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A ética e a transparência compõem sempre o me-
lhor norte para qualquer negócio, em qualquer 

setor. As melhores e mais respeitadas organizações 
operam com estes princípios.

A iniciativa da Abap de preparar, com apoio da 
Fundação Dom Cabral, um guia com diretrizes de 
compliance demonstra a maturidade do setor e a ne-
cessidade de estabelecer parâmetros corporativos de 
desejadas boas práticas.

Não se trata apenas de exigência destes novos tem-
pos céleres, colaborativos e líquidos. É, em realida-
de um diferencial competitivo para quem os adota 
e um selo de qualidade a referendar o propósito dos 
agentes da publicidade.

Esta iniciativa da Abap agrega importante valor ao 
ambiente de autorregulação ético-comercial do qual 
é integrante desde sempre. Contribui para melhores 
qualidade e segurança nas relações entre as Agên-
cias, os Anunciantes e os Veículos e, consequente-
mente, estendendo-se por todos os elos da cadeia de 
valor da comunicação.

Também desperta a reflexão sobre ética e transpa-
rência nos negócios, a matéria sobre a inclusão da 
palavra “Negócios” ao nome do Grupo de Atendi-
mento, explica-se a necessidade do envolvimento e 
da capacitação destes profissionais com os resulta-
dos e a performance de seus clientes. 

Foi destaque no recente Encontro de Mídias, um 
panorama sobre os desafios de elaboração de um 
plano de mídia técnico, embasado por estudos de 
pesquisa de mídia e consolidado nas relações de en-
gajamento dos diferentes consumidores.

O Conteúdos CENP, a serviço do mercado cada 
vez mais globalizado, tem curadoria de conteúdo 
inspirada no que acontece no mercado internacio-
nal e que nos influencia e orienta, abastecendo os lei-
tores de fatos e reflexões para apoiar e motivar de-
cisões mais assertivas em marketing e publicidade.

O CENP-Meios, com a divulgação dos dados de 
2018, segue sendo reconhecido como importante 
indicador de mercado. Caminha agora para que o 
painel de 2019 seja composto por pelo menos 200 
agências, o que amplia a percepção de valor do sis-
tema. É um desafio e tanto, mas sem desafios é mais 
difícil avançar.

Com estas e outras boas notícias, o CENP segue 
trabalhando, com a elevada participação voluntária 
de líderes do mercado em seus organismos, para ofe-
recer velocidade, transparência e segurança jurídica 
aos negócios publicitários, proporcionando ambien-
te competitivo e saudável aos agentes da publicidade.
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HISTÓRICO

MISSÃO

VISÃO VALORES

O CENP, como entidade de éti-

ca comercial, se dedica a fomentar 

a livre e leal concorrência auxilian-

do na compreensão e incentivan-

do a conformidade (compliance) 

às normas legais e de autorregula-

ção, pilares do modelo brasileiro de 

negócios da publicidade. Historica-

mente fundado nas melhores práti-

cas, promove ambiente ético, segu-

ro, transparente, sustentável e de 

elevado padrão de qualidade, por 

meio do convívio respeitoso e par-

ticipativo dos agentes econômicos 

em seus organismos, considerados 

fóruns permanentes para atualiza-

ção das Normas- Padrão da Ativida-

de Publicitária e solução de confli-

tos éticos.

O CENP, Conselho Executivo das 

Normas-Padrão, foi constituído em 

16 de dezembro de 1998 por meio 

de uma livre convenção entre as en-

tidades representativas dos princi-

pais agentes econômicos do merca-

do publicitário brasileiro. Assinaram 

e se comprometeram com princí-

pios defendidos pelo CENP Anun-

ciantes, Agências de Publicidade e 

Veículos de Comunicação, por meio 

de suas entidades. Elas partilham a 

crença de que a atividade publicitá-

ria é fundamental para garantir a 

competição e a evolução entre em-

presas, marcas, produtos e serviços.

Ao CENP, constituído como uma 

associação civil sem fins lucrativos, 

foi delegada a responsabilidade pe-

la condução da autorregulação das 

relações ético-comerciais entre os 

agentes econômicos do mercado, 

cujos fundamentos estão reunidos 

nas Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária, e também o fomento 

das melhores práticas, incentivan-

do a concorrência por melhor efi-

ciência e qualidade, devendo pa-

ra tanto zelar pela observância das 

Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência 

sobre as melhores práticas de re-

lacionamento comercial e fórum 

permanente de governança e de 

solução de conflitos éticos para 

Anunciantes, Agências e Veículos 

com base nas Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária, sempre res-

peitando a lei.

• Ética

• Transparência

• Harmonia

ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES 
ASSOCIADAS

ENTIDADES PROFISSIONAIS 
ADERENTES

ENTIDADES
CONVENIADAS
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ATUAÇÃO PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica

O CENP certifica a qualificação téc-
nica das agências de publicidade, as-
segurando que elas tenham estrutu-
ra física e de pessoal compatível com 
o mercado no qual atuam, inclusive 
quanto ao uso competente de pes-
quisa de mídia.

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

comprovação pública, das listas de 
preços dos Veí culos de Comunicação, 
instrumento ini bidor de práticas des-
leais na oferta de preços pelos servi-
ços de veiculação da publicidade.

Credenciamento de Serviços de 
Fornecedores de Informações de Mídia 

O CENP credencia os serviços de in-
formações de mídia oferecidos por 
empresas especializadas.

Credenciamento de Serviços de 
Verificação de Circulação

O CENP credencia também insti-
tutos e empresas deste segmento, 
proporcionando mais transparência 
para o mercado e segurança nos in-
vestimentos publicitários.

Fórum de Discussões Técnicas e 
Comerciais

O CENP é um fórum permanente-
mente aberto para discussões des-
ta natureza e outras, de fomento do 
mercado publicitário, em proveito 
de Anunciantes, Agências e Veículos.

CENP-Meios
É uma ferramenta que, utilizando 

dados de origem comprovada, me-
de o tamanho do investimento na-
cional 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 - Claudia Fernandes, Danielle Bibas, Eraldo 
Carneiro e Sérgio Pompílio (titulares); Delano Valentim, Marco Frade, Patrick 
Sabatier e Sandra Martinelli (suplentes). aBaP - Eduardo Simon, Luiz Lara e 
Marcio Santoro (titulares); Marcia Esteves, Marcio Toscani e Rodolfo Medina 
(suplentes). aBErt - Fernando Justus Fischer, Luiz Claudio da Silva Costa, 
Paulo Saad Jafet e Renato Thomaz Pereira (titulares); Carlos Rubens Doné, 
Flávio Lara Resende, Frank Alcântara e Paulo Machado de Carvalho Neto 
(suplentes). aBta - Gilberto Corazza e Herbert Zeizer (titulares); Fred Müller 
e Roberto Nascimento (suplentes). aNEr - Isabela Ferreira Sperandio e 
Ricardo Rodrigues da Silva (titulares); Adriana Cury de Melo (suplente). 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 
(suplente). FENaPrO - Eduardo de Godoy Pereira, Geraldo Martins de Brito 
e Rino Ferrari Filho (titulares); Clovis Speroni , César Augusto Ferreira Paim 
e Ricardo Nabhan de Barros (suplentes). associadas institucionais: aBOOH - 
Eduardo Alvarenga (titular); Paulo Stephan (suplente). FENaPEX - Romerson 
José Fraiz Faco (titular); João Alves da Silva (suplente). iaB BrasiL - Rafael 
Davini (titular); Cristiane Camargo (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 vice-
presidente: Patrick Sabatier; 3º vice-presidente: Fred Müller; Diretores:
 Carlos Rubens Doné, Cesar Augusto Ferreira Paim e Antônio Carlos de Moura

ENTIDADES
CONVENIADAS
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TODAS AS PLATAFORMAS
DA CENP EM REVISTA

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

MENTAL QUE VOCÊ MANTENHA SEUS DADOS 
ATUALIZADOS ENVIANDO MENSAGEM PARA 

– info@cenp.com.br

NO TABLET OU SMARTPHONE

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

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

NA INTERNET

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

O download é livre e gratuito.
Você também encontra no site do CENP 

(www.cenp.com.br) todos os documentos 
relevantes da autorregulação publicitária, alguns 
deles em inglês e espanhol.

No site da entidade, procure a aba CENP na 
mídia e clique em CENP em Revista. Preencha o 
cadastro e aguarde um e-mail de confirmação 
para acessar com login e senha. O cadastro é 
realizado apenas uma vez.

Se for anunciante, clique em:
http://www.cenp.com.br/anunciante.php

Se for agência, em:
http://www.cenp.com.br/agencia.php

Se for veículo, em:
http://www.cenp.com.br/veiculo.php

Editada desde 2004, a cEnp em Revista promove, valoriza 
e preserva as boas práticas comerciais no mercado 
publicitário junto a Anunciantes, Agências e Veículos de 
comunicação de todo o Brasil. 

CENP EM REVISTA
É uma publicação 
trimestral, com 9.000
exemplares de tiragem 
auditada pelo IVC, 
que traz reportagens e 
artigos assinados por 
líderes da atividade, 
destacando a 
importância das
Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária
e do CENP
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cEnp-Meios

inFormaÇÃo para QUem QUer 
entender o mercado

ainda em 2019, os dados aferidos 
trimestral ou semestralmente sejam 
disponibilizados de forma customi-
zada para associados-contribuintes 
do CENP.

Importante destacar que estes da-
dos, em razão de serem preliminares, 
não poderão ser repassados para ter-
ceiros sob pena de responsabilidade 
civil. Também não será possível co-
piar as informações da plataforma 
e o usuário interessado terá de assi-
nar um acordo de confidencialidade.

Para Caio Barsotti, presidente da 
entidade, a repercussão positiva do 
lançamento da ferramenta e os da-
dos divulgados recentemente confir-
mam o acerto da iniciativa.

E afirma: “Nascido da convergên-
cia de reflexões sobre o mercado pu-
blicitário e a necessidade de emba-
samento numérico para tomada de 
decisões estratégicas e com apelo téc-
nico, o CENP-Meios é hoje uma fe-
liz realidade e deve seguir evoluindo 
para representar a melhor fotografia 
da publicidade nacional”.

Atualmente o CENP-Meios tem 
como base as agências dos grupos 1, 
2 e 3 (referência ao Anexo “A”). A ex-
pectativa é que o estudo evolua para 
um painel superior a 200 agências, 
ampliando sua cobertura. 

Arelevância de uma medição 
mais precisa sobre os inves-
timentos de mídia no Bra-

sil é a origem da criação do CENP-
Meios. A recente divulgação dos 
números de 2018 firmou o estudo 
censitário como um grande valor pa-
ra o mercado e a confirmação super-
lativa da contribuição da entidade.

O CENP, considerado o fórum pa-
ra convivência dos agentes do mer-
cado publicitário geram valor para 
o próprio mercado, segue sendo de-
safiado a contribuir com a seguran-
ça e a transparência nos negócios por 
meio do desenvolvimento e estímu-
lo das melhores práticas comerciais.

Segundo o estudo CENP-Meios – 
Painel 78 agências, foram investidos 
R$ 16,54 bilhões em 2018, o que con-
siderando sua metodologia de afe-
rição, com um sistema que não tem 
paralelo no mundo em termos de 
confiabilidade e precisão, configu-
ra um retrato real dos investimentos 
e mídia realizados por meio das 78 
maiores agências brasileiras.

Para Juliana Andrade, gerente de 
operações, a apuração feita com as 
78 maiores agências publicitárias do 
Brasil refletem a maturidade do sis-
tema que foi idealizado para receber 
o total de investimento em mídia re-
alizado pelas agências, as informa-
ções são extraídas dos PI’s faturados, 
observando-se o mês de veiculação, 
ou seja, o sistema trabalha com in-

formações e dados reais, para tanto 
utiliza como fonte PI faturado pela 
agência, considerando a competên-
cia do mês de faturamento, ou seja, 
aquele que cumpriu seu ciclo desde a 
contratração até o efetivo faturamen-
to pela agência.

“O sistema CENP-Meios está pre-
parado para fazer a leitura dos dados 
enviados pelas agências, sem interfe-
rência humana, ou seja, a confiabili-
dade das informações está na origem 
dos dados imputados nos Pedidos 
de Inserção preparados pelas agên-
cias”, alerta.

A modernidade da plataforma 
CENP-Meios também está prepara-
da para fazer a leitura de dados seg-
mentados da compra de mídia de 
internet, seja o apontamento para 
display, search, vídeo, áudio e redes 
sociais, desde que esta diferenciação 
esteja indentificada no PI que deve-
rá ter divulgação assim detalhada re-
ferente ao Painel 2019.

“O CENP realizou reuniões e for-
malizou em 3 oportunidades orien-
tações às agências para o correto 
preenchimento dos PI’s, ou seja, o 
sistema depende das agências para 
reconhecimento adequado dos in-
vestimentos”, informa Andrade.

Aprendizado e evolução
A divulgação do CENP-Meios se-

gue em 2019 com dados anuais con-
solidados. Há previsão para que, 

cEnp-Meios confirma necessidade de dados confiáveis

@
www.cenp.com.br
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cEnp

cEnp promove 1º Encontro das Entidades Aderentes

agenda conJUnta e UniÃo 
de esForÇos

As entidades que reúnem 
profissionais formam im-
portante pilar institucio-

nal que também promoveu desen-
volvimento de seus associados na 
direção às melhores práticas e com-
portamento ético.

As reconhecidas entidades que 
aglutinam profissionais de todas 
as áreas da comunicação seguem 
participando e fazendo história. 
No último dia 25 de abril o CENP 
ajudou a escrever mais um capí-
tulo desta história ao promover o 
primeiro encontro das entidades 
aderentes e conveniadas. 

Realizado no dia 25 de abril, em 
sua sede na avenida Paulista, o en-
contro reuniu nesta primeira edi-
ção os representantes da APP, ABP, 
dos Grupos de Mídia do Rio de Ja-
neiro e São Paulo e do Grupo de 
Atendimento e Negócios.

E como não há nada como um 
bom diálogo para estreitar o re-
lacionamento, o encontro se con-
centrou em promover a integração 
dos representantes das entidades-
irmãs e atualizar a todos sobre as 
atividades do Conselho Executivo 
das Normas-Padrão.

Visando promover a integração 
de todos, depois das apresentações 
de cada um sobre suas entidades, 

foi a feita uma explanação sobre a 
entidade, seus organismos, comi-
tês, do BUP, do CENP-Meios e do 
compromisso em promover o às 
Normas-Padrão da Atividade Pu-
blicitária.

A iniciativa do CENP foi para 
ouvir os representantes das entida-
des e entender em que medida po-
de contribuir com a agenda de tra-
balho de cada uma e na promoção 
do ambiente de autorregulação éti-
co-comercial.

Unindo forças para bem comum
Para o presidente do Grupo dos 

Profissionais de Mídia do Rio de 
Janeiro, Antonio Jorge Alaby Pi-

nheiro, o momento é dos mais 
oportunos para a integração das 
entidades, e o CENP, antenado 
com o mercado e preocupado com 
as regras claras que devem norte-
ar as relações, são a garantia para o 
sucesso deste movimento.

Na opinião do representante do 
GMRJ, o encontro expôs uma ra-
diografia do mercado e acabou 
por envolver a todos com cenários, 
as vezes particulares de cada enti-
dade, mas que completam o todo 
desta indústria da comunicação. 
“Muitas entidades ficam olhando 
para si próprias e perdem a cone-
xão com o mercado. Creio que en-
contros deste tipo são necessários 

Antonio Jorge Pinheiro
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e criam condição de aprendizado 
coletivo”, afirmou Pinheiro.

Já para Silvio Soledade, vice-pre-
sidente da APP – Associação dos 
Profissionais de Propaganda, o 
encontro serviu para colocar “to-
das as entidades na mesma pági-
na”, ou seja, saber como cada uma 
está vendo o mercado e preparan-
do suas iniciativas.

“Foi um encontro excelente não 
só para conhecer mais sobre as ou-
tras entidades como para saber co-
mo podemos ser mais assertivos 
em ações que promovam o desen-
volvimento do mercado e de seus 
profissionais”, afirmou.

Cris Pereira Heal, diretora re-
presentante do Grupo de Aten-
dimento e Negócios de São Pau-
lo também gostou de participar e 
enaltece a iniciativa do encontro.

“O encontro foi fundamental pa-
ra entendermos que as preocupa-
ções das entidades hoje em dia são 
muito similares entre si, elas refle-
tem as preocupações da nossa in-
dústria, tanto em relação aos nos-
sos talentos como em relação ao 
nosso futuro, e por isso temos que 
unir nossos esforços e conheci-
mentos para garantirmos um le-
gado para as próximas gerações.”

Já para o membro do Grupo de 
Mídia São Paulo, Paulo Chueiri, 
são iniciativas como estas que for-
talecem o mercado e suas institui-
ções. Inclusive sugeriu que hou-
vessem outros encontros desses o 
que foi confirmado por Barsotti, 
de mais 3 encontros ainda este ano, 
num total de 4 que devem agora fa-

zer parte da agenda do CENP. Ou-
tra ação imediata foi a criação de 
um grupo interativo para integrar 
a todos.

