a direitos e liberdades, e
cujo tratamento pode implicar em
riscos significativos para estes direitos e liberdades fundamentais. São
os relativos à origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical,
tratamento de dados genéticos; da48 - CENP Em rEvista - Março, 2019

dos biométricos ou de identificação
inequívoca de um ser humano específico; saúde; vida sexual ou orientação sexual. No bloco europeu a regra
é a vedação ao tratamento destes dados (arts. 51 a 56), com exceções pontualmente previstas (acrescidas de
consentimento explícito e por razões
de interesse e saúde públicos, e cercadas das garantias adequadas). A lei
brasileira dá espaço muito maior para o uso dos dados sensíveis, permitido nas hipóteses de consentimento
explícito e para finalidades específi-

É princípio nacional
e europeu
a regras de
segurança,
monitoramento
e responsabilidade
do titular no caso
de vazamento
cas, além das situações previstas em
seu artigo 11.
- para crianças: é necessário o consentimento de ao menos um dos pais
ou responsável legal (menores de 12
anos no Brasil e, para fins do Regulamento Europeu menores de 16 a 13
anos, conforme fixação por cada Estado-Membro). O responsável pelo
tratamento deve envidar, ainda, todos os esforços adequados para verificar que o consentimento foi dado
ou autorizado pelo titular das responsabilidades parentais da crian-

ça, tendo em conta a tecnologia disponível.
Em ambos regulamentos, o indivíduo tem direito: à informação sobre
o tratamento de seus dados; à obter
acesso aos dados coletados que lhe
digam respeito; à solicitar a correção e apagamento; à opor-se ao tratamento de seus dados para efeitos
de comercialização; a revogar o consentimento para uso dos dados. O
GDPR prevê adicionalmente o direito a solicitar que as decisões tomadas
com base em tratamento automatizado que digam respeito ou afetem o titular e que se baseiem em seus dados
pessoais sejam tomadas por pessoas
singulares e não apenas por computadores. Os dois regulamentos preveem, ainda, o direito à indenização
caso tenha sofrido danos morais ou
materiais decorrentes de violação das
regras previstas para o tratamento de
seus dados pessoais.
As empresas e organizações ficam
responsáveis: pelo uso conforme o
regulamento; devem manter registros acerca do tratamento; no caso de
vazamento devem informar às autoridades e aos indivíduos; podem ser
responsabilizadas por danos patrimoniais ou não patrimoniais (por ex.
danos à reputação e sofrimento psicológico); além de sujeitar-se às sanções estabelecidas nos Regulamentos. No Brasil prevista a advertência
e multa (de até 2% do faturamento
do último exercício ou até R$50 milhões); e na Europa há a previsão de repreensão, proibição temporária ou
definitiva do tratamento e multa (de
até 20 milhões de euros ou 4% do faturamento total anual da empresa a
nível mundial), medidas alternativas

ou cumuladas.
Os cuidados preventivos estão presentes nos dois normativos, que estimulam as boas práticas e estruturação de políticas internas visando
o cumprimento das diretrizes. No
GDPR há, ainda, a previsão de certificação.
Existem regras especificas para o
tratamento de dados pelos Poderes
Públicos, que em geral deteria dados com base em obrigação jurídica ou por motivos de interesse público, devendo respeitar os princípios
do tratamento equitativo e lícito, limitação de finalidade, minimização
e conservação dos dados. Também
necessário aqui a informação ao individuo acerca de seus direitos, da
coleta, tratamento e destinatário dos
dados, bem como de sua finalidade.
Ficam as pessoas jurídicas de direito
público também sujeitas, no quanto aplicável, às medidas previstas para empresas e organizações nos casos
de vazamento. E lei brasileira prevê
em geral a vedação de transferência
de dados pessoais do Poder Público
para entidades privadas (artigo 26, §
1°, n° I, com exceção para os casos de
necessidade de execução descentralizada de atividade pública que exija
a transferência e exclusivamente para este fim específico e determinado).
Ambos os regulamentos detalham,
ainda, parâmetros para a transferência internacional.
A criação e atividade da autoridade
fiscalizadora autárquica prevista no
texto da lei 13.709/18 foi vetada pela Presidência, em razão de vício formal (de iniciativa). Sobreveio medi-

da provisória – n° 896/18, criando a
Autoridade Nacional de Proteção de
Dados - ANPD, órgão da administração pública federal, integrante da
Presidência da República, e de composição mista, integrado por membros de órgãos públicos e da iniciativa privada, indicados na forma dos
artigos 55 e seguintes da Lei.
5. Considerações Finais
Além da abrangência (os respectivos territórios, cidadãos e relações
transnacionais com eles travadas), os
regulamentos analisados reforçam a