Dudu Lopes, presidente da ABP 
– Associação Brasileira de Propa-
ganda reputa como de grande im-
portância o encontro e o intercâm-
bio de informações. Ele contou, 
por exemplo, sobre a retomada das 
atividades e das ações emblemáti-
cas da entidade carioca. E afirmou: 
“É fantástico poder sentar em uma 
mesa com todos os presidentes e 
representantes das entidades mais 
importantes do país no nosso seg-
mento. Essa troca de ideias e expe-
riências traz um resultado extre-
mamente positivo. A iniciativa do 
CENP está de parabéns.”

A conselheira do Grupo de Mí-
dia Rio de Janeiro, Fátima Ren-
deiro foi enfática em também pa-
rabenizar o CENP e confirmar a 
relevância da ação.

“A importância de um encon-
tro como esse é ser um chamado a 
reflexão sobre a responsabilidade 
que todos os profissionais sejam 
eles de entidades ou não tem com o 
mercado em que atuam, como po-
demos atuar para que ele não per-
ca a sua relevância, como pode-
mos engajar os novos talentos que 
estão chegando e como promover 
uma discussão pela ética e sobre a 
necessidade de se aplicar esses va-
lores no dia a dia”. 

Para a profissional, “a reunião de 
lideranças de entidades importan-
tes do mercado publicitário po-
dem unir forças e trabalhar por um 

bem comum”.
 As entidades interessadas em 

fazer parte do CENP, assim co-
mo a ABMP (Associação Baiana 
do Mercado Publicitário), a  ABP 
(Associação Brasileira de Propa-
ganda), a APP (Associação dos 
Profissionais de Propaganda), a 
ARP (Associação Riograndense 
de Propaganda), o GAN (Grupo 
de Atendimento e Negócios), o 
GMSP (Grupo de Mídia São Pau-
lo), o GMRJ (Grupo de Mídia Rio 
de Janeiro) e o GP (Grupo de Pla-
nejamento) podem solicitar ade-
são através de formulário no site 
www.cenp.com.br.

@
www.cenp.com.br

Dudu Lopes 
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Acelerado, diverso, multifa-
cetado, fragmentado. Se o 
mercado de comunicação 

está em constante mutação e a so-
ciedade segue evoluindo também a 
passos rápidos, é premente que os 
profissionais encarregados de sele-
cionaros melhores veículos para dar 
voz às marcas estejam alinhados e 
capacitados a atender estas deman-
das. Com este objetivo, eventos que 
promovam o encontro entre profis-
sionais de mídia das agências, dos 
veículos e de anunciantes são cada 
vez mais relevantes na medida em 

que estimulam um diálogo saudável 
para todo mercado. Foi assim com 
o mais recente Encontro de Mídias 
idealizado por Claudio Venancio, no 
mês de abril, em São Paulo.

O encontro que em sua oitava edi-
ção promoveu a discussão sobre te-
mas relevantes do cotidiano corpo-
rativo  estimulando a troca de ideias 
e a busca de soluções no atual cená-
rio de transformações, inovou em 
seu formato. Este ano, ao inves de 
paineis com profissionais de seto-
res variados e ter um tema como 
provocação da conversa, a organi-

zação separou o evento em 5 gran-
des temas que foram abordados por 
grupos de profissionais dividos em: 
vice-presidentes de mídia, anun-
ciantes, representantes de veículos 
e jovens profissionais.

A moral da história é que a mídia 
e, consequentemente, os mídias, se-
guem sendo um mais capacitados 
para lidar com os movimentos dis-
ruptivos, com o avanço da tecno-
logia e dos meios, trauzindo este 
movimento para as marcas na me-
dida em que com cada vez mais da-
dos técnicos e explorando táticas de 
guerrilha podem maximizar verbas 
e aumentar a exposição e relevância 
dos anunciantes.

“A criação precisa criar o 
storytelling a partir do que o mí-
dia enxerga no mercado”, comenta-
Andrea Hirata, vp de mídia da Leo 
Burnett Tailor Made, enfatizando 
que o profissional hoje precisa de-
senvolver outras competências co-
mo estatística, linguagem de pro-
gramação e muita, muita bagagem 
negocial.

E com a jornada do consumidor 

MERcADO

Encontro de Mídias reforça posicionamento 
do profissional e foco em quesitos técnicos

o proFissional de 
mídia continUa no 
centro do negócio

Claudio Venâncio, Mauricio Almeida (F/Nazca), Glaucia Montanha (Y&R), Dora Camara (modera-
dora), Andrea Hirata (Leo Burnett), Francisco Custódio (Africa) e Marcio Zorzella (Dentsu Aegis) 
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cada vez mais pulverizada e a aten-
ção fragmentada, a menos que se 
tenha um budget imenso, é essen-
cial estabelecer foco e priorizar o ti-
po de ROI pretendido. “Não dá pa-
ra ter tudo”, avisa Hirata.

Para facilitar o entendimento das 
reflexões propostas pelo evento e 
compartilhar o conteúdo dos pai-
neis com o mercado, principalmen-
te com quem não esteve presente, a 
organização preparou um paper de 
autoria de Nara Damante, com os 
principais destaques. Veja a seguir:

PAINEL RENOWNEDS – Paine-
listas: Adriana Favaro (Kantar Ibo-
pe Media), Aline Souza (Nielsen 
Consumer Neuroscience), Enio 
Vergeiro (APP), David Chalub 
Martins (Moderador RBS)

• Após a era da marca e do con-
sumidor, vivemos o tempo do al-
goritmo, que exige credibilidade na 
informação para conseguir acom-
panhar o ecossistema da comuni-
cação. E não é só produzir informa-
ção, mas um conteúdo engajador 
correto para atingir o consumidor 
sem se desconectar da marca.

• Não basta elaborar um plano de 
mídia. É preciso trocar o discurso 
do parceiro de comunicação pelo 
de parceiro de negócios e, para is-
so, equipar-se tecnicamente, ajudar 
na caminhada, pensar mais em Re-
torno sobre o Investimento (ROI) e 
atingir com mais eficiência o con-
sumidor.

• O atual contexto da comuni-
cação tem a participação da mídia 
offline, já que o online não resolve 
tudo. É preciso criar um histórico 
de resultados online, jogar em al-

goritmo, fazer ajustes e equilibrar os 
investimentos, fazendo dar mais re-
sultado com o mesmo investimen-
to em mídia.

• Avaliar o cross media é desafia-
dor porque existe muita informa-
ção sobre a jornada do consumidor. 
Não se trata mais do canal de comu-
nicação, mas do que existe de inte-
ressantes nele. Ainda não temos as 
respostas, mas já há um aprendiza-
do prático de quatro ou cinco anos 
sobre isso.

• O mundo online está caminhan-
do para o wall garden, que repre-
senta um ambiente em que o usu-
ário tem um espaço limitado para 
acessar, atuar e se desenvolver. Os 
dados que podem gerar insights pa-
ra novas ações estão ficando cada 
vez mais restritos a poucos players 
(Google, Facebook etc). Só conse-
guiremos nos conectar com o wall 
garden se tivermos um desses por-
que ainda não temos tanta experi-
ência e preparação para a dinâmica 
do consumidor. E, por isso, temos 

dificuldade de pensar nos dados e 
reorganizar nosso jeito de trabalhar.

• Haverá uma evolução sobre a 
marca com a ajuda da neurociên-
cia, com maior eficiência que anos 
atrás. Embora essa ciência não sir-
va para tudo, ela auxilia quando se 
fala no inconsciente não declarado 
e pode ser utilizada em várias plata-
formas, não só digital.

• Apenas analisar o dado, sem a 
perspectiva humana, há risco de 
incorrer em erro. Para ser relevan-
te para o consumidor, o ciclo não 
deve levar em conta apenas o da-
do ou a ferramenta, mas entender o 
que o consumidor busca para efeti-
vamente o mídia se tornar parceiro 
de negócios.

• Os browsers serão configurados 
para derrubar cookies, deixando de 
ser livre a coleta de dados. Com isso, 
a captação direta de informações a 
partir de campanhas de marketing, 
plataformas de análise de websites, 
sistemas de CRM, registro de site, 
entre outros, ou first party day, fa-



14 - CENP Em rEvista - Junho, 2019

rá pouco sentido no futuro. Com 
a mudança da regra, teremos que 
repensar o que fazer. O que irá va-
ler será a conexão estabelecida com 
o consumidor e não mais a cole-
ta dessas informações. Isso porque 
atualmente o banco de dados não é 
capturado de forma integrada, nas 
compras em lojas, site ou celular.

• A Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais, trará grande impacto 
na evolução da forma como temos 
acesso ao consumidor. É preciso re-
aprender e se reinventar. Será um 
grande desafio para os provedo-
res de dados saber se aproximar do 
consumidor com transparência e 
como tratar as informações. O con-
sumidor tende a não se importar 
com a coleta de dados, desde que se-
ja relevante para ele, proporcionan-
do uma melhor experiência.

PAINEL ANUNCIANTES – Pai-
nelistas: Bruno Campos (GM), Le-
onardo Vendrame (Natura), Mar-
co Frade (LG), Rafael Gonçalvez 
(BRF), Hilda Cabaré (moderadora)

• O profissional de mídia do 
anunciante tem que dialogar com 
as áreas de produtos e comercial, 
mas também estabelecer uma sin-
tonia de forma competente com a 
agência. Por sua vez, a agência deve 
conhecer como entender o negócio 
do cliente, vivenciando-o na práti-
ca com idas ao ponto de venda para 
entender as tensões do consumidor, 
para que possa agir de forma estra-
tégica visando atingir os objetivos.

• A procura pelo conhecimento e 
o investimento em capacitação tem 
sido constante na carreira de gran-
de parte dos mídias, o que não tem 

acontecido com a mesma intensi-
dade em outras áreas das agências. 
Quem sai da faculdade já está de-
fasado em dez anos, pelo menos, e 
precisa de cursos complementares 
de atualização.

• Os anunciantes tendem a absor-
ver os “riscos” da campanha, sendo 
integralmente responsável por eles. 
A construção de um novo modelo 
de contrato em que a agência assu-
ma a corresponsabilidade fará com 
que o mercado caminhe melhor e o 
anunciante possa fazer mais inves-
timentos.

• As agências costumam trabalhar 
com o desafio, solucionando (ou 
não) problemas com comunicação. 
Já as consultorias buscam soluções, 
que podem ou não ser por meio de 
comunicação. E as consultorias, 
que sabem dialogar com o board 
das empresas, estão aprendendo o 
negócio da comunicação. As agên-

cias deveriam aprender estatística 
(que não é talento, mas esforço), por 
exemplo, para tornarem-se compe-
titivas neste cenário.

• Visão integrada é fundamental 
porque a jornada do consumidor 
não é mais linear. É preciso vencer a 
barreira que as agências adotam de 
comunicação online e offline por-
que o consumidor já não faz mais 
essa distinção.

• Falta rigor para estabelecermos 
parâmetros para a mídia multica-
nal. Isso porque não adotamos o 
mesmo critério do GRP para tele-
visão e mídia online, por exemplo. 
Há como fazer medição de cross-
media, mas não existe um mesmo 
padrão para todas as mídias. Os ins-
titutos de pesquisa devem trazer es-
sa discussão para o mercado com 
uma mesma régua para as diversas 
mídias, visando a comparação real 
entre elas.

MERcADO
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• Integrar-se às associações de 
profissionais é fundamental e faz 
com que o mercado se estabeleça 
em um cenário favorável.

PAINEL VEÍCULOS DE CO-
MUNICAÇÃO – Painelistas: Fred 
Muller (Globosat), Marcelo Parada 
(SBT), Raphael Gimenez (Elemí-
dia), Roberto Schmidt (Rede Glo-
bo) Geraldo Leite (moderador Sin-
gular Mídia)

• Audiência era tudo para de-
monstrar a eficiência dos veícu-
los e agora a experiência, a preci-
são e o intercâmbio de mensagens 
é que passaram a ser valorizados. E 
o meio que o anunciante mais quer 
crescer é a internet.

• O meio digital está no DNA de 
todos, mas devemos utilizar to-
dos os meios possíveis porque uma 
combinação multiplataforma fun-
ciona melhor e gera mais oportuni-
dades de contato com a marca.

• A mídia out of home já atin-
ge um share de 8,4% no mercado 
brasileiro, de acordo com o CENP-
Meios. E como um dos principais 
players deste mercado, a Elemídia 
entrou na mídia programática co-
mo forma de integração dos meios e 
dando oportunidade da agência de 
planejar convergência para o clien-
te utilizando mobile.

• O SBT avançou na integração 
dos meios e desde 2011 adotou uma 
estratégia de olhar o espectador e 
colocá-lo no centro de sua perspec-
tiva. A emissora adotou o YouTu-
be como parceiro de sua experiên-
cia digital e terminou 2018 com 10 
bilhões de vídeos views. Ao adotar 
a estratégia, nenhum plano de mí-

dia chega ao mercado sem integra-
ção do online e offline.

• A Globosat criou o Globosat 
Play como plataforma e utilizou o 
Now para exibir vídeos on demand 
(VOD) visando retroalimentar a 
audiência e acelerar o consumo de 
alguns produtos da Globo. Tam-
bém está criando uma plataforma 
que irá gerar uma única base de da-
dos (Globo ID) dentro do Grupo 
Globo (TV, internet, rádio e revis-
tas), com informações de consumo 
e audiência.

• O brand safety (gestão de cam-
panhas para impedir que a publici-
dade online seja veiculada em con-
texto desfavorável à estratégia do 
anunciante e em sites fraudulentos), 
já é preocupação, principalmente 
na Europa, para anunciantes como 
Procter & Gamble e Unilever, e es-
tá em vias de regulação para que o 
conteúdo seja mais cuidado do que 
é atualmente. Os grandes players de 
conteúdo levam vantagem por suas 
marcas reconhecidas, independen-
te da plataforma.

PAINEL VP/DIRETOR GERAL 
DE MÍDIA (Painelistas: Andrea 
Hirata (Leo Burnett), Francisco 
Custódio (Africa), Glaucia Monta-
nha (Y&R), Marcio Zorzella (Dent-
su Aegis), Mauricio Almeida (F/
Nazca), Dora Camara (modera-
dora)

• Nunca foi tão desafiador traba-
lhar como mídia porque a profissão 
ganhou importância grande no ce-
nário geral da comunicação e pos-
sui desafios diários, que exigem atu-
alização constante. Com o mercado 
mais crítico e exigente, as agências 
precisam provar que são eficien-
tes e mostrar resultados relevantes, 
já que é o setor que mais conhece o 
consumidor.

• Apesar da importância do mídia 
na agência, a formação profissional 
não acompanha as necessidades de 
conhecimento. Se antes a faculdade 
não ensinava mídia, hoje o aprendi-
zado está defasado em dez anos, re-
sultando em profissionais sem base 
para o trabalho. Com isso, as agên-
cias contratam menos publicitários 

Em sua segunda edição, o Prêmio Encontro de Mídias destacou quem são os exe-
cutivos de veículos que elegem o profissional de mídia, enquanto estes indicam os 
vencedores nos veículos. E ambos elegem o melhor anunciante.

Os 1.568 profissionais de mídia de 149 agências indicaram candidatos para as ca-
tegorias: Vice-presidente/Diretor Geral de Veículo de Comunicação, Diretor/Exe-
cutivo de Contas de Veículos e Executivo de Anunciante. E os resultados foram:
Vice-presidente/Diretor Geral de Mídia: Francisco Rosa (Artplan)
Diretor de Grupo de Contas: Beto Lima (África)
Vice-presidente/Diretor Geral de Veículo de Comunicação: Luciana Valerio (Sony)
Diretor/Executivo de Contas de Veículos: Ana Brito (J.C. Decaux)
Executivo de Anunciante: Vanessa Brandão (Heineken Brasil)

PRÊMIO ENCONTRO DE MÍDIAS 2019
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e mais pessoas de outras áreas, co-
mo estatística, administração ou 
tecnologia, mais vinculadas ao pla-
no de negócio que ao plano de mí-
dia. Os profissionais precisam aban-
donar o comodismo e investir na 
própria empregabilidade.

• A área de pesquisa de mídias 
das agências foi democratizada e 
evoluiu para inteligência de negó-
cios.

• É preciso olhar mais a fundo pa-
ra o negócio do cliente e saber os pi-
lares da comunicação, ajudando os 
demais profissionais da agência a 
ganhar tempo e gerar rentabilida-
de. O problema é que muitas vezes 
o briefing correto não chega a toda 
a equipe, perdendo oportunidades 
de mídia.

• A área de mídia está sendo re-
formada “com gente dentro de casa”, 
o que exige ainda mais empenho, 
conhecimento, rapidez e versatili-
dade do mídia, já que ele tem que 
interpretar códigos de ciências hu-
manas, transformar em exatas e ofe-
recer um resultado novamente hu-
manizado.

PAINEL MILLENNIALS – Paine-
listas: Gabriel Roveri (Talent Mar-
cel), Giovanna Venturelli (JWT), 
Guilherme Cavalcante (GUT), Ra-
chid Antun (W+K), Thiago Rodri-
gues (BETC), José Reinaldo Gomes 
(moderador - Casa dos Meios)

• Temos 80 milhões de millen-
nials no Brasil, que se caracterizam 
pelo espírito aberto à diversidade, 
vivem conectados nas redes sociais 
mas, pelo excesso de informação, 

tornam-se arrogantes e narcisistas. 
Meios tradicionais de comunicação 
também são consumidos, mas são 
grandemente influenciados por re-
des sociais e blogs. Mudam de em-
prego frequentemente, por falta de 
feedback das chefias, amam flexibi-
lidade e desejam experiências dife-
renciadas. Não desejam pertencer 
a um grupo, mas ter protagonismo. 
Têm crença na verdade e na trans-
parência das empresas. Para os mil-
lennials, autenticidade é igual a sim-
plicidade.

• Os millennials são uma geração 
melhor preparada que as anterio-
res, mas não ficam muito tempo no 
mesmo emprego, gerando grande 
turn over nas agências. O desafio é 
como retê-los. As equipes das agên-
cias precisam aprender a dar espa-
ço, motivar e tirar o melhor desses 
jovens profissionais e, ao mesmo 
tempo, mostrar o que o mercado es-
pera e recomendar paciência para o 
aprendizado.

• Há o mito de que os millennials 
não gostam de ser treinados quan-
do, na verdade, não têm dinheiro ou 
paciência para aprender o que está 
disponível no Google e o que con-
sideram “chato”. Eles têm interes-
se em saber como foi desenvolvida 
determinada regra, e por que ela foi 
criada e desenvolvida.

• As mudanças provocadas pe-
lo meio digital farão com que 47% 
das empresas, como as conhecemos 
hoje, desapareçam. E, de cinco em-
presas, quatro delas irão fechar nos 
próximos cinco anos. Entre os jo-
vens com ensino médico, 65% tra-

balharão em funções que ainda não 
existem. As pessoas terão cinco car-
reiras ao longo da vida, sequencial 
ou até simultaneamente.

• As relações de consumo estão 
mudando e um exemplo disso é o 
setor automobilístico, em que a ló-
gica de vender carros, principal-
mente para os millennials, passou a 
dar lugar para o aluguel de veículos, 
acontecendo o mesmo com o taxi, 
que perdeu mercado para os apli-
cativos de transporte, como o Uber.

• As horas ininterruptas de tra-
balho nas agências têm a ver com 
a maior velocidade da informação, 
que exige mais trabalho e dedica-
ção, mas nem sempre os profissio-
nais entregam o melhor por conta 
da pressa.

• As agências ainda não estabele-
ceram um equilíbrio entre quanto 
investe em pesquisa e em capital hu-
mano, com pessoal capacitado para 
extrair e analisar os dados. Enquan-
to isso, há clientes que estão se in-
formando sozinhos na pesquisa de 
mídia digital e deixam de mensurar 
a tradicional.

• As métricas dependem da cla-
reza sobre o que se quer medir. Es-
sa calibragem precisa ser conhecida 
pelo cliente.

• Além dos Key Performance In-
dicators (KPI), a nova geração de 
mídias, especialmente dos clien-
tes, está interessada em saber a fon-
te dos dados e suas interpretações.

MERcADO

@
www.encontrodemidias.com.br
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central de Outdoor realiza convenção
buscando integração da mídia OOH na América Latina

Entre os dias 3 e 5 de abril a 
Central de Outdoor promo-
veu em Maceió a sua 31ª Con-

venção Anual reunindo mais de 150 
empresas associadas e um time de 
palestrantes internacionais que dis-
cutiram sobre o setor, vislumbraram 
tendências e firmaram compromis-
so de defender a mídia out of home 
como de efetiva entrega enquanto 
outras seguem ameaçadas por de-
sinformação e robôs influenciando 
métricas.

Ao longo dos três dias do congres-
so foi possível aprofundar o inter-
câmbio tanto com líderes do setor de 
outros estados bem como interagir 
com os palestrantes internacionais 
convidados que trouxeram a reali-
dade e exemplos dos mercados lati-
no-americanos.

Guillermo de Lella, presidente da 
Câmara Argentina de Publicidade 
em Via Pública falou sobre o setor e 
a entidade estar ao serviço do cresci-
mento do OOH na América Latina, 
enquanto Tulio Angel, presidente da 
Asomedios contou sobre a força da 
mídia OOH na Colômbia.

Gabriel Cedrone, presidente do 
Grupo Vallas do México e Preside-
ne da ALOOH, Associação Latino 
Americana de Out of Home explicou 

as razões pelas quais os anunciantes 
devem priorizar a mídia fora de casa. 
Em sua opinião, um dos primeiros 
passos para consolidar o meio como 
mídia qualificada é providenciar sua 
regulamentação nas vias públicas e 
promover o acesso das empresas às 
soluções de tecnologia e inovação.

Já para Guillermo de Lella, o setor 
seguirá forte na medida em que con-
siga aglutinar seus agentes em torno 
de processos únicos e propósitos de 
melhores práticas.

Na opinão de Valério Junkes, pre-
sidente da Central de Outdoor, con-
siderada a maior entidade represen-
tativa da atividade de mídia exterior 
no Brasil, o evento ofereceu oportu-
nidade de congraçamento dos pro-
fissionais da área e também de refle-
xão sobre a atividade exercida aqui 
no Brasil e em outros paises.

“Compartilhamos experiências, 
conhecemos novas tecnologias que 
estão impactando esta mídia e de-
batemos sobre métricas, modelos de 
negócios e o fortalecimento do setor 
e da entidade uma vez que a mídia 
out of home vem se destacando em 
crescimento e importância em todo 
o mundo”, afirmou.

Também fez parte da programa-
ção da convenção a apresentação do 

presidente da Federação Europeia de 
Publicidade Exterior, Tom Goddard, 
que deixou Dublin, na Irlanda, para 
mostrar no evento as “Tendências e 
Desenvolvimentos no Mundo Out 
Of Home”.

Para Fabi Soriano, diretora execu-
tiva da Central de Outdoor, a mídia 
exterior vem aumentando sua parti-
cipação no investimento publicitário 
em todo mundo, justamente porque 
consegue comprovar com qualidade 
e eficácia sua audiência, bem como 
ser complemento de outras mídias. 
Ou seja, explica, “a mídia que está 
na rua e conversando com as pesso-
as, pode ser uma extensão de campa-
nhas originadas na mídia impressa, 
no mobile, na tv ou no rádio”.

Para a profissional, o tema da Con-
venção da Central este ano, “Atitute 
Positiva para Fazer Mais” representa 
a disposição da entidade de estimular 
os profissionais do setor, aumentar a 
qualidade da mídia exterior, promo-
ver as melhores práticas e a ética en-
tre estes líderes e também reconhecer 
que o caminho trilhado até o mo-
mento precisa ser pavimentado com 
inovação em direção ao futuro.

MERcADO

atitUde positiva 
para FaZer mais

@
www.centraldeoutdoor.com.br
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cOnTEúDOS cEnp

conteúdos cEnp oferece temas colhidos na imprensa internacional 
para apoiar e motivar decisões em marketing e publicidade

inFormaÇÃo É transFormaÇÃo

A internet deixou o mundo 
pequeno uma vez que faci-
litou o acesso a informação 

direto na fonte. Contudo, a barrei-
ra do idioma e a infindável miría-
de de fontes disponíveis acabam por 
dificultar o acesso a dados confiá-
veis e pertinentes ao interesse do in-
ternauta.

O CENP lançou no final de 2018 
o Conteúdos CENP, boletim sema-
nal multimídia por email e também 
disponível no site da entidade, com 
textos, resenhas, podcast e análise 
sobre o que acontece de mais rele-
vante no setor em todo mundo.

A curadoria de conteúdo é do jor-
nalista Rafael Sampaio que acredita 
que os textos podem contribuir so-
bremaneira para o mercado brasi-
leiro, mantendo-o mais atualizado 
e também mais seguro em relação 
ao modelo de negócios do setor. E 
afirma: “manter as lideranças atua-
lizadas sobre os movimentos estru-
turais que acontecem pelo mundo - 
e acabarão por nos impactar; além 
de demonstrar que nossa jabutica-
ba não é tão única assim e oferece 
diversos benefícios, é uma grande 
contribuição.”

Mapeamento de Temas
Garimpar toda as fontes de infor-

mações disponíveis sobre os prin-
cipais mercados publicitários do 
mundo não é tarefa fácil, entretanto, 

a primeira curadoria já é feita pelas 
próprias fontes que oferecem news-
letters diárias e acabam por inspirar 
Sampaio em sua eleição dos temas 
que serão noticiados por aqui.

“Há alguns anos acompanho os 
principais mercados através das 
newsletters que recebo como o 
SmartBrief da 4As e o SmartBrief 
da ANA (com foco maior nos EUA), 
mais o Digiday (US e UK), o Me-
dium, o Marketing Week (UK), o 
The Drum (US e Europa), além das 
edições mensais das grandes consul-
torias, como McKinsey, Accenture e 
BCG, e do World Economic Forum. 
Ah, também tem a newsletter sema-
nal do Bob Hoffman”, explica.

Através destas fontes, o jornalis-
ta tem acesso ao que há de mais in-
teressante relacionado ao mercado 
publicitário nos principais jornais 
americanos, ingleses e do restante 
da Europa; além das publicações do 
trade como AdAge, Adweek e Cam-
paign, mais a Forbes e Economist.

Os boletins do CENP, além de 
um resumo da notícia internacio-
nal traz também a fonte original de 
sua publicação para quem quiser se 
aprofundar mais no tema, bem co-
mo tem um link para ouvir o tex-
to em português, recurso que mui-
tos executivos vêm utilizando hoje 
para manterem-se informados e 
não precisar parar para ler um tex-
to. Os textos do boletim ficam ar-

quivados também no site do CENP 
com acesso disponível sempre que 
necessário.

Informação de vanguarda
Apenas há seis meses em funcio-

namento, o Conteúdos CENP vem 
recebendo bons feedbacks do mer-
cado e colhendo dados de perfor-
mance de leitura de email superior 
a média do mercado que é de 20%, 
com picos de 22,69 e não menos do 
que 18,6%.

Temas como “CENP abre novo ca-
nal de comunicação”, “Agências ofe-
recem um conjunto único de valo-
res” ,“Queda de credibilidade alerta 
a publicidade britânica”, “miopia na 
publicidade”, o “futuro do marke-
ting” e “tempo de autocrítica” de-
monstram o interesse do mercado 
por informação confiável e análises 
que ultrapassem o fato jornalístico e 
o dia-a-dia das notícias locais.

Maria Tereza Arbulu, diretora 
Social e Acadêmica da APP, por 
exemplo, foi uma das primeiras a 
parabenizar a iniciativa do CENP, 
destacando que vemos “conteúdo 
diferenciado das matérias que en-
contramos no trade. Este aconteci-
mento apresenta-se como mais uma 
frente que pede a nossa reflexão so-
bre os caminhos dos negócios da 
comunicação”.

Já Christiano Aurichio da 
NewCorp Comunicação afirmou 



que “os emails com notícias e 
resumos de livros têm sido ex-
cepcionais e se tornaram leitu-
ra obrigatória.”

A proposta do Conteúdos 
CENP é justamente propor re-
flexão, inspirar e oferecer formas 
de aprofundamento de temas 
que estão em evidência além das 
fronteiras nacionais, principal-
mente com vistas a ampliar ho-
rizontes e motivar decisões acer-
tadas em comunicação.

Na opinião do Presidente do 
CENP, Caio Barsotti, o objetivo 
do Conteúdos CENP é manter 
as lideranças de Anunciantes, 
Agências e Veículos informa-
das sobre o que de mais relevan-
te acontece em nossa atividade 
pelo mundo, principalmente 
aqueles fatos e opiniões que, de 
alguma maneira, ampliam o re-
pertório a respeito de como os 
negócios se realizam por aqui”, 
declara.

Conteúdos CENP está aber-
to a qualquer pessoa no site da 
entidade. Para receber a news-
letter, fazer sugestões e críticas 
envie e-mail para info@cenp.
com.br

08/03 - Parafraseando Ted Levitt e seu concei-
to de miopia em marketing, as notas desta se-
mana indicam que anunciantes e o setor publi-
citário dos principais mercados do mundo têm 
enfrentado doses crescentes de miopia em re-
lação às funções e práticas da publicidade, tais 
como opção pelas agências in-house, os inves-
timentos na área e a evolução tecnológica das 
fraudes na mídia digital.

13/03 - A imprensa especializada registra que 
movimentos recentes nos EUA e Reino Uni-
do, os dois mercados publicitários mais sofis-
ticados do mundo, indicam que se registra um 
processo de “reinvenção da roda” no caso das 
agências, que terminará por reforçar o mode-
lo histórico de combinação da criação e da mí-
dia em uma única operação, que se ocupará de 
forma contínua do atendimento de uma conta, 
descartando o processo pouco produtivo do 
trabalho por job, e que deverá revalorizar a pu-
blicidade como principal elemento do mix de 
comunicação.

19/03 - Um mix entre as práticas que funcio-
naram melhor em décadas de experiência e as 
recentes conquistas da tecnologia constitui a 
receita básica para o futuro promissor do ma-
rketing e da publicidade, defendida em um ar-
tigo de origem norte-americana e outro com a 
visão britânica.

26/03 - Três artigos com relevantes autocríticas 
de qualificados players dos setores de agências 
e digital indicam as dificuldades que a falta de 
padrões éticos e de melhor prática nos merca-
dos centrais estão causando para o conjunto da 
atividade e suas partes.

02/04 - Inspiradores artigos abordam termos e 
conceitos que têm sido muito mal empregados 
pelas áreas e profissionais de marketing e publi-
cidade, produzindo muito mais confusão e ine-
ficiência do que eficácia e resultados: estratégia, 
martech (tecnologia de marketing) e conteúdo

04/04 - Resenha de Livro - O best-seller glo-
bal esteve por muitos meses na lista dos mais 
vendidos em todo o mundo, inclusive no Bra-
sil, onde foi publicado pela Objetiva, e resume 
décadas de estudos do autor e de alguns de seus 

colaboradores em universidades de Israel e dos 
Estados Unidos, em especial Amos Tversky, a 
quem o livro é dedicado.

09/04 - É a Droga 5 que está olhando para o fu-
turo ou a Accenture que deseja aprender com 
o passado-presente?   O surpreendente acordo 
de aquisição da icônica Droga 5 pela Accentu-
re Interactive deve ser um divisor de águas no 
modelo de concentração de capital da publici-
dade nas últimas três décadas e pode ser inter-
pretado tanto como o desejo da agência em es-
tar melhor estruturada para o futuro como da 
firma de consultoria em beber águas seculares 
para solidificar sua expansão no setor da comu-
nicação de marketing.

17/04 - Quatro diferentes fatos recentes combi-
nam-se para fazer um alerta a todo o setor pu-
blicitário global: a mídia digital tem pela frente 
o desafio de adotar os padrões de responsabili-
dade social e moral das mídias tradicionais, de 
modo a recuperar sua credibilidade junto à po-
pulação em geral, os consumidores e as empre-
sas anunciantes. 

23/04 - Dois movimentos tectônicos têm se de-
senvolvido dos últimos tempos e estão se apro-
ximando de seus momentos decisivos. O pri-
meiro é entre as grandes organizações digitais, 
como Google, Facebook e Amazon. O outro é 
das holdings de agências e das consultorias glo-
bais, que disputam as verbas dos anunciantes 
multinacionais.

02/05 - Ao se afastarem da fórmula que fez seu 
sucesso por mais de um século, agências esta-
riam comprometendo seu core business e po-
deriam estar ampliando mais as ameaças do 
que construindo soluções para as dificuldades 
que enfrentam? É o que está no instigante ar-
tigo de um veterano publicitário inglês, David 
Mayo, que aponta essa incongruência.

07/05 - Um discurso e dois artigos relembram 
as virtudes do que é essencial, conceito espe-
cialmente importante nestes tempos de inten-
sas mudanças, de busca desenfreada pelo novo 
e, não menos importante, de excesso de traba-
lho, nem sempre produtivo, e de pressão por re-
dução de custos, nem sempre eficaz.

RESUMO DOS BOLETINS DO ÚLTIMO TRIMESTRE
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profissionais de Agência de publicidade, Veículos de comunicação e Anunciantes 
de vários pontos do Brasil explicam porque a certificação concedida pelo cEnp
é bem mais do que o atendimento a uma exigência legal

O Grupo Status preza pela qualificação de todos os 
seus fornecedores.

Hoje somos atendidos pela Latina Comunicadores, 
agência regularmente certificada pelo CENP. Segui-
mos em conjunto todas as recomendações e normas 
padrão prezadas por esta entidade para as nossas ações 
de publicidade.

certiFicaÇÃo É Boa para todos

o valor da certiFicaÇÃo de 
QUaliFicaÇÃo tÉcnica 

Ricardo Severino, 
diretor executivo 
Grupo Status, 
Belém, PA 

É de extrema importância a existência de normas 
e padrões que estabeleçam regras nas relações exis-
tentes entre os Veículos, Agências e Anunciantes. E 
o CENP, através do seu profissionalismo e determi-
nação, implementou, sem interferir nas políticas in-
ternas das partes envolvidas, processos para norma-
tizar nosso mercado, carente de políticas regulatórias.