Existem regras
especificas para o
tratamento de dados
pelos poderes
públicos
natureza da privacidade como direito fundamental, estabelecendo diretrizes e ferramentas de concretização.
Como mencionado durante as discussões da aprovação da lei brasileira (justificativa do Projeto de Lei no
Senado n. 330/13), as informações
sobre a vida, hábitos, preferências e
ideias das pessoas podem servir de
instrumentos para influenciar comportamentos e convicções com fins
comerciais, políticos e até criminosos. Com maior intensidade no caso
da coleta de informações de caráter
pessoal, este uso é violador de direi-

to se não respeitar os princípios de
transparência, consentimento, finalidade, pertinência e possibilidade de
controle por parte do titular.
Além da natureza do dado pessoal, na observação do Professor Tercio
Sampaio Ferraz, é essencial a atenção
para forma de sua obtenção, zelando pelo bom termo da relação entre
o titular e o agente da coleta, na qual
eventual transferência a terceiros caso não tenha prévio consentimento válido do titular e nem legitimidade - pode implicar em ruído nesta
comunicação, desvio na relação direta entre as partes e violação ao direito.
Também o mesmo fundamento confere proteção ao direito à imagem, de
não vê-la mercantilizada, usada sem
consentimento em proveito de outros interesses que não os próprios10
ou comuns.
Considerando esta origem nas interações, se extrai que liberdade é
protegida pela privacidade não apenas em seu sentido negativo, de espaço sem obstrução e reserva da
subjetividade. Sobretudo deve ficar
abrigada a liberdade na acepção formulada por Hannah Arendt, que a
considera um ato político, de exteriorização da subjetividade por meio da
ação. Para a autora, a ação encontra
na pluralidade sua razão de ser e “a
ação corresponde a capacidade humana de desencadear o novo, e o espaço adequado à sua manifestação,
da qual ela depende para adquirir realidade, é o domínio público, o local
adequado para a excelência humana,
que sempre demanda a presença de
outros, do público constituído pelos

10 Ferraz Júnior, Tercio Sampaio – “Sigilo de dados: o Direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado”.
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pares do agente, e que garante a realização do mundo e de nos mesmos”.
O conceito de privacidade então
deve acolher duas noções complementares: a singularidade – condição humana intrínseca e que ao
mesmo tempo passa a existir no relacionamento e ganha significado no
olhar do outro; e a pluralidade - porque “somos no plural, a terra é habitada por homens e mulheres portadores de singularidade: a paradoxal
pluralidade de seres únicos” – também constitutiva para o ser humano,
de forma que a convivência entre as
pessoas, cada uma singular, dá sentido a vida humana e possibilita aos
homens a criação da sua realidade. A
questão que se coloca para o respeito à privacidade, portanto, não é apenas a proteção a um ambiente de recolhimento e introspecção, mas em
particular a ética nas interações, considerando os espaços dos indivíduos
nos diversos ecossistemas e o respeito aos indivíduos em sua integralidade; singular subjetividade e expressão
dela por meio da ação em ambiente
plural, ambas ordens formadoras da
condição humana.
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OS BONS FRUTOS DA PARCERIA
COM IMPRENSA ESPECIALIZADA
Resultado indica
crescimento real do
bolo publicitário
no período

PropMark: https://bit.ly/2DwDUA0

E

ntre o final de 2018 e começo
de 2019, Meio&Mensagem
e PropMark, os mais importantes veículos do mercado
publicitário, divulgaram publieditoriais do CENP, tendo como
pano de fundo as comemorações
dos vinte anos de fundação da entidade.
No Meio&Mensagem, os temas
principais da peça publicitária foram um pouco da história da entidade e os muitos serviços que ela
presta ao mercado.
Já no PropMark, a ênfase foi no
modelo brasileiro de publicidade e
a na sua interação com a autorregulação comercial.
As duas publicações cederam espaço graciosamente ao CENP. A
peça publicada pelo PropMark teve seu layout e finalização a cargo
da Zoégas, e no Meio&Mensagem
tudo foi preparado pela equipe do
MM com acompanhamento do
jornalista Eduardo Correa, assessor de comunicação do CENP.