No meu caso, de veículo de comunicação, onde as 
negociações ganham um grau de complexidade gran-
de, trabalhar com agências certificadas é uma ga-
rantia de que todos temos compromissos a cumprir. 
A certificação, neste caso, me dá garantias de que a 
agência escolheu meu veículo a partir de um estudo 
técnico e que o plano de mídia foi feito a partir de in-
formações confiáveis e críveis.

compromissos assUmidos e cUmpridos

André Dias, 
Superintendência 
Institucional
RECORD TV 
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entrega de serviços fullservice garantidos pela Certifi-
cação de Qualificação Técnica.

O  CENP é a única instituição certificadora atuando 
em nosso o país, fazendo a análise e acompanhamen-
to técnico das agências de publicidade. Uma seguran-
ça para o mercado como um todo e para cada um dos 
agentes desta cadeia produtiva.

Mais do que um compromisso ético, a  Certificação 
de Qualificação Técnica emitida pelo CENP é uma 
exigência legal quando se trata da contratação de ser-
viços publicitários pela Administração Pública – Lei 
12.232/10 

Os três poderes da administração pública federal, 
dos estados e municípios só podem contratar agências 
de publicidade por licitação pública nas modalidades 
previstas pela Lei 8.666/95, sempre nos tipos melhor 
técnica ou técnica e preço (que a lei geral de licitações 
reserva para serviços exclusivamente intelectuais) e 
que comprovem ter certificado de qualificação técni-
ca de funcionamento. 

Para que se qualifiquem à prestação destes serviços, 
as agências de publicidade devem ter suas atividades, 
instalações e compromissos de compra de pesquisa e 

Um compromisso 
transparente com as 
Boas prÁticas

Duílio Malfatti, 
Secretário de 
Publicidade
do Governo do 
Estado de
São Paulo

delo de atuação entre as agências e os reais argumen-
tos que embasavam nossas propostas.

A partir da certificação, estabelecemos vínculos de-
finitivos e concretos com a nossa carteira, associa-
dos às normas e procedimentos técnicos, caracteri-
zando total habilidade e conhecimento para atuação 
da RaeMP.

Desde então, jamais deixamos de ter o CENP ao nos-
so lado. Assim, passamos a atuar com base nas orien-
tações de seus comitês técnicos, todos integrados por 
profissionais do mercado que, com muita ética, apre-
sentam resoluções imparciais visando o total equilíbrio 
e sustentabilidade do nosso segmento.

Sem sombra de dúvida o direcionamento dado pela 
gestão do CENP ao mercado, além da relação saudável 
entre todas as partes, provoca unidade e um ambiente 
de negócios confiável.

Lembro o dia que incluímos as normas do CENP 
em nossas propostas comerciais. Há 20 anos. Naque-
la época havia muito desentendimento quanto ao mo-

víncUlos deFinitivos  e concretos

Marcelo 
Ponzoni,
RaeMP
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@
@ Mais informações sobre a Certificação de Qualificação Técnica, documentos e formulários 
estão no site - http://www.cenp.com.br/certificacao/solicitacao-de-certificacao

O mundo está acelerado e a probabilidade de come-
termos enganos ou desviarmos do caminho aumenta 
exponencialmente. Neste sentido, é mais do que ne-
cessário que tenhamos fontes confiáveis de informa-
ção, acesso a dados críveis e que nos ajudem a encur-
tar caminhos com mais assertividade. 

Este é o caso da Certificação de Qualificação Técni-
ca do CENP, ou seja, quando tenho acesso junto à en-
tidade para saber se uma agência é certificada ou não, 
tenho certeza de que toda investigação anterior foi fei-
ta e isso me dá garantias de estar contratando um par-
ceiro que foi verificado em sua proposta de entrega full 
service, que ela faz uso de dados de pesquisa de mídia, 
enfim, que está em compliance com as Normas-Padrão 
da Atividade Publicitária.

certiFicaÇÃo É sinÔnimo de crediBilidade

Carlos Alberto 
Serravale, 
Clínicas Clivale, 
Salvador, BA

cEnp

O CENP exerce um papel fundamental no mer-
cado da comunicação brasileira, fortalecendo e re-
gulando o relacionamento entre Anunciantes, Ve-
ículos e Agências. A entidade assegura que essa 
relação seja sempre embasada nas melhores práti-
cas comerciais.

Operar com agências de publicidade que possuem 
esta certificação de qualificação técnica é bem mais 
do que cumprir uma exigência legal. É ter a certeza 
de estarmos alinhados com parceiros da mesma ín-
dole, de fornecedores gabaritados e comprometidos.

E isso a certificação do CENP oferece e garante.
Hoje não basta ser ágil e criativo, é preciso estar 

seguro da competência técnica dos parceiros esco-
lhidos.

mais QUe Uma eXigência legal

Ana Maria Pinto,
Assessoria de 
Marketing e 
Comunicação
GBOEX Previdência 
e Seguro de Pessoas
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Um por todos e todos por Um

foi instituída uma contribuição vo-
luntária e, portanto, não obrigató-
ria, que será aplicada na redução 
dos custos do setor. Por se tratar 
de contribuição de caráter esta-
tutário, os Institutos que deman-
darem o CTM e voluntariamen-
te contribuírem com a entidade, 
poderão se beneficiar da estrutura 
que o ambiente de autorregulação 
pode oferecer, como por exemplo: 
a identificação no site do CENP; a 
participação em eventos de orien-
tação técnica desenvolvidos pelo 
CENP; a disponibilidade do espa-
ço físico da entidade, para realiza-
ção de eventos; assessoria sobre as 
normativas do CENP; utilização da 
estrutura do Conselho de Ética/Se-
cretaria Executiva, para mediação 
e conciliação de eventuais confli-
tos, entre outros.

A Diretoria do CENP, periodi-
camente, dará conhecimento ao 
Conselho da adesão ao sistema de 
contribuição voluntária e dos va-
lores destinados pelos Institutos, 
passando os recursos a serem tra-
tados como contribuição de cus-
teio das atividades do CTM e so-
mente aplicados para esse fim 
específico. A primeira adesão foi 
da Nielsen/Pointlogic, seguida pe-
la Kantar IbopeMedia.

OCTM-Comitê Técnico de 
Mídia do CENP  realiza 
um trabalho técnico es-

sencial para a atividade publicitá-
ria, especialmente  por se tratar do 
ferramental de pesquisa de mídia 
no Brasil, incentivando seu desen-
volvimento e aferindo a qualifica-
ção dos estudos que são base pa-
ra as definições dos investimentos 
em mídia.

Responsável por analisar as soli-
citações de credenciamento apre-
sentadas por fornecedores de insu-
mos de pesquisa, o CTM-Comitê 
Técnico de Mídia do CENP atua 
também como organismo de con-
sultoria e aconselhamento técni-
co referente ao cumprimento do 
Anexo A. Nesta tarefa de garantir 
uma análise parametrizada e em li-
nha com aspectos técnicos, o CTM 
também conta com o suporte da 
ABEP – Associação Brasileira das 
Empresas de Pesquisa, cujo papel é 
verificar a metodologia dos respec-
tivos estudos.

O credenciamento de serviços 
de informações de mídia (pesqui-
sa) realizado pelo CTM-CENP, as-
segura que determinado estudo/
serviço está alinhado com os prin-
cípios técnicos previstos no Anexo 
“A” das Normas-Padrão, sob os pi-
lares de Audiência/Circulação, In-
vestimento e Hábitos de Consu-
mo, possibilitando-se, assim, que 
as Agências certificadas otimizem 

e aprimorem seus planos de mídia.
Composto por membros vo-

luntários de Agências, Veículos e 
Anunciantes o CTM reúne-se re-
gularmente na sede da entidade 
e demanda apoio administrativo 
para a realização de suas tarefas de 
avaliação e recomendação de estu-
dos a serem credenciados.

Ao longo de 20 anos, todos os in-
vestimentos necessários ao bom 
funcionamento do organismo fo-
ram custeadas integralmente pe-
lo CENP, como custos com pesso-
al interno e externo permanente, 
contratação quando necessário de 
consultorias e assessorias, apoio 
à entidade conveniada ABEP em 
viagens e outros custos para va-
lidação dos estudos, bem como a 
estrutura física e gastos de expe-
diente, com custo da ordem de R$ 
330 mil reais anuais, aproximada-
mente.

Para assegurar o funcionamento 
permanente do CTM, por iniciati-
va de alguns dos Institutos com es-
tudos credenciados, e com a con-
cordância da Diretoria do CENP,  

cTM-comitê Técnico de Mídia: essencial para as melhores 
práticas e qualificação do mercado

@
www.cenp.com.br
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ARp cria evento que alia dados, tecnologia e inteligência

Omês de abril marcou a re-
alização da primeira edi-
ção do Innovation Week, 

evento de conteúdo promovido pe-
la ARP – Associação Riograndense 
de Propaganda, uma das associadas 
profissionais aderentes ao CENP.

O evento nasceu como uma das 
iniciativas do Grupo de Marke-
ting RS, criado pela ARP para reu-
nir pessoas a desenvolver métodos, 
proporcionar estudos e premiar as 
melhores práticas do Estado, con-
tribuindo com conteúdos cada vez 
mais profundos e eficazes para o 
mercado. Seu presidente é Juan Pa-
blo Boeira, Head de Marketing da 
Rede Bourbon Shopping e Moi-
nhos Shopping.

Para a presidente da ARP, Liana 
Bazanella, “A criação deste grupo 
segue o propósito de ampliar o di-
álogo e aproximar as pessoas que 
fazem acontecer a indústria da co-
municação no Estado. Entende-
mos que os profissionais de marke-
ting são peça fundamental nesta 
engrenagem e estamos abertos pa-
ra receber todos aqueles que quise-
rem colaborar, debater novas ideias 
e contribuir com suas experiências 
para o crescimento do mercado co-
mo um todo”.

A proposta de conteúdo coletivo 
foi o que mais se viu na Innovation 
Week. Ao longo de uma semana o 
evento conectou pessoas e profis-
sionais que debateram sobre o ecos-
sistema criativo e a construção de 
um raciocínio inteligente através 
de reflexões profundas que foram 
estimuladas por facilitadores reco-
nhecidos em suas áreas de atuação.

“A Innovation Week é a evolução 
real da antiga Semana da Comuni-
cação ARP, evento que organiza-
mos no final do ano. Entendo que 

novos parâmetros estão impactan-
do os negócios e a nossa atividade, 
então resolvemos juntar toda esta 
inspiração num evento que trate de 
cinco platôs:  Marketing e Publici-
dade, Tecnologia, Estratégia, Negó-
cios Design’, conta Bazanella.

Mais do que palestrantes que re-
petem conteúdo bebido em eventos 
internacionais, a proposta da Inno-
vation Week foi compartilhar con-
teúdos autorais, num total de 40 ati-
vidades divididas em 25 workshops, 
15 palestras.

MERcADO

inovaÇÃo em comUnicaÇÃo
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Roberto Colnaghi Jr., por exem-
plo, veio direto do Vale do Silício, 
nos EUA, para contar sua história 
com a Alexa, o sistema de inteligên-
cia artificial da Amazon. Já Flávio 
Nerva provocou reflexões com sua 
palestra sobre “Tecnologias para 
mudança de comportamento: per-
suasiva x exploratória!?”. E Celma 
Paese encerrou o evento, levando ao 
público suas ideias sobre “Econo-
mia Criativa (Cartografia da Hos-
pitalidade)”.

Um dado interessante sobre o 

evento é que para ser palestrante ou 
facilitador, os profissionais precisa-
vam ter mestrado e/ou doutorado, 
ter artigos publicados e experiên-
cia prática e relevante de inovação 
no mercado sobre algum dos cin-
co platôs do evento, bem como já 
ter realizado projetos relevantes 
com início, meio e fim. Ou seja, a 
proposta do evento era mostrar 
aplicações práticas e não somente 
tendências ou suposições sem em-
basamento técnico.

O cientista Ricardo Cappra, por 

exemplo, abordou o impacto dos 
dados nos negócios. Em uma so-
ciedade que está discutindo o sigilo 
das informações pessoais e o valor 
da privacidade, enquanto só au-
menta a quantidade de dados e fon-
tes disponíveis, o assunto chamou a 
atenção da plateia.

Para Cappra é preciso incentivar 
o desenvolvimento analítico da so-
ciedade a partir dos dados dispo-
níveis, de forma que independente 
da área de formação dos profissio-
nais interessados, seja possível um 
entendimento das tendências e das 
possibilidades para a sociedade e os 
negócios, visando sempre a melho-
ria das decisões e o preparo para o 
ambiente corporativo competitivo. 

O Innovation Week registrou du-
rante os cinco dias de evento a pre-
sença de 1.500 participantes e em 
breve será lançado, apenas para só-
cios da Associação Riograndense de 
Puropaganda, um aplicativo com 
um report de todas as atividades.

@
https://innovationweek.poa.br
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Migração para digital alavanca jornais impressos

Avoz corrente no mercado a 
respeito do meio impresso 
não encontra fundamen-

to nas informações de circulação, 
essenciais ao planejamento de mí-
dia. Afinal são muitos os jornais que 
estão vendo sua circulação digital 
crescer e alavancando negócios an-
tes impensados para estes veículos. 

Para Ricardo Pedreira, diretor da 
ANJ – Associação Nacional de Jor-
nais, uma das entidades fundadoras 
do CENP, o avanço do movimen-
to de migração para o digital é uma 
tendência, mas não cabe dizer que 
todos assim o farão, justamente por-
que não é simplesmente digitalizar 
o papel, há que se entender as pos-
sibilidades da plataforma e também 
considerar o modelo de negócios.

“Cerca de quatro anos atrás a ANJ 
fez uma campanha institucional que 
dizia: “Antes a gente lia jornal todo 
dia e hoje a gente lê jornal o dia to-
do”, relembra. Na época já se verifi-
cavam os movimentos do mercado 
da comunicação com vistas ao au-
mento do consumo de notícias atra-
vés de gadgets.

Contudo, embora a internet tenha 
ampliado o acesso de mais pessoas à 
informação, gerando leitores que an-
tes uma marca de jornal não tinha, 
também estimulou que as empresas 
jornalísticas revissem seus planos de 
assinatura, seus produtos e reavalias-
sem a receita de publicidade. Neste 
sentido, a ANJ vem promovendo di-
ferentes eventos de capacitação e re-

flexão sobre o papel do jornal da so-
ciedade, seja ele impresso, no Ipad, 
no mobile ou no desktop.

Frank Alcântara, diretor de Ne-
gócios das Empresas Pioneiras, gru-
po do qual faz parte a EPTV - afilia-
da da Rede Globo com emissoras no 
interior de São Paulo e no sul de Mi-
nas Gerais, concorda que a disrup-
ção provocada pela tecnologia está 
mudando o ambiente de negócios 
dos veículos impressos. “Sem dú-
vida a economia de produção é um 
dos fatores que impulsionaram a op-
ção dos veículos pela digitalização 
de seus impressos, cabendo agora o 
investimento em conteúdo, em pre-
servar as análises mais aprofunda-
das, em colunistas de prestígio e em 
modelos que preservem a exclusivi-
dade da fonte”, afirma.

Circulação Digital
Em comparação com a média de 

2017, a circulação digital dos gran-
des jornais brasileiros cresceu se-
gundo dados do IVC - Instituto 
Verificador de Comunicação pu-
blicados no começo do ano. Folha 
de S.Paulo, O Globo, Estadão e Ze-
ro Hora ampliaram suas assinatu-
ras digitais.

O jornal o Globo é o que apresen-
tou a maior taxa de crescimento em 
assinaturas, registrando um aumen-
to de 74,06%  para 99.689 assinatu-
ras digitais. O Estadão também te-
ve uma alta significativa, saindo de 
uma média de 85.854 exemplares 

diários em 2017 para 134.103 exem-
plares em 2018.

Mantendo a liderança na média 
do ano, a Folha teve um ligeiro cres-
cimento na circulação geral, ou seja, 
somadas as edições impressa e a di-
gital, o crescimento foi de 2,75%, so-
mando 308.635 assinaturas digitais. 

Se o crescimento identificado pe-
lo estudo é positivo para o meio in-
dividualmente, para o mercado co-
mo um todo é um oásis perceber 
que a população vem se interessan-
do por fontes fidedignas de infor-
mação. Importante mecanismo de 
combate às fake news e dissemina-
ção de informações falsas.

Em outros mercados, o cresci-
mento da circulação digital dos im-
pressos segue como tendência e se 
antes os veículos dependiam de re-
ceita publicitária e em seguida da 
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de assinatura, agora o mecanismo 
está invertido, prevalecendo o au-
mento da receita de assinatura e ou-
tros serviços apenas para assinantes, 
enquanto a performance comercial 
segue quase empatada, em segun-
do lugar.

Para Pedreira, o ativo construído 
ao longo dos anos pelo meio jornal é 
um patrimônio de credibilidade que 
reputa confiança, daí diante das in-
certezas do mundo atual, os jornais 
seguirem como fonte segura de in-
formações.

E afirma: o valor do jornalismo sé-
rio produzido pelos jornais se trans-
fere do papel para o digital e as-
segura aos leitores a qualidade e 
procedência da informação.

Mais do que feeling de quem tran-
sita há décadas por este mercado, as 
pesquisas traduzem em números es-
ta máxima. Segundo dados do estu-
do Percepção sobre veracidade de 
informações, realizada pela XP In-
vestimentos e divulgada em mar-
ço passado, 61% dos entrevistados 
confiam que as informações lidas 
em jornais são verídicas.

Já o World Press Trends Report de 
2018 informou que dois bilhões de 
pessoas no mundo lêem jornais em 
formato digital e pelo menos 40% 
deles lêem apenas jornais online.

E para o IVC – 85 milhões de 
exemplares impressos e digitais são 
vendidos no Brasil. Já para a Coms-
core, 75 milhões de brasileiros aces-
sam jornais em formatos digitais.

Em resumo, Pedreira afirma que 
no Brasil as empresas jornalísticas 
não estão substituindo receitas. Es-
tão buscando compor melhor su-
as fontes de receita em função das 

transformações do mercado da co-
municação. Contudo, há que se des-
tacar que parte importante do negó-
cio desta indústria é a publicidade e 
que ela deve ser proporcional ao ní-
vel de credibilidade e circulação dos 
veículos impressos, mesmo que em 
versão digital.

“Publicidade também é informa-
ção, é conteúdo para tomada de de-
cisões, é elemento primordial no 
funcionamento da engrenagem do 
mercado da comunicação e deve ser 
considerada pelos anunciantes que 
pretendem uma plataforma crível 
para divulgar suas marcas”, defende.

Entendendo a medição
Evoluindo da circulação para o 

instituto verificador da comunica-
ção, o IVC oferece ao mercado fer-
ramentas capazes de mostrar aos 
clientes os dados de diferentes pla-
taformas dos veículos, seja consu-

mindo num tablet, mobile, desktop 
ou impresso, segmentando também 
por atuação, região geográficas, regi-
ões metropolitanas, interior de esta-
dos, e período.

A auditoria de serviços de stre-
aming de áudio e vídeo, destina-
do principalmente às webradios 
e smart TV, além dos aplicativos, 
também configuram um painel de 
informações relevantes para quem 
quer saber quem é e onde está seu 
consumidor.

Em se tratando da circulação digi-
tal dos impressos, Pedro Silva, pre-
sidente executivo da entidade, con-
firma o aumento dos números de 
circulação, estimulados muito pelo 
oferecimento pelas companhias jor-
nalísticas de produtos que antes não 
eram possíveis no impresso.

“O conteúdo hoje de um jornal em 
versão digital inclui não só a matéria 
jornalística, a informação em seu es-

 Junho, 2019 - CENP Em rEvista - 27



28 - CENP Em rEvista - Junho, 2019

tado puro, como também variáveis 
em formato de podcast, de vídeos, 
miniseries, de jogos e tudo mais que 
permita transmitir com credibilida-
de a notícia”, afirma.

Na medida em que muitos jornais 
em versão digital solicitam o cadas-
tramento ou assinatura antes de li-
berar o conteúdo, mais qualificado 
e identificável se torna este público, 
ampliando o poder do veículo de 
informar ao anunciante quem são 
exatamente seus leitores. Para Silva, 
quando o jornal é vendido na banca 
esta segmentação é quase impossível 
de se conseguir.

Modelo de negócios
Uma mudança corajosa imple-

mentada há dois anos pelo jornal 
Gazeta do Povo, de Curitiba, mostra 
o acerto da iniciativa de interromper 
as edições diárias do jornal impresso 
e apostar na versão digital.

Computando hoje uma circulação 
numérica maior do que a que tinha 
antes, uma vez que a plataforma da 
internet não tem as barreiras da dis-
tribuição física, o jornal segue ino-
vando e apostando no conteúdo co-
mo diferencial.

Segundo Guilherme Vieira, Di-
retor de Negócios e Tecnologia da 
Gazeta do Povo, o investimento em 
conteúdo hoje é maior do que anti-
gamente, proporcionalmente à es-
trutura com a qual opera.

“A distribuição online não exige 
custos de impressão e também não 
limita minha entrega geografica-
mente, ou seja, um jornal local como 
é a Gazeta do Povo, pode ser consu-
mido por leitores em qualquer par-
te do mundo”, atesta.

Sem as barreiras territoriais e sem 
limitação de budget para impressão 
e distribuição, foi possível investir 
mais em tecnologia e na qualidade 
do jornalismo produzido, diversifi-
cando o conteúdo e sua entrega que 
hoje não é somente texto. Ou seja, 
os leitores podem consumir a in-
formação em qualquer plataforma 
e sob forma de podcast, programe-
tes, eventos, mar keting direto e ou-
tras ações.

Embora grande parte dos investi-
mentos da Gazeta do Povo seja pa-
ra incrementar o conteúdo digital, o 
periódico não esqueceu dos seus lei-
tores mais fiéis.

Para atender os que ainda não fi-
zeram a migração para a versão di-
gital e preferem o bom e velho papel 
para se informar, há uma edição es-
pecial aos sábados, com tiragem de 
20 exemplares do jornal para assi-
nantes. 

É preciso tratar com todo respeito 
esse leitor que tem o hábito de ler o 
jornal impresso. Até porque o anun-
ciante que veio ao longo do tempo 
investindo no jornal também quer 
falar com ele. Ou seja, o anunciante 
também precisa entender que a en-
trega em termos numéricos de leito-
res será maior no digital do que no 
impresso. 

Vieira conta que até o encerra-
mento da versão impressa os leitores 
e os anunciantes foram sendo infor-
mados sobre todas as alterações, vi-
sando um aculturamento de todos 
com a nova proposta. 

A performance comercial hoje, 
contudo, não é melhor que a ordem 
de grandeza dos investimentos pois 
obedece a outra lógica. Entretanto, 

a ocupação no digital e o estoque é 
melhor aproveitado na versão onli-
ne, representando um ganho de lu-
cratividade. Ou seja, em volume de 
faturamento é menor, mas a mar-
gem é maior. 

Apesar da redução nos custos ad-
ministrativos da produção, que ago-
ra são investidos em equipe, tecno-
logia e outras ações promocionais, 
o jornal segue sendo pioneiro em 
apostar num modelo de negócios 
que prioriza uma mudança de min-
dset.

Para Vieira, não basta veículos pe-
garem o conteúdo da versão impres-
sa e digitalizarem. Há que se inves-
tir na criação de um produto inteiro 
digital, pensado para a plataforma, 
idealizado a partir da forma de con-
sumo dos novos consumidores. 

Até o dia em que desligaram a má-
quina de impressão, fecharam a grá-
fica e assumiram que seriam um jor-
nal digital a Gazeta do Povo estudou 
casos de jornais estrangeiros e ava-
liou seu próprio mercado.

Do benchmark nasceu a certeza 
de que o conteúdo online deveria 
manter, senão superar, o que se fazia 
na versão impressa. Hoje o time de 
300 pessoas do jornal pensa, opera 
e trabalha de forma digital, produ-
zem conteúdo em diversas deriva-
ções com o olhar do jovem cidadão.

“Não é verdade que nos jornais o 
time que trabalha pra versão onli-
ne é menor do que os demais times. 
Aqui na Gazeta 99% dos colabora-
dores trabalham para o digital e isso 
faz uma enorme diferença na qua-
lidade do produto oferecido”, afir-
ma Vieira.

Questionado sobre que conselhos 
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e então estimulada a assinatura. To-
dos os conteúdos de branded con-
tent e publicitários são abertos e em-
bora o preço da assinatura do jornal 
hoje seja 25% menor do que a versão 
impressa, com um volume de conte-
údo bem superior, a audiência cres-
ce a olhos vistos.

“Recomendo a ousadia de mudar. 
Em termos digitais não dá para fazer 
meia mudança, não dá para digita-
lizar a versão impressa de um veícu-
lo e acreditar que isso vai aumentar 
o faturamento. É preciso romper o 
medo e correr o risco de apostar em 
modelos mais disruptivos. A audi-
ência agradece”, afirma Suzuki.

mo matriz de negócios independen-
te e que se beneficiasse da qualidade 
do jornalismo praticado pelo im-
presso somada à relevância, agilida-
de e praticidade do digital”, afirma. 

A partir da consolidação do por-
tal A Cidadeon em Ribeirão Preto, 
o modelo digital do veículo expan-
diu para Araraquara, São Carlos e 
Campinas, configurando portais in-
dependentes e focados em jornalis-
mo local, com equipes diferentes de 
cobertura e audiências próprias.

Suzuki afirma que hoje a cober-
tura dos quatro veículos supera em 
muito os números do jornal impres-
so e ainda reputam a iniciativa co-
mo corajosa e visionária, uma vez 
que não só colocou o jornal A Cida-
de como referência, como também 
desenvolveu um novo produto jor-
nalístico, ampliando sua cobertu-
ra regional. 

E explica: “O preço do foco nun-
ca entra na planilha mas colocar na 
ponta do lápis os ganhos de uma 
operação digital e a decisão de ino-
var pode fazer a diferença para os 
negócios”.

No caso da Cidadeon.com o cres-
cimento não foi só de imagem. Em 
termos de faturamento comercial a 
performance também foi bem su-
perior, apesar dos investimentos em 
equipamentos, tecnologia e novos 
escritórios nas cidades que antes não 
possuíam cobertura.

Hoje, para ler as notícias direta-
mente no portal o internauta po-
de optar pela assinatura que garante 
acesso irrestrito ou ainda ter acesso 
apenas a 5 conteúdos abertos. De-
pois disso é solicitado um cadastra-
mento e liberado mais 5 conteúdos 

daria aos gestores de companhias 
jornalísticas sobre este assunto, Gui-
lherme Vieira atesta: “a audiência já 
é muito maior no digital do que no 
impresso, mas o jornal precisa sa-
ber qual é a sua vocação. Às vezes 
ele tem uma atuação limitada geo-
graficamente e por mais que a in-
ternet não tenha barreiras, talvez a 
performance não seja satisfatória no 
digital. Temos recebido alguns dire-
tores de jornais aqui e nos abrimos 
para este compartilhamento de ex-
periências porque acreditamos que 
informação compartilhada resul-
ta em decisões melhores para todo 
o mercado”.

Decisão estratégica
Recentemente o grupo decidiu 

descontinuar a versão impressa do 
jornal A Cidade, que circulou por 
quase 114 anos na região de Ribei-
rão Preto, e passou a operar a sua 
versão digital A Cidade On, mais 
versátil e aderente ao novo momen-
to do setor. Felizmente, por uma de-
cisão que começou dois anos antes 
de pararem as rotativas, a região não 
perdeu em informação, ela ganhou 
em possibilidades de cobertura e 
agilidade com a plataforma digital.

Segundo Josué Suzuki, diretor de 
rádios e mídias digitais da EPTV, o 
jornal já estava migrando sua audi-
ência para o portal A cidadeon, pro-
jeto vencedor que não só ampliou 
a área geográfica de cobertura in-
formativa como também criou no-
vos veículos em outras cidades da 
região.

“Entendemos que o portal não 
deveria ser apenas uma extensão, e, 
sim, um produto novo, pensado co-

Josue Suzuki

@
www.ivcbrasil.org.br
www.gazetadopovo.com.br
www.acidadeon.com.br
www.anj.org.br
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pesquisa Fenapro mostra frustração no 1º
trimestre mas otimismo ao longo do ano.

“ O mercado da comunicação, 
por princípio, é otimista. Co-
mo ele reflete os humores da 

economia, na medida de melhora 
destes índices, maior é também a ex-
pectativa de um ano bom para a pro-
paganda”.

A frase do presidente da Fenapro, 
Glaucio Binder, coincide com a pes-
quisa VAN Pro - Visão de Ambien-
te de Negócios em Agências de Pro-
paganda,  iniciativa da FENAPRO 
– Federação Nacional das Agências 
de Propaganda, que teve número re-
corde de agências participantes, tota-
lizando 208 participantes. 

Os resultados obtidos nesta mos-
tra foram coletados ao longo das 3 
primeiras semanas de abril deste ano 
e refletem a performance das agên-
cias no 1º trimestre de 2019, além 
das perspectivas para o segundo tri-
mestre de 2019 e o ano de 2019, co-
mo um todo. 

Mesmo com os previsíveis desafios 
político-econômicos dos 100 primei-
ros dias do novo governo, o nível de 
otimismo dos líderes das agências se 
mantém alto, com70% dos respon-
dentes ainda esperando um ano me-
lhor e apenas 8%, pior. Os 22% res-
tantes têm a expectativa de um ano 
igual a 2018. O índice é praticamen-
te o mesmo da primeira tomada do 
ano, quando atingiu um número re-

agências de pUBlicidade 
mantêm otimismo para 2019

corde de 70,6% de otimistas. Houve 
até uma queda do número de pessi-
mistas, em relação ao trimestre ante-
rior – de 11,3% para 8%. 

Para Binder, os dados apontados 
são para serem olhados como ten-
dência, não se trata de uma pesquisa 
com profundidade estatística. Ou se-
ja, o modelo de questionário coorde-
nado pelo superintendente da Fena-
pro, Alexis Pagliarini, realizado por 
região com as agências associadas, le-
va em conta o dedo do dono da agên-
cia no pulso do cliente. 

E completa: “a esperança de que as 
coisas melhorem se traduz em expec-
tativa otimista. Isso é assim no mer-
cado da comunicação brasileiro e 
em qualquer lugar do mundo.  Feliz-
mente essas tomadas de pulso têm si-
do um bom norte de estímulo aos in-
vestimentos no setor”.

O otimismo está em alta também 
para o próximo trimestre, com 59% 
prevendo um período melhor. Pe-
rante às circunstâncias político-eco-
nômicas, o índice surpreende: é bem 
mais alto que o trimestre anterior, 
que apontava 37% de otimistas. Em-
bora tenha apresentado leve queda, 
a região Nordeste continua sendo a 
mais otimista, com 79% prevendo 
um ano melhor (eram 82% no tri-
mestre anterior). O único estado des-
toante desse clima de otimismo é o 

Paraná, com apenas 29% prevendo 
um ano melhor, praticamente o mes-
mo número dos que prevêem um 
ano pior (28%). Os 43% restantes es-
peram um ano igual a 2018.

Desde o início de 2017, a Fenapro 
começou a coletar dados de empre-
sários de agências de propaganda de 
todo o Brasil, visando acompanhar 
trimestralmente o clima para desen-
volvimento de negócios e as expecta-
tivas do setor ao longo do ano. 

O quadro de concorrências, por 
exemplo, manteve-se praticamente 
inalterado, com índices semelhantes 
aos do trimestre anterior. 

Quanto aos setores da economia 
mais promissores, a área de Serviços 
manteve-se como a mais relevante, 
seguida do Comércio e do Setor Pú-
blico (as mesmas posições do trimes-
tre anterior). 

Para o superintendente da entida-
de, Alexis Pagliarini, apesar da turbu-
lência no campo político, as agências 
parecem confiantes numa melho-
ra  do ambiente de negócios, pre-
vendo não só um ano melhor, mas, 
também, uma reação imediata, já no 
próximo trimestre. “A impressão que 
dá é que essa é mais uma esperan-
ça do que exatamente uma previsão. 
Parece ser um sentimento de todos 
os setores da economia, acreditan-
do na aplicação das reformas plane-
jadas”, afirma.

@
www.fenapro.org.br



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

Os estudos completos 
estão disponíveis no site. 
Acesse.

Modelo Brasileiro de Publicidade.
Referência de equilíbrio, eficiência e modernidade.

ANC_CENP_20.5X26.5_DEZEMBRO_APROVAD.indd   1 11/28/17   9:32 AM



cApA

Abap lança Guia 
Diretrizes de 
compliance com 
recomendações 
de governança 
para o setor
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No Brasil, cada real aplicado em 
publicidade gera, em média, R$ 
10,69 para o conjunto da econo-

mia. Assim, segundo estudo de Impac-
to Econômico da Publicidade, realizado 
em 2014, utilizando cálculos técnicos da 
Deloitte no Brasil,  os R$ 33,5 bilhões de 
investimentos gerados naquele ano, por 
exemplo, impactaram o PIB em R$ 358 
bilhões. Já este ano, segundo dados do 
CENP-Meios - Painel 78 agências, os R$ 
16,5 bi investidos em mídia represen-
tam um impacto da ordem de R$ 171 bi-
lhões no PIB.

Números como estes, aliados à gera-
ção de 550 mil empregos (diretos e in-
diretos), além de promover a riqueza de 
milhares de empresas brasileiras com 
criatividade, nível técnico e profissio-
nalismo demonstram que a publicidade 
deveria ser reconhecida com mais res-
peito não só por seus profissionais co-
mo pela sociedade como um todo. Para 
Mario D’Andrea, presidente da Abap, a 
transparência pretendida hoje pela en-
tidade junto aos seus associados implica 
em assumir um conjunto de recomenda-
ções que parametrizem as relações entre 
todos os agentes do setor.

“A ética é um diferencial competitivo, 
ou seja, não é preciso fazer coisa errada 
para ganhar dinheiro. É este movimen-
to que nós queremos que as agências si-
gam, o de construir relações transpa-
rentes com seus clientes, fornecedores, 
veículos e entidades”, afirma.

Para estimular, incentivar e ajudar as 
agências nesta caminhada pela seara da 
transparência, do compliance e das me-
lhores práticas, a Abap lançou recente-
mente o Guia Diretrizes de Compliance.