www.cenp.com.br

M&M: https://bit.ly/2RbO2lw

@
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Capa da edição do Meio&Mensagem
de 17/12/18, na qual foi publicado o
Publieditorial do CENP.
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Capa da edição do PropMark de 21/1/19,
na qual foi publicado o Publieditorial do
CENP.
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cURTAS
EM FÓRUM, RADIODIFUSÃO APRESENTA
SEUS DESAFIOS
O 1º Fórum Nacional de Radiodifusão
reuniu, no final de fevereiro, em
Brasília, autoridades do governo federal
e mais de 400 proﬁssionais de rádio
e TV de todo o país. Promovido pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, o Fórum
debateu o atual panorama do setor,
seus desafios e soluções visando
principalmente a desregulamentação
e desburocratização do setor.
“Queremos ouvir vocês,
radiodifusores, que estão na ponta
e trabalham para que a informação
de qualidade chegue a todos os
brasileiros. Queremos entender as
demandas para que encontremos as
melhores soluções para o país”, disse
o ministro Marcos Pontes, na abertura
do encontro.
O presidente da Abert, Paulo
Tonet Camargo, participou do painel
que discutiu o presente e o futuro
da radiodifusão comercial no Brasil,
lembrando as conquistas recentes
do setor, como a flexibilização do
horário da Voz do Brasil, o término da
propaganda partidária, a atualização da
regulamentação da proﬁssão de radialista

e defendeu a conclusão da migração do
rádio AM/FM e da implementação da TV
digital em todo o Brasil.
Entre os desaﬁos para o setor, Tonet
destacou o desbloqueio do chip FM nos
celulares produzidos no país. De acordo
com dados da ABERT, atualmente,
cerca de 60% dos celulares têm o
FM ativado. “Precisamos chegar à
totalidade. Hoje, parte significativa
da audiência do rádio está nestes
receptores, levando informação e
entretenimento à população brasileira”,
disse Tonet.
Ele informou que a Abert, entidade
fundadora do CENP, continuará lutando
para evitar que as rádios comunitárias
sejam transformadas em rádios
comerciais. “Este tema é uma questão
de honra para as rádios comerciais do
Brasil, que passaram por um processo
licitatório e pagaram ao Estado pelo
espectro usado, que empregam
e investem, e, com independência,
levam informação e entretenimento a
cada recanto do país”, disse ele.
Cristiano Lobato Flores, diretor
geral da Abert, também participou
do evento, expondo as propostas de

ENCONTRO DE
MÍDIAS CHEGA À SUA
8ª EDIÇÃO

Câmara, Bruno Campos, diretor de
marketing digital da GM, Leonardo
Vendrame, media manager da Natura, Rafael Gonçalez, gerente executivo de mídia integrada da BRF, e Marco Frade, general manager da LG.
Também conﬁrmaram presença representantes dos principais veículos de comunicação e da Kantar Ibope Media.

O 8º Encontro de Mídias acontece em 15 de abril, em São Paulo. O
evento terá como palestrantes já conﬁrmados líderes da área de mídia de
praticamente todas as grandes agências brasileiras e também de Dora
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desregulamentação do setor. Segundo
ele, novas plataformas de comunicação
surgiram com o desenvolvimento
tecnológico e vendem publicidade,
mas não são reguladas como o
rádio e a TV. “Nosso setor é o mais
regulado. No passado, o excesso de
regulação até poderia se justiﬁcar, pois
existiam menos tipos de veículos de
comunicação. Mas hoje temos novos
players que não se apresentam como
veículos de comunicação e acabam não
sendo regulados, o que resulta em uma
assimetria regulatória. Em um mercado
novo, com novos concorrentes,
entendemos que é necessário discutir
uma desregulamentação do setor”,
aﬁrmou ele.
@ Leia mais no site da abert,
entidade fundadora do CENP
https://bit.ly/2Exxz8g

@ saiba mais sobre o evento em
http://www.encontrodemidias.
com.br/

OS CURSOS
DO GMSP
EM 2019
Conﬁra calendário de cursos do
Grupo de Mídia São Paulo, entidade
aderente ao CENP:
A partir de 22 de abril: cursos em
parceria com o Insper, destinados a
diretores e gerentes de mídia

A partir de 6 de maio: o Curso
Básico de Mídia, para coordenadores
e assistentes. Pelo curso, já passaram
algumas gerações de proﬁssionais
da área
A partir de 3 de junho: curso
Digital GM + IAB, parceria das
duas entidades, para supervisores,
coordenadores e assistentes.
A partir de 26 de agosto: curso da

Hyper Island, para diretores, gerentes
e supervisores.
A partir de 23 de setembro, curso
Sandbox Data Science, para diretores,
gerentes e supervisores.
@ mais informações no site da
entidade https://www.gm.org.
br ou pelo e-mail secretaria@
gm.org.br