A publicação tem 54 páginas dedica-
das a orientar e padronizar procedimen-
tos de prevenção de riscos nas relações 
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entre todos os players da cadeia, ofe-
recendo um  manual de conduta pa-
ra o setor, e visando traçar diretrizes 
que evitem práticas ilegais.

“Queremos ajudar agências brasi-
leiras a implementar políticas de bo-
as práticas para aumentar a trans-
parência nos negócios e fortalecer 
ainda mais o nosso setor”, afirma 
D’Andrea.

No ano em que completa 70 anos, 
a Abap assume um papel de protago-
nismo no incentivo à adoção de prá-
ticas e orientações claras para que as 
agências de publicidade se adequem 
ao cenário atual de conformidade, 
integridade e combate à corrupção. 

METODOLOGIA E 
CONTEÚDO

Gestado durante nove meses pela 
Fundação Dom Cabral, de Belo Ho-
rizonte, que mapeou várias das ver-
tentes da complexa atividade publi-
citária, o documento leva em conta 
todas as especificidades e sutilezas do 
setor. E é justamente o fato de abarcar 
as diferentes relações existentes en-
tre os players do mercado que, afir-
ma Mário D’Andrea, o Guia poderá 
ser documento que norteará o com-
pliance para todas as agências, indis-
tintamente.

“Ética e boas práticas são questões 
de sobrevivência e se todos os clien-
tes têm manuais de governança e exi-
gem isso de seus fornecedores, nada 
mais natural que acompanhemos es-
te movimento e estimulemos esta pa-
rametrização com um material feito 
especialmente para a realidade brasi-
leira”, afirma.

O documento também tem como 

objetivo aumentar a reputação e a 
credibilidade do setor, uniformizar o 
conhecimento sobre o tema entre os 
profissionais, executivos, agentes e 
gestores deste mercado da comuni-
cação e, sobretudo, recomendar me-
lhores práticas de atuação, alinhadas 
com tendências internacionais. 

Em um mercado como o da propa-
ganda, onde atividades são desenvol-
vidas com variados níveis e pontos de 
subjetividade, um mecanismo de pa-
dronização pode colocar os envolvi-
dos na mesma página e garantir que 
a regra seja válida para todos.

Na opinião do ex-presidente da 
CGU - Controladoria Geral da 
União, Valdir Simão, “a iniciativa da 
Abap é fantástica e traduz um mo-
mento importante para o País na me-
dida em que o assunto vem ganhan-
do notoriedade desde a aprovação da 
Lei Anti-Corrupção. Tem sido tam-
bém uma exigência da administra-
ção pública a contratação de empre-
sas que comprovem a probidade dos 
serviços prestados. As pessoas asso-
ciam a preocupação com a ética e a 
integridade a uma melhor prestação 
de serviços, ou seja, melhor qualida-
de dos bens e serviços oferecidos pe-
las empresas”. (veja entrevista exclu-
siva nas páginas 32 e 33)

Para chegar ao produto final, a pu-
blicação do Guia, o mapeamento do 
setor resultou em questionários e en-
trevistas presenciais com lideranças e 
profissionais, bem como as agências, 
respeitando-se o tamanho e a locali-
zação geográfica delas a fim de iden-
tificar sutilezas da atividade e ampliar 
pontos de reflexão sobre os negócios. 

Para contribuir com insights para a 
FDC, a Abap criou um grupo de tra-

balho formado por Eduardo Simon 
- CEO da DPZ&T, Marcos Quinte-
la - CEO do Grupo Newcomm, Gal 
Barradas - Vice-Presidente da Abap, 
o advogado Paulo Gomes e Adria-
na Machado, da Tom Comunica-
ção - Presidente do capítulo minei-
ro da Abap. 

Em matéria publicada nesta CENP 
em Revista, edição 55, quando do 
início do levantamento, o coorde-
nador do projeto na Fundação Dom 
Cabral, Angelo Calori, afirmava 
que o trabalho personalizado visava 
identificar  preocupações recorren-
tes, fragilidades comuns à maioria e 
comportamentos semelhantes, com 
vistas a uma recomendação que re-
almente atendesse as agências de di-
ferentes portes e em qualquer locali-
dade brasileira.

E afirmava:  “Questões como con-

Adriana Machado –
Presidente da Abap 
Minas Gerais

cApA
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fidencialidade da informação, da-
dos relativos a estratégias dos clien-
tes, planos de mídia, lançamento de 
produtos, fusão ou aquisição devem 
ser tratadas de forma única, e para is-
so não há exceção”, afirma. Segundo 
o professor convidado da FDC, te-
mas como as relações éticas com po-
der público, com fornecedores, com 
e entre funcionários, clientes e outros 
stakeholders e também um capítulo 
sobre as remunerações e prevenção 
de desvios de conduta, constam da 
publicação.

Mais do que um livro, o Guia Dire-
trizes de Compliance da Abap é um 
manual que deve ser entendido co-
mo um aliado dos gestores na me-
dida em que oferece um modelo de 
comportamento de melhores prá-
ticas de governança corporativa e 
compliance que assegure a longevi-
dade dos negócios e proteja a marca 
e a reputação das instituições.

REPUTAÇÃO E 
INDEPENDÊNCIA

Lançado no auditório do Ministé-
rio Público de São Paulo, estado que 
concentra a maior parte das verbas 
de publicidade do País, o Guia Dire-
trizes de Compliance segue já em es-
tado de implementação pela Abap 
Minas Gerais onde o documento te-
ve sua pré-estreia.

Adriana Machado, presidente di-
retora de inspiração da Tom Comu-
nicação e presidente da Abap Minas 
conta que a ideia de um manual de 
compliance nasceu dentro da enti-
dade mineira, justamente como ini-
ciativa para mitigar os resquícios 
dos abalos provocados por atos ilí-

citos praticados por terceiros na-
quele mercado.

“Os efeitos do que aconteceu aqui 
foram catastróficos pra todo o mer-
cado; duas das principais agências 
que tinham contas expressivas fo-
ram destruídas, anunciantes deixa-
ram o estado e o mercado, ninguém 
mais aqui atendeu conta federal”, de-
sabafa Machado, afirmando que os 
impactos de reputação foram tão ou 
maiores do que os econômicos para 
o setor localmente.

Dessa forma, pensou-se em de-
senvolver um movimento que fosse 
parâmetro para que todo o merca-
do pudesse entender o que é agir de 
formam ética, legal, com modelos de 
governança e que não valesse só pa-
ra as agências mas para todo o ecos-
sistema.

A própria Abap Minas procurou 
a Fundação Dom Cabral, experien-
te em questões de compliance, trei-
namento e capacitação de equipes 
no assunto. Neste momento da his-
tória, em 2018, a Abap Nacional ele-
gia Mario D’Andrea como presidente 
e o que tinha nascido como deman-
da local expandiu para o macro am-
biente nacional.

No exaustivo trabalho de mapear 
as especificidades do mercado pu-
blicitário, registrando seus procedi-
mentos, cultura e natureza do negó-
cio, foi salutar contar também com 
o Código Brasileiro de Autorregula-
mentação, Conar, e também as Nor-
mas-Padrão da Atividade Publicitá-
ria do CENP, pilares que avalizam e 
dão credibilidade ao setor.

Ou seja, garante Adriana Macha-
do, “Temos marcos regulatórios e 
um conjunto de regras e práticas que 

já são oficiais da atividade, que nos 
orientam no sentido das melhores 
práticas e da transparência nos ne-
gócios, então foi mais fácil pavimen-
tar esta estrada até a materialização 
do Guia”.

Considerando que a publicação 
oferece caminhos e detalha procedi-
mentos, é preciso que as agências te-
nham vontade política de assumir as 
novas atitudes. Para facilitar a imple-
mentação das atividades propostas, 
a Abap Minas fez um consórcio de 5 
agências para ratear os custos das pri-
meiras ações de treinamento e cria-
ção de um template matriz que pos-
sa ser aplicado por todas as agências, 
independente do seu tamanho.

Alguns exemplos de recomenda-
ção do Guia são a contratação de um 
Chief Compliance Officer, criação 
de um canal de denúncias indepen-

Otavio Venturini –
Chief Compliance 
Officer da nova/sb
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Frases do ex-ministro da CGU 

– Controladoria Geral da União 

e sócio da Warde Advogados, 

abrem e encerram o Guia Di-

retrizes de Compliance, dando 

uma sensação efetiva de que a 

publicação que orienta e para-

metriza as melhores práticas an-

ti-corrupção foi buscar o parecer 

de um de seus mais conceituados 

representantes.

Colaborador no texto de re-

gulamentação da Lei Anticor-

rupção que estabelece proce-

dimentos e requisitos para a 

responsablização administrati-

va de pessoas jurídicas, progra-

mas de compliance e acordos de 

leniência, o advogado Valdir Si-

mão fala de cátedra.

“O controle é um exercício di-

ário, que começa no detentor 

dos riscos pelo gestor, passa pe-

los mecanismos de integridade, 

compliance e segurança da in-

formação e se materializa, por 

fim, na auditoria”, afirma. 

Com exclusividade para a 

CENP em Revista, Valdir Simão 

conversa sobre o Guia Diretrizes 

de Compliance da Abap.

Porque a prática de complian-

ce está em evidência no Brasil?

Valdir Simão – A iniciativa da 

Abap é fantástica e traduz um 

momento importante para o pa-

ís na medida em que o assunto 

nor. É desperdício de recursos inves-

tir em programas que não são feitos 

sob medida para as necessidades es-

pecíficas da empresa, sem contar o 

inconveniente de acabar gastando 

muito mais para resolver problemas 

posteriores decorrentes de um pro-

grama ineficaz. 

Quais os benefícios do novo Guia 

para o mercado da comunicação?

VS – Primeiro é uma diretriz úni-

ca, uma matriz de procedimentos 

que não geram distorções compe-

titivas. É a garantia de que todas as 

agências, apesar de concorrentes, se 

valem de um conjunto de recomen-

dações comuns e que aderiram vo-

luntariamente a estas regras.

Da maneira como o Guia de com-

pliance da Abap foi concebido, re-

sultado de entrevistas e a partici-

pação de todo o mercado, estão 

garantidos ali os procedimentos pa-

ra situações específicas da atividade, 

do dia-a-dia envolvendo as agen-

cias, os veículos, os fornecedores e 

uma gama de prestadores de servi-

ços que comungam agora de uma 

orientação para a prática transpa-

rente de suas atividades.

Porque as agências precisam se 

resguardar no atendimento de 

clientes públicos?

VS – Na verdade, não diria que 

é um resguardo no atendimento 

do cliente público. É, antes disso, 

vem ganhando notoriedade desde 

a aprovação da Lei Anti-Corrupção. 

Tem sido também uma exigência da 

administração pública a contrata-

ção de empresas que comprovem 

a probidade dos serviços prestados. 

As pessoas associam a preocupação 

com a ética e a integridade a uma 

melhor prestação de serviços, ou se-

ja, melhor qualidade dos bens e ser-

viços oferecidos pelas empresas.

O processo do compliance ganha 

importância também no setor pri-

vado?

VS – Sem dúvida, e é um movi-

mento que veio para ficar. É impor-

tante ter a preocupação de dese-

nhar um programa corretamente, 

feito sob medida a partir da litera-

tura e melhores práticas, claro que 

aplicadas às necessidades do setor 

em questão.

O que fez a Abap então é uma 

tendência?

VS – Com certeza. Se a empresa 

colocar em prática um programa 

adquirido na prateleira, ele não se-

rá efetivo e não trará para a compa-

nhia a necessária segurança e nem a 

prevenção de ilícitos. Também não 

será visto pelas autoridades como 

algo eficaz. Por outro lado, se você 

desenha um programa que observe 

as características próprias do setor, 

assim como fez a Abap, a probabi-

lidade de dar errado é muito me-

O APRIMORAMENTO DA GOVERNANçA E DA GESTãO DE RISCOS NAS
INSTITUIçõES é MECANISMO fUNDAMENTAL PARA QUE A PREVENçãO DA
CORRUPçãO SEjA REALIDADE
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Então o Guia Diretrizes de 

Compliance da Abap contribuirá 

para o mercado como um todo

VS – Exatamente. As diretrizes 

são para todas as empresas, in-

dependente do seu porte, pois 

todas elas correm riscos no dia-

a-dia de suas funções corporati-

vas. É importante frisar, que ne-

nhum programa é absoluto na 

proteção de uma empresa con-

tra a prática de um ato lesivo. O 

que ocorre, no entanto, na ado-

ção de práticas de compliance, 

é que os aderentes contam com 

uma segurança extra, permitin-

do que na eventual ocorrência 

de um ato ilícito, tudo seja apu-

rado e possam ser tomadas me-

didas de remediação e responsa-

bilização e mitigação de futuros 

riscos com o aperfeiçoamento 

contínuo do programa.

uma maneira de minimizar riscos 

e uma nova forma de fazer negó-

cios, mais ética, tanto com o setor 

público quanto com o setor priva-

do. Na prestação de serviços para o 

poder público o risco pode ser o de 

a oferta ou pagamento de propi-

na, de oferecer vantagem indevida 

a qualquer agente público. No Bra-

sil, onde o ambiente de negócios é 

burocratizado, com muitas regras e 

normas a serem observadas e com 

a intensa atuação de agências re-

guladoras e de controle, é grande 

a interação das empresas com a ad-

ministração pública. E essa intensa 

interação potencializa os riscos, se-

ja na participação de uma licitação, 

ou na execução dos contratos pú-

blicos, durante medições, compro-

vação e pagamento de serviços ou 

ainda quando da fiscalização de um 

órgão estatal. Entendo que tomar 

cuidados específicos para evitar ris-

co de oferta ou pedido de vantagem 

indevida é uma medida preventiva 

de grande valor. E o Guia de Dire-

trizes de Compliance da Abap vem 

preencher esta lacuna.

Quais as penalidades para quem 

incorre em improbidade admins-

trativa?

VS – Empresa que pratica ilícito 

contra a administração pública tem 

sanções severas e multas que po-

dem chegar a 20% do seu fatura-

mento anual. 

Porque o compliance no mercado 

de comunicação é importante? 

VS – O compliance no setor publi-

citário e de outros prestadores de 

serviços de comunicação é impor-

tante pois trata-se de uma atividade 

sensível onde o resultado produzido 

por agências, por exemplo, impac-

tam diretamente na imagem, nas 

vendas e na credibilidade do clien-

te para quem trabalham. Estamos 

falando de trabalhos que atingem 

e impactam diretamente a socieda-

de e com maior ou menor grau de 

responsabilidade, a mensagem de-

ve ser transmitida de forma ética e 

com integridade. 

As empresas têm noção da im-

portância e necessidade de aplica-

ção dos programas de complian-

ce?

VS – Creio que ainda estamos 

num processo de construção desta 

percepção de importância e neces-

sidade. As grandes companhias que 

têm presença internacional, sobre-

tudo nos Estados Unidos e Europa, 

já têm programas de integridade 

robustos. As grandes aqui no Bra-

sil, praticamente todas, também já 

têm programa de integridade justa-

mente por conta da Lei Anticorrup-

ção. A nova lei de estatais exige que 

empresas públicas e sociedades de 

economia mista tenham mecanis-

mos de integridade e compliance. 

Então se as grandes já operam e na 

contratação de prestadores de ser-

viços precisa contratar quem tam-

bém já tenha, é uma reação em ca-

deia positiva onde clientes exigem 

ou estimulam programas de integri-

dade nos fornecedores, num circu-

lo virtuoso.
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da pela publicidade. Contudo, as 
orientações do Guia não engessam 
nem devem limitar a criatividade 
das agências, apenas mostram que 
é possível fazer um excelente traba-
lho com respeito à legislação e com 
ética”, avalia.

COBERTURA 
NACIONAL

Segundo o diretor executivo da 
Abap, Alexandre Gibotti, há que se 
fazer eco deste Guia de Diretrizes de 
Compliance em todo território na-
cional. Para isso está sendo fecha-
da uma agenda de apresentações em 
outros estados tendo como palco 
dos eventos os auditórios do Tribu-
nal de Contas ou do Ministério Pú-
blico, a exemplo do que aconteceu 
em São Paulo.

“Já temos data em Mato Grosso, 
Goiás e Paraná e pretendemos tam-
bém aculturar não só as agências co-
mo também os organismos de con-
trole do mercado como o STF, OABs, 
Secoms estaduais e inclusive, convi-
dando figuras públicas como orado-
res”, afirma Gibotti.

O entendimento, segundo Gibotti, 
é que a disseminação desse conheci-
mento e desta cultura de governança 
deve ampliar sua cobertura, impac-
tando as multinacionais nos grandes 
centros e também mostrando às pe-
quenas localidades e agências que as 
recomendações valem pra todos. E 
que estar em compliance pode evitar 
muitas dores de cabeça.

A repercussão de mídia que o lan-
çamento teve, com entrevistas, ma-
térias e reportagens em veículos de 
grande cobertura mostram que o as-

dente e criação de um comitê de éti-
ca que avalie as denúncias que apare-
çam, por exemplo.

“Entendemos que em momentos 
de crise econômica como estamos 
vivendo, em que algumas despesas, 
ainda que sejam investimento, po-
dem pesar para algumas agências, e 
por isso nosso esforço em criar um 
pool de agências que dividam o mon-
tante necessário para implementar as 
ações. Algumas agências não com-
portam a criação de um novo cargo 
como o CCO contudo, um comitê de 
ética é relativamente fácil de se mon-
tar”, afirma.

O evento de apresentação do Guia 
em Minas Gerais contou até com a 
presença do governador do Estado, 
Paulo Brant, numa demonstração 
inequívoca de que o poder público 
apoia e avaliza a iniciativa do setor. 

Durante seu discurso, alegou: A 
publicidade tem sido vista como uma 
atividade negativa. Essa é uma cono-
tação terrível. A publicidade é um 
instrumento fundamental de co-
municação das instituições com a 
sociedade. Para que as instituições 
transmitam a sua identidade, sua 
narrativa, os seus valores. Ela é uma 
atividade criativa, economicamente 
muito relevante. A publicidade bem 
feita, séria, realizada com governança 
é uma atividade nobre. Por isso, a in-
ciativa da Abap-MG de diretrizes de 
confiabilidade para a atividade pu-
blicitária merece nossa admiração e 
respeito. É um movimento extrema-
mente positivo”.

Já para João Luiz Faria Netto, presi-
dente do Conar, a iniciativa da Abap 
é compatível com a importância da 
atividade econômica representa-

sunto, mais do que necessário, está 
em nível de maturidade para ser as-
similado pela sociedade. 

A apresentação do Guia em Be-
lo Horizonte aconteceu no Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais e 
contou com um painel sobre a reali-
dade do compliance na DPZ&T e no-
va/sb, agências que já possuem pro-
fissionais a exercer o cargo de CCO 
(Chief Compliance Officer) e pude-
ram compartilhar experiências de 
uso das ferramentas propostas pelo 
Guia da Abap. A nova/sb, por exem-
plo, tem uma divisão de compliance 
há quatro anos. Atualmente o coor-
denador da área é o advogado espe-
cializado em governança e complian-
ce, Otávio Venturini. 

TEORIA E PRÁTICA
Primeira agência brasileira a ter 

um programa de integridade robus-
to, a nova/sb vem exercendo o papel 
de introdutor das mudanças em to-
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da a cadeia de prestadores de servi-
ços com as quais se relaciona. 

Na prática, as questões implemen-
tadas são simples, mas seu significa-
do é que compreende toda complexi-
dade que estar em compliance pode 
trazer para a saúde dos negócios, ex-
plica Venturini.

“Por exemplo, todo fornecedor pa-
ra ser contratado precisa preencher 
um questionário respondendo se 
tem algum agente público ou benefi-

ciário na alta gestão, se está condena-
do ou citado em casos de corrupção, 
e mesmo diante das respostas nós te-
mos condições de verificar a veraci-
dade das informações. No  princípio 
isso causou estranheza mas de for-
ma gradual fomos sendo entendidos 
e até admirados”, afirma.

As diretrizes, assim como toda ver-
tente da governança corporativa são 
tema recente no Brasil, daí as pes-
soas que estão se envolvendo com 

o assunto serem tão jovens como 
Venturini, que além de formação 
em direito no Brasil e em Portugal, 
Coimbra é mestre em direito pela 
Fundação Getúlio Vargas e um dos 
autores do Manual de Compliance 
publicado pela Editora Forense.

Uma das regras para o entendi-
mento das principais ações que nor-
teiam programas de compliance, en-
sina Otávio Venturini, é criar um 
organismo independente, onde o 

Com o objetivo de contribuir pa-

ra uma maior difusão e melhor 

compreensão pelos agentes do 

mercado de comunicação a respei-

to das leis e normas que norteiam 

as relações ético-comerciais da pu-

blicidade no Brasil, o CENP – Conse-

lho Executivo das Normas-Padrão 

editou o livro “Compliance e pro-

posições éticas na autorregulação 

da publicidade”.

Leitura obrigatória para quem 

quer entender o negócio, estar em 

compliance com suas diretrizes e 

conhecer os procedimentos aplica-

dos às relações ético-comerciais na 

publicidade brasileira, o livro mos-

tra que o conceito de compliance 

significa maior segurança e esta-

bilidade para a atuação dos agen-

tes do mercado, num momento em 

que cresce a responsabilidade das 

empresas.

A aprovação da Lei 12.846/13 (Lei 

da Empresa Limpa), por exemplo, 

que estende à pessoa jurídica even-

zem o risco de ocorrência de situa-

ções indesejadas nas suas relações 

ético-comerciais.

tuais infrações de seus funcionários 

e fornecedores, preconiza no Art. 2º, 

As pessoas jurídicas serão responsa-

bilizadas objetivamente, nos âmbi-

tos administrativo e civil, pelos atos 

lesivos previstos nesta Lei praticados 

em seu interesse ou benefício, exclu-

sivo ou não. Ou seja, estando com-

pliance com as leis e as normas con-

vencionais do mercado publicitário, 

normas estas garantidas e fiscaliza-

das pelo CENP, mais qualificadas e se-

guras estarão as empresas de publici-

dade brasileiras.

O livro tem versões para o inglês e 

para o espanhol, refletindo a inter-

nacionalização da publicidade bra-

sileira e pode ser baixado gratuita-

mente no site da entidade, www.

cenp.com.br

Concisa e objetiva, a publicação sa-

na dúvidas e mostra porque Anun-

ciantes, Agências e Veículos que 

atuam em compliance com as leis fe-

derais e as convenções de mercado 

obtêm melhores resultados e redu-
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participação de 3 fornecedores. 
No entanto, apesar de aparen-

temente simples atitudes, muitas 
agências ainda acham que as orien-
tações se traduzem em um procedi-
mento burocrático. Entretanto, pa-
ra Venturini, quando se equalizam 
as questões que são subjetivas e lhes 
resguarda o controle, abrem-se pos-
sibilidades novas, é possível trabalhar 
sem preocupações ou dúvidas.

Na opinião de Venturini, a inicia-
tiva de protagonismo da Abap em 
parametrizar o mercado e oferecer 
procedimentos padrão de conduta, 
mostra que o mercado está maduro 
e só tem a ganhar em estar em com-
pliance com os mais modernos mé-
todos de gestão.

E atesta: compliance tem a ver com 
modelo de responsabilidade e trans-
parência nos processos de gestão. 
Quem não participa, deixa de estar 
do lado da lei”.

O  Guia de Diretrizes de Com-
pliance da Abap é um manual que 
não tem força de lei, trata-se de uma 
orientação de boas práticas em que as 
agências podem implementar ações 
que preservem sua idoneidade no 
trato com o agente público e privado.

NÃO EXISTE CAMINHO 
FÁCIL, EXISTE 
CAMINHO CERTO

A disseminação da cultura da em-
presa tem papel fundamental na con-
cordância das práticas entre todos os 
agentes da cadeia de fornecedores, 
clientes, canais de mídia, parceiros 
de produção e entidades do merca-
do. Em matéria publicada em junho 
de 2018 pelo PropMark já era eviden-

gestor não tenha conflito de interes-
ses em apurar uma denúncia, que 
não seja constrangido ao verificar 
uma informação e que não seja im-
pedido de tomar as medidas necessá-
rias quando a situação requer.

Ou seja, não é possível colocar al-
guém do departamento financeiro 
como compliance officer pois no final 
do ano é ele que assina o balanço con-
tábil, ou ainda, não pode ser um dos 
sócios da empresa pois se houver de-
núncia de assédio ele pode encobrir 
o caso, conta o advogado, lembrando 
de casos de empresas familiares aon-
de também é difícil garantir autono-
mia de atuação às lideranças.

Otávio conta que na nova/sb foi 
criado um comitê de ética que conta 
com membros da direção e dos co-
laboradores. Desde sua implemen-
tação em 2014 há um trabalho de 
doutrinação de fornecedores, no-
vos colaboradores e de outros agen-
tes que se relacionam com a agência.

Um dos trabalhos de catequização 
do mercado vem sendo feito através 
de materiais promocionais e de pa-
lestras e treinamentos periódicos. Al-
guns precisam de abordagem mais 
genérica sobre a importância das di-
retrizes enquanto outros precisam 
de ênfase em temas específicos como 
questões de licitação pública, fatura-
mento, cuidados em documentação 
e coisas assim.

O canal de denúncias que tam-
bém foi implementado e também 
consta das recomendações do Guia 
de diretrizes da Abap deve estar pre-
parado para receber também de-
núncias anônimas. Outro procedi-
mento adotado é o de cotação de 
fornecedor com envelope fechado e 

te os movimentos do setor em busca 
de mais transparência e credibilida-
de aos negócios.

Naquela altura, além da nova/sb, já 
estavam em curso a implementação 
de programas de integridade corpo-
rativa na Artplan, no Grupo ABC, na 
Talent Marcel, na Bullet, The Group, 
Lew Lara\TBWA e Grupo Ogilvy.

Embora nem todas as agências 
chegassem a criar um cargo de Chief 
Compliance Officer já demonstra-
vam preocupação com o tema e im-
plementavam um programa estrutu-
rado de compliance, criaram Canal 
de Conduta ou mesmo  tomava parte 
de organismos que discutiam o tema.

A DPZ&T também tem um CCO 
(Chief Compliance Officer), área 
conduzida por Tonico Pereira, que 
acredita que os pilares de um bom 
trabalho de governança é a transpa-
rência, a credibilidade e os resulta-
dos. Também palavras de ordem no 
mercado da comunicação.

Pereira conta que na agência os pro-
cedimentos de governança ganharam 
contornos mais robustos quando a 
agência ganhou junto com a Propeg, 
a conta da Petrobrás. Por exigência do 
próprio anunciante que solicitava não 
só o departamento de governança co-
mo também a implementação de vá-
rias medidas de compliance, a agên-
cia investiu em promover as melhores 
práticas em ações efetivas.

A postura junto ao anunciante, tra-
duzida em confiança, acabou se refle-
tindo na campanha desenvolvida pe-
la agência para a Petrobrás. Apesar de 
tratar de assuntos delicados, de todos 
os percalços enfrentados pela com-
panhia num passado recente, o resu-
mo da peça era que “não existe cami-
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O mês de abril marcou também 

o lançamento do Guia de Boas 

Práticas de Relacionamento entre 

Anunciantes e Agências, publica-

ção que apresenta princípios e va-

lores para o aprimoramento das re-

lações comerciais entre agentes do 

mercado da comunicação.

Composto por 29 temas e 10 re-

comendações de respeito e valori-

zação das técnicas publicitárias, a 

publicação é  uma iniciativa da Aba 

– Associação Brasileira de Anun-

ciantes e visa colocar o marketing e 

suas relações de forma decisiva nos 

debates sobre ética e transparência 

na viabilização de um ambiente de 

negócios livre e responsável.

João Branco, CMO do McDonald’s 

e Presidente da Aba na ocasião 

acredita que “Nesse ambiente de 

construção coletiva e propositiva, 

Segundo a presidente do comitê, 

“Refinar conceitos e produzir guias 

como este, constituem disciplina 

efetiva nas atividades do Comitê de 

Sourcing, levando à identificação 

de oportunidades para otimizar-

mos os investimentos, e, ao mesmo 

tempo, proporcionarmos inovações 

nos processos de marketing. Nossa 

missão é também compartilhar os 

aprendizados com o mercado”, en-

fatizou Sheila Vieira.

A disseminação de melhores prá-

ticas globais consistentes e alinha-

das com a WFA – World Federation 

of Advertisers – federação interna-

cional de anunciantes da qual a Aba 

integra o Comitê Executivo, só se 

faz possível graças ao protagonismo 

colaborativo que direciona a atua-

ção da entidade.

nosso esforço está voltado para Mo-

bilizar o Marketing para Transformar 

os Negócios e a Sociedade, propósito 

definido a partir do Plano Estratégico 

Aba 2020. Hoje o desafio dos anun-

ciantes vai além dos investimentos 

em mídia, metas de vendas ou forta-

lecimento das marcas, mas engloba 

terem também papel ativo na cons-

trução de uma sociedade mais cons-

ciente e responsável”.

O documento é resultado do tra-

balho do Comitê de Sourcing da Aba, 

presidido por Sheila Vieira, Commer-

ce Procurement Manager da HEI-

NEKEN, elaborado em parceria com 

a Q&A Associados, com o apoio da 

Abap e da Fenapro, tendo como 

sponsor Danielle Bibas, Vice-Presi-

dente de Marketing Avon-Brasil e 

integrante do Conselho Superior da 

Aba.

BOAS PRÁTICAS PARA ANUNCIANTES E AGÊNCIAS

nho fácil, existe caminho certo”.
O posicionamento marcava a pro-

posta de seguir em linha com princí-
pios mais rígidos de governança, de 
práticas de integridade corporativa e 
da transparência que deve perpassar 
os negócios.

“Esta campanha teve um grau de 
aceitação acima de 90% e baixíssimo 
grau de rejeição, mesmo nas mídias 
sociais. O importante deste resulta-
do é que foi uma campanha nacional 
sem maniqueísmo e nem ideologias, 
apenas mostrava com transparência 
o erro cometido e os caminhos pa-
ra seguir agora de forma ética e ínte-

gra, no caminho certo”, conta Pereira.
Sobre o Guia de Diretrizes de Com-

pliance da Abap, Tonico Pereira acre-
dita que sua implementação por 
agências menores, em todo o Brasil, 
se dará na medida da criação de con-
sórcio entre várias agências para que 
os custos de implementação sejam ra-
teados e menores.

“São muitas as recomendações do 
Guia e temas sobre como fazer entre-
vista, o envolvimento da alta gestão, 
construir um código de ética e con-
duta, cuidados com terceiros, agen-
tes públicos, práticas anti-corrupção, 
trabalho infantil, assédio moral e tu-

do exige dedicação e preparação téc-
nica. Ao fazer um check list comum 
a todas as agências pequenas e mé-
dias é possível ratear o investimento e 
permitir um aumento da situação de 
compliance nacionalmente”, atesta.

Apesar da distância entre o manual 
e sua implementação, o Chief Com-
pliance Officer da DPZ&T imagina 
que não deve demorar muito até que 
o Guia atinja o estatus de objeto de 
desejo de todo o setor. E seja também 
seu acelador desenvolvimentista.

@
www.abapnacional.com.br
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Bom dia! Obrigado pela presen-

ça de todos.

Quero agradecer a todas as enti-

dades presentes através de seus re-

presentantes.

Aba, APP, IAB, Fenapro, ANJ, 

CENP, Conar, Abracom, Abradi, 

Abert, Apro, ESPM, FGV, Central 

de Outdoor, Sinapro-SP, IVC, Am-

pro, Instituto Palavra Aberta e Ins-

tituto Ethos.

Um agradecimento muito espe-

cial a esta casa, o Ministério Público 

Federal de São Paulo, na pessoa de 

seu presidente, dr. Thiago Lacerda, 

que nos cedeu este espaço e, mais 

importante, nos deu apoio total na 

divulgação deste guia Diretrizes de 

Compliance da Abap.

Um obrigado muito especial tam-

bém ao dr. Valdir Simão, ex-minis-

tro-chefe da CGU, que entendeu 

a importância desta iniciativa des-

de seu início e nos cedeu momen-

tos preciosos do seu tempo e do seu 

enorme conhecimento.

Uma menção especial à Funda-

ção Dom Cabral, representada aqui 

pelo seu vice-presidente executivo, 

Roberto Sargot, que dedicou meses 

de trabalho para a produção des-

te material.

Para muitos, este manual pode 

go ainda maior.

O evento de hoje marca o início 

do resgate da verdadeira publicida-

de brasileira. 

Queremos restabelecer a verdade 

e mostrar para a sociedade brasileira 

a real dimensão de quem somos e o 

que representamos.

Não é segredo que a publicidade 

brasileira sofreu abalos de credibili-

dade de alguns anos para cá, porque 

foi usada de forma incorreta por al-

guns poucos aventureiros. 

Vale lembrar que muitos desses 

aventureiros nada tinham a ver com 

as raízes do nosso segmento.

Mas nossa atividade é muito maior 

do que tudo isso.

Para que não fique parecendo 

discurso ufanista do presidente da 

Abap, me permitam colocar aqui al-

guns fatos.

- O Brasil é hoje o 6º maior mercado 

de publicidade do mundo.

- É também um dos 3 líderes glo-

bais em criatividade há mais de 10 

anos. 

- É uma atividade profundamen-

te enraizada no cenário produtivo 

nacional. 

Somos mais de 3.700 agências espa-

lhadas pelo país. 

Apenas 25 delas são multinacionais. 

ser encarado apenas como mais um 

grande trabalho profissional feito 

pela Fundação Dom Cabral. 

Outros ainda podem definir este 

guia como resultado de muitos me-

ses de estudo e mergulho nas entra-

nhas da nossa atividade.

Para nós, publicitários e empresá-

rios conscientes da nossa importân-

cia na economia, este trabalho é al-

go muito maior.

Ele é um material que democratiza 

o conhecimento, que disponibiliza a 

todas as agências do país as melho-

res práticas para um funcionamen-

to mais profissional e eficiente das 

agências, e que protege as empre-

sas contra irregularidades internas e 

de terceiros.

E, para aqueles que acham que a 

implementação dessas diretrizes po-

de ser um processo longo, uma notí-

cia: já estamos na fase de aplicação 

prática do guia. 