34 MIL NOVOS ANUNCIANTES INVESTIRAM EM MÍDIA EM 2018
Em 2018, de acordo com levantamento
da Kantar IBOPE Media, que monitora a
publicidade nos principais mercados do
País, a compra de espaços em mídia nos
meios e veículos aferidos pela empresa
apresentou variação positiva de 10% em
relação a 2017.
Segundo Rita Romero, diretora de
Business Insights and Development da

CRESCE CIRCULAÇÃO
DIGITAL DOS GRANDES
JORNAIS
Dados do IVC divulgados no ﬁnal
de janeiro trouxeram uma boa notícia para o meio jornal: quatro dos cinco maiores jornais do país tiveram sua
circulação digital ampliada em 2018,
na comparação com a média de circulação de 2017. Folha, O Globo, Estadão e Zero Hora conseguiram ampliar
a média de suas assinaturas digitais no
ano passado.
O jornal O Globo se destacou, saltando de uma circulação de 99,6
mil assinaturas digitais em 2017 para
173,5 mil no ano passado, um crescimento de 74%. O Estadão também

empresa, das mais de 138 mil marcas
que investiram em 2018, 54 mil ou
39% são estreantes e não destinaram
montantes para a compra de espaço
publicitário nos meios e veículos
presentes na cobertura de 2017.
“Além disso, registramos que mais de
34 mil novos anunciantes investiram
em mídia em 2018, representando

Veículo

36% do total de anunciantes do ano”,
disse Rita.
Segundo ela, o comércio foi o setor
que mais movimentou a compra
de mídia em 2018, com variação
de 15% em relação a 2017. O
setor correspondeu a 18% do valor
publicitário bruto aferido pela Kantar
IBOPE Media.

Circulação média
digital 2018

Circulação média
digital 2017

Variação

Folha de
S. Paulo

194.855

167.592

+16%

O Globo

173.527

99.689

+74%

O Estado de
S. Paulo
134.103

85.854

+56%

Super
Notícia

43.459

48.095

-9%

Zero Hora

88.472

81.872

+8%

O crescimento da circulação digital puxou para cima a média geral de circulação dos veículos,
que considera tanto as assinaturas impressas quanto as digitais. A Folha teve um crescimento na
circulação total de quase 3% no ano passado, O Globo de 22% e o Estadão de 18%.

teve alta expressiva, chegando a 134,1
mil exemplares em 2018, crescimento de 56% em relação ao ano anterior.

Conﬁra no quadro a circulação digital
média dos cinco maiores jornais brasileiros em 2018.
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O TRABALHO DO
MÍDIA É FAZER UM PI

Q

uem já trabalhou comigo,
já me ouviu falando pelos
corredores da agência, em
reuniões ou em feedbacks individuais que o trabalho mais importante do Mídia é fazer um PI (pedido de
inserção para compra de mídia para
um veículo).
Sem contexto, pode parecer uma
orientação tática, mas já pararam
pra pensar na jornada de trabalho
que envolve este papel chamado PI?
Quantas pessoas são envolvidas neste processo?
Começa pelo briefing e a oportunidade ou problema de negócios
identificado para um cliente. Avançamos para reuniões de brainstorm,
seja criativa ou de estratégica que vão
compor um planejamento de negócios. Cada área envolvida começa a
trabalhar de forma integrada e focada em soluções.
Na área de Mídia/BI, temos levantamentos de jornada e consumo de
meios, o melhor mix on/off/content
para impactar o consumidor da maneira mais assertiva e sem tirar os
olhos do que pra mim é fundamental: a frequência dessa mensagem.
Pra onde vamos direcionar o consumidor; qual o tom de voz aplicado nas respostas das plataformas sociais; como mensurar com eficiência
e rapidez cada passo pra tomadas de
decisão durante a campanha; quais
resultados esperamos e o que teremos de output de dados para futuras ações.
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Reuniões com veículos que possam
compor ingredientes importantes em
formas de ideias pra esta alquimia.
Avaliamos se faz sentido um patrocínio, spots, anúncios, posts, OOH,
DOOH, banners programáticos, filmes de 15 ou 30 segundos, quantas
semanas no ar, níveis de cobertura e
frequência combinada da mensagem
e aquela ideia que só o veículo tem,
entendendo o briefing, que será uma
alavanca importante na campanha.
Discute-se tudo isso incluindo uma
camada importante: o investimento
do cliente. As negociações são intensas buscando o melhor para clientes e
veículos, porém, muitas vezes não dá
pra contemplar tudo o que se planejou e, para ter eficiência, escolhas são
feitas em prol do resultado. Replaneja tudo, revisita a jornada aumentando uma ou reduzindo outra etapa,
define-se e renegocia com os veículos os descontos e entregas, além de
agradecer e se justificar para todos os
que não entraram neste planejamento os motivos pelo qual não foram
contemplados.
Enquanto isso, o Mídia está lá também, junto com todas as áreas da
agência, trabalhando integradas na
apresentação ao cliente. As ideias da
Mídia já estão alinhadas com a Criação e a jornada com o Planejamento. Estamos prontos pra apresentar
ao cliente! Algumas horas de apresentação e está .... bom, mas precisa
de ajustes.
Volta, renegocia, avalia uma opor-