Cinco agências de Minas Gerais já 

se uniram para implementar imedia-

tamente as Diretrizes de Compliance. 

Nossa presidente da Abap Minas, 

Adriana Machado, poderá dar mais 

detalhes depois aos jornalistas aqui 

presentes. 

Para nós, da Abap, este guia Dire-

trizes de Compliance é símbolo de al-

DEMOCRATIZAçãO DO CONHECIMENTO E PROTEçãO CONTRA IRREGULARIDADES



ce da Abap.

A publicidade brasileira merece 

ser preservada e incentivada. 

A publicidade brasileira merece 

ser respeitada.

Muito obrigado. E sucesso a todos.

85% são microempresas, com me-

nos de 9 funcionários. 

- Nossas agências geram quase 2,5 

bilhões de reais em salários por ano.

- Geramos 56 mil empregos diretos 

e quase 500 mil indiretos no mercado 

da comunicação e mídia. 

Outro fato fundamental que acon-

tece aqui e em qualquer outro país: 

onde existe publicidade forte, exis-

te imprensa livre. 

Em 2017, mais de 84 mil marcas vei-

cularam suas mensagens em mais de 

700 veículos de comunicação, contri-

buindo para a independência finan-

ceira de centenas de órgãos de im-

prensa.

Mas o sinal mais claro de nossa re-

levância na economia nacional talvez 

seja um estudo feito em vários paí-

ses através de um método criado pe-

la consultoria Deloitte.

Em vários países, esse estudo quan-

tificou o impacto da publicidade no 

PIB local.

Por exemplo:

- No Japão, a cada dólar investido 

em publicidade, são gerados US$ 6,22 

no PIB japonês.

- Na União Europeia, cada euro em 

propaganda gera 7 euros na econo-

mia europeia.

Isso ocorre porque a publicidade 

impulsiona a demanda e o consumo 

e, por consequência, aumenta a pro-

dução de bens e serviços.

Agora imagine no Brasil. 

Tente imaginar quanta riqueza a 

publicidade brasileira já gerou para 

as empresas do país.

Quantas sandálias já ajudamos a 

vender? 

Quantas marcas de cerveja atingi-

ram seu ápice com a ajuda da publi-

cidade?

Quantos bancos nacionais se torna-

ram gigantes com o apoio de profis-

sionais da nossa área?

Pois bem, o método Deloitte conse-

guiu dar uma ideia desse poder mul-

tiplicador: em 2014, a cada real inves-

tido em propaganda no Brasil, foram 

gerados R$ 10,7 reais na nossa econo-

mia – o mais alto índice entre todos 

os países estudados.

Uma atividade dessa envergadura, 

com um papel tão importante para 

um país em desenvolvimento como 

o nosso, merece ser protegida contra 

os aventureiros de plantão que sem-

pre rondam qualquer atividade eco-

nômica.

É esse o sinal que queremos en-

viar a toda a nossa atividade e tam-

bém à sociedade brasileira através 

deste guia Diretrizes de Complian-

Mario D’Andrea é 
presidente da Abap e da 
Dentsu Brasil
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conferência Legislativa aconteceu na câmara dos Deputados

liBerdade de imprensa e 
responsaBilidade

Com o objetivo de debater a re-
levância do jornalismo pro-
fissional e de qualidade pa-

ra a democracia, o Instituto Palavra 
Aberta com o apoio da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio 
e Televisão (Abert), da Associação 
Nacional de Editores de Revistas 
(Aner), da Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji), 
da Associação Brasileira de Agências 
de Publicidade (Abap) e da Câmara 
dos Deputados, realizou em Brasília 
no último dia 21 de maio a 13ª Con-
ferência Legislativa sobre Liberdade 
de Expressão.

Com o tema “Liberdade de Im-
prensa e Responsabilidade”, o even-
to promoveu reflexões sobre como 
a liberdade de imprensa ganhou no-
vamente destaque nos últimos tem-
pos e junto com ela a necessidade de 
discutir questões como a responsa-
bilidade pela produção e distribui-
ção de conteúdo jornalístico. 

Para Ricardo Pedreira, diretor 
executivo da ANJ, o jornalismo pro-
fissional é o principal antídoto con-
tra a desinformação propagada pela 
internet. “Os meios de comunica-
ção sérios precisam exercer sua li-
berdade de imprensa com respon-
sabilidade e isso vale também para 
as plataformas digitais como Face-
book e Google que se eximem des-
te rigor com o conteúdo colabora-
tivo que praticam”, alerta Pedreira.

A edição deste ano da Conferên-
cia tratou de um dos principais de-
safios da indústria jornalística na era 
digital, afirmou Patrícia Blanco em 
seu discurso de abertura do evento.

“Isso porque, enquanto os meios 
de comunicação que exercem o jor-
nalismo profissional são responsá-
veis pelos conteúdos que veiculam, 
dentro da legislação e dos princípios 
constitucionais, a pulverização da 
produção de conteúdo e a assime-
tria regulatória têm causado uma 
série de questionamentos ao mode-
lo vigente e estimulado a propaga-
ção da desinformação, com danos 
ao processo democrático”.

Já para Marcelo Rech, presiden-
te da ANJ, entidade que come-
mora em 2019 seus 40 anos como 
uma das mais atuantes, respeitadas 
e tradicionais do mercado da co-
municação, a missão de defender 
a liberdade de expressão, do pen-
samento e da propaganda, e o fun-
cionamento sem restrições da im-
prensa, observados os princípios 
da responsabilidade ética, se tra-
duz na letra da lei.

“Não é de hoje que a ANJ tem co-
mo princípio basilar a liberdade de 
imprensa, mesmo enfrentando pe-
ríodos da história nestas quatro dé-
cadas em que a censura e as res-
trições estiveram perto de tolher 
a livre iniciativa de expressão, a li-
vre expressão de ideias e da infor-

mações. Desta forma, temos de ser 
ainda mais assertivos contra os mé-
todos que se aprimoraram, não só 
no Brasil, de inclinação autocrática 
na iniciativa jurídica que visa a cor-
roer a saúde financeira dos veículos 
de comunicação ou transferir para 
mãos amistosas ou cordatas ao go-
verno de plantão, ou para tirá-los do 
ar”, defendeu.

Em sua fala inicial, o presidente 
da entidade também delineou o pa-
norama internacional de restrição 
à liberdade de expressão citando 
exemplos da Venezuela que já teve 
uma imprensa vibrante, inquieta e 
investigativa e hoje foi praticamen-
te eliminada pelo regime boliva-
riano no qual já não resta quase 
nenhum veículo independente cir-
culando. O mesmo se passa na Tur-
quia onde alguns veículos passaram 
para pessoas próximas ao presiden-
te. Egito e Filipinas também vêem 
o governo acionando seus instru-
mentos legais para perseguir veícu-



los com vozes independentes.
E é com este alerta, afirmou Re-

ch, que a sociedade brasileira pre-
cisa estar atenta e preocupada pois 
com a situação de restrição à liber-
dade de imprensa, os chamados de-
sertos de notícias são preenchidos 
pelos pistoleiros digitais. “Onde não 
há veículo de comunicação profis-
sional tratando dos fatos locais, on-
de não há análise crítica nem jornal 
ou revista independente e compro-
metido com a liberdade de expres-
são, os pistoleiros digitais passam 
a ocupar e fazer toda sorte de uso 
de um poder de comunicação sem 
barreiras de contenção da atividade 
profissisonal e agir maleficamente 
contra políticos, profissionais, em-
presários e a sociesdade como um 
todo”, afirmou.

Sobre as redes sociais, que trou-
xeram um mundo novo e também 
fizeram explodir aspectos perver-
sos e colaterais da sociedade e dos 
sistemas políticos e econômicos, 
Rech afirmou que o principal da-
no é a onda de desinformação. Em 
sua opinião, as fake news estão sen-
do apropriadas pelos governantes 
e empresários para desqualificar as 
notícias críticas e disseminar a de-
sinformação em escala crítica.

Contudo, acredita Rech, “come-
çamos a enxergar um certo refluxo 
das ondas de desinformação, muito 
resultado do trabalho dos veículos 
sérios e profissionais que estão es-
clarecendo as pessoas e insistindo 
para que estejam atentas, busquem 
as fontes corretas antes de compar-
tilhar fatos pelas redes sociais ou 
mesmo encaminhar emails falsos. 
“Resumindo, a solução para todos 

os problemas é sempre mais e me-
lhor jornalismo livre e de qualida-
de”, defendeu.

O evento realizado na Câmara 
dos Deputados também contou 
com a presença dos donos da ca-
sa. O deputado Evair de Melo, por 
exemplo, participou do painel de 
abertura que contou com o presi-
dente da Abert, Paulo Tonet Ca-
margo, da Aner, Fábio Gallo e da 
ANJ, Marcelo Rech.

Já o deputador Orlando Silva, Se-
cretário de Participação, Interação 
e Mídias Digitais da Câmara dos 
Deputados destacou no painel se-
guinte que o tema da Conferência é 
sensível e merece ser ampliado em 
debate no parlamento sobretudo 
no momento atual de crise e quan-
do a liberdade de imprensa e a res-
ponsabilidade pela informação de-
ve ser cobrada por todos que fazem 
parte do sistema.

“Registro que a liberdade de im-
prensa é um indicador da democra-
cia  e tanto mais democrático o Pa-
ís, mais oferece a liberdade para que 

a informações circulem e o pensa-
mento crítico aconteça”, ressaltou.

Em sua opinião, veículos de co-
municação permitem o acesso a 
ideias distintas, um pluralismo de 
opiniões que oferece à sociedade 
formar um juízo crítico. Dessa for-
ma, Silva defende que se a impren-
sa é indicador da democracia, esta 
responsabilidade revela também o 
compromisso de cada veículo com 
o processo democrático.

E concluiu: “Hoje falamos das 
mídias sociais e do digital mas a 
desinformação não é privilégio da 
internet. Entendo que a responsa-
bilidade com a informação é de to-
dos os produtores de conteúdo que 
devem se manter íntegros e den-
tro dos limites éticos da informa-
ção e quando estes limites ficam 
expostos é importante que criemos 
uma regulação à luz dessa tecnolo-
gia. Reflito sobre como lidar com 
as plataformas que na minha opi-
nião de curioso, é um veículo tam-
bém e assim devem ser tratados e 
regulados”.
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40 anos de Boas histórias

AConferência Legislativa “Li-
berdade de Imprensa e Res-
ponsabilidade” fez parte das 

comemorações aos 40 anos da ANJ – 
Associação Nacional de Jornais. Os 
painelistas do evento e mais alguns 
convidados tomaram parte do almo-
ço que encerrou o evento e celebrou 
as quatro décadas da entidade.

Presidentes de importantes enti-
dades do mercado da comunicação 
como Aner, Abert e CENP manifes-
taram-se em discurso durante o al-
moço, entaltecendo a importância 
da ANJ e reputando como de gran-
de valia seu trabalho em defesa de 
um jornalismo profissional, ético e 
de qualidade.

Segundo Ricardo Pedreira, dire-
tor executivo da entidade anfitriã, 
o prestígio da entidade que reúne 
quase uma centena de jornais asso-
ciados e representa 90% da audiên-
cia dos jornais brasileiros, está em 
sua vocação democrática e na defe-

sa dos interesses plurais da socieda-
de da informação.

“Fomentar reflexões sobre as 
transformações necessárias aos ve-
ículos impressos e manter, sobre-
tudo, os rumos da liberdade de im-
prensa e de liberdade de expressão 
comercial é uma das marcas da ANJ 
e entendo que devemos continu-
ar enfrentando o mundo e o mer-
cado disruptivo com o mesmo es-
pírito democrático que vem nos 
acompanhando estes anos”, defen-
deu Pedreira.

Também marcou presença no al-
moço em comemoração ao ani-
versário da ANJ a diretora do Es-
critório da Unesco em Brasília e 
Representante da Unesco no Brasil, 
Marlova Noleto. 

Parceira da ANJ em diversas ini-
ciativas e como organização das Na-
ções Unidas responsável pelas áre-
as de cultura e de comunicação, a 
Unesco compartilha dos mesmos 

ideais da ANJ no trabalho e na defe-
sa dos princípios democráticos da li-
berdade de expressão com profissio-
nalismo e qualidade ética. 

Confira na próxima página as fo-
tos do evento.Fabio Gallo – Presidente da Aner

Marcelo Rech – Presidente da ANJ e
vice-presidente editorial e institucional do 
Grupo RBS
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Adauto Soares – Coordenador de Comunicação da UNESCO no 
Brasil, Marcelo Rech e Marlova Noletto – Representante da UNESCO 
no Brasil

Juliana Noronha – Assessora de Relações 
Institucionais do SBT e Marly Gomes - 
Assessora da Diretoria Executiva da ANJ

Caio Barsotti, presidente do Cenp) Carlos Fernando Lindenberg Neto – 
Diretor Geral da Gazeta (Vitória) e vice-
presidente da ANJ

Jaime de Queiroz – vice-presidente do Jornal do Commercio (Recife)
João Carlos Paes Mendonça – Presidente do Jornal do Commercio 
(Recife) e Marcelo Rech

Patrícia Blanco – Presidente do Instituto Palavra Aberta Paulo Tonet Camargo – Presidente da ABERT e vice-presidente de 
Relações Institucionais do Grupo Globo
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curso sobre Jornalismo Midiático aproxima sociedade da mídia

Avelocidade de mudança da 
sociedade e a transforma-
ção do consumidor comum 

em produtor e disseminador de con-
teúdo através de plataformas digitais 
exige novos aprendizados.

Foi com este objetivo de ampliar a 
reflexão sobre o campo de atuação 
jornalístico-midiático e seu impac-
to na vida das pessoas que o Institu-
to Palavra Aberta, em parceria com 
a Fundação Carlos Alberto Vanzoli-
ni, decidiu criar um curso de ensino 
a distância com este tema.

Lançado em abril passado e afe-
rindo números impressionantes de 
2.700 inscritos e 300 já formados no 
primeiro mês de funcionamento, o 
curso atende também a grade da Ba-
se Nacional Comum Curricular – 
BNCC, tanto no ensino fundamen-
tal como no ensino médio.

Segundo Patrícia Blanco,  presi-
dente do Palavra Aberta, o curso 
possibilita a ampliação do entendi-
mento do professor sobre o ambien-
te midiático, contribuindo para seu 
aprendizado e oferecendo ferramen-
tas para uma melhor orientação das 
novas gerações a partir de um trato 
ético e crítico da realidade das infor-
mações veiculadas.

“O sucesso desta iniciativa que 
nasce junto a orientação do MEC e 
dos poderes constituídos da impor-
tãncia da educação midiática, se re-

flete no grande número de adesões 
que temos recebido”, afirma Blanco.

Para a diretora do instituto, a edu-
cação jornalístico-midiática, agora 
incluída dentro da categoria de Lín-
gua Portuguesa nas aulas do ensino 
fundamental contribuem para a for-
mação de cidadãos mais atentos aos 
movimentos da sociedade.

Em sua opinião, a diversidade de 
conteúdo das aulas, com conteú-
do multimídia, fóruns interativos, 
questionários e enquetes possibili-
tam uma aprendizagem moderna e 
eficaz. Um dos módulos, por exem-
plo, destaca o professor Eugênio 
Bucci falando sobre direito à comu-
nicação e importância da imprensa 
para a democracia, e colocam o edu-

cador em condições de exercer e es-
timular nos alunos um senso crítico 
mais apurado com vistas a diferen-
ciar conteúdos sérios e desinforma-
ção, entendendo o que é publicida-
de, o que é matéria paga, o que é post 
patrocinado e similares. 

“Basicamente, nossa iniciativa 
alerta o consumidor para não ser 
apenas um reprodutor de informa-
ção, compartilhando links e notícias 
sem entender sua origem, seus pro-
pósitos. Queremos que todos sai-
bam transitar neste ambiente midi-
ático, que desenvolvam tolerância, 
que não disseminem discurso de 
ódio ou exclusão, que tenham pa-
pel responsável na sociedade digi-
tal”, alerta.

O curso é gratuito, tem carga ho-
rária de 30 horas, oferece certifica-
do e pode ser acessado através do 
www.educamidia.org.br ou do site 
do instituto www.palavraaberta.org.
br. Apesar de ser indicado para pro-
fessores de Língua Portuguesa do 
Ensino Fundamental e Médio, po-
de ser acessado por outros gestores 
educacionais, professores de outras 
disciplinas, coordenadores pedagó-
gicos, profissionais da educação ou 
da comunicação.

MERcADO

QUanto mais você saBe, 
melhor você decide

Módulo 1 - Princípios do direito à 
comunicação, da liberdade de ex-
pressão e da importância da edu-
cação midiática nesse contexto
Módulo 2 – Campo jornalístico 
midiático
Módulo 3 – Produção e circulação 
de informação na era digital
Módulo 4 – Comunicação de mar-
cas e novos formatos de marketing

TEMAS DO CURSO 
   jORNALISMO-MIDIÁTICO 
   – EAD

@
www.palavraaberta.org.br



kantaribopemedia.com

Para o complexo 
cenário da 
comunicação,  
a simplicidade 
da informação 
para construção 
de insights

A Kantar IBOPE Media