É muito mais do
que um documento
ou formalização de
compra
tunidade pra voltar com um veículo que não entrou no início. Ufa, fechamos!
Reapresenta ao cliente e está ...
APROVADO. Valeeeeu GREY!!! Vamos colocar no ar mais um projeto
FAMOUSLY e EFFECTIVE.
Agora liga para todos os veículos
do plano e agradece, comemora e vamos juntos!
Assim, chegamos no PI. E se você
é Mídia e chegou até aqui, veja a importância dele no processo, porque
ele fecha um ciclo de envolvimento,
estratégia, criatividade, inovação, negociação e leva a campanha ao ar para
os clientes de nossos clientes. É muito
mais do que um documento ou formalização de compra.
Pra quem não é Mídia, este é um
pouquinho da nossa cozinha. Venham nos visitar :)
É por isso que eu sempre pergunto:
Já fez seu PI hoje?
Fábio Tachibana é Media VP da Grey Brasil

nOSSOS nÚMEROS
AGÊNCIAS CERTIFICADAS

CERTIFICAÇÃO

1904

2001

2358

2002

2728

2003

13.353

3110

2004

3623
3753
3909
3800*
3532

2005
2006
2007
2008
2009

2506**
2544
2191
2255
1991
1812
1522
* Início da tramitação do projeto de lei
1457
que resultou na lei nº 12.232/10
1311
** Entrada em vigor da lei nº 12.232/10
1332
Até 08 / março / 2019
Fonte: cEnp

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Agências Cadastradas

Até 08 / março / 2019

220

Processos Avaliados

De janeiro até 08 / março / 2019

ENQUETE DE SATISFAÇÃO
5
(3%)

3
(2%)

Total de Envios: 3.053
Total de Respostas: 151

46
(31%)
97
(64%)

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 Março/19
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cARTAS

20 ANOS CENP
Caio & equipe do CENP
Enviamos os melhores votos de
realizações na passagem dos 20
anos do CENP.
Além de parabenizar a todos pela data, cumprimentamos pela excelente edição alusiva da revista Retrospectiva sobre este período!
Cordial abraço
Zander Jr & Equipe Cannes
Publicidade
Que beleza! Vinte anos de CENP
é data pra comemoração grande,
tanto mais pelo sucesso da sua missão maior: defender o modelo brasileiro de publicidade.
Que continue assim e que os jovens publicitários abracem esta nobre causa.
Abraços
Luís Gustavo, Uberaba, MG

Parabéns ao CENP e aos proﬁssionais que o transformaram em
realidade que, hoje, vai bem além
dos seus propósitos iniciais, tendo
se tornado num importante fórum
de discussões dos nossos problemas
e virtudes.
Carlos Roberto, Campinas, SP
Parabéns ao CENP pelos seus
vinte anos de fundação! É uma data que deve ser festejada por todos
os publicitários, da velha e da nova guarda.
Para os primeiros – meu caso –, por motivos óbvios, já que
o CENP é o guardião dos nossos fundamentos, depositário de
tantas conquistas, das nossas melhores experiências, de tantos reconhecimentos, expressos em prêmios formais, na satisfação dos
clientes, nos bons serviços à sociedade.

Para a nova guarda, que pode, no
momento, não prestar tanta atenção a este passado, o motivo de festejo é exatamente este: ter alguém
que, olhando para trás, projeta as
boas práticas para este mundo louco em que vivemos, de novidades
a granel, de questionamentos quase que insanos, mas que nem por
isso deixam de ser úteis ao nosso
ofício. Aﬁnal, novidades e questionamentos sempre existiram.
Eles só eram um pouquinho menos rápidos.
Acreditem, jovens publicitários:
temos muito a ganhar preservando as conquistas do passado, seja
no formato das agências, seja no relacionamento cultivado com clientes, veículos de comunicação, prestadores de serviço, mesmo que seja
usando o WhatsApp.
Abraços
Henrique José, São Paulo, Capital

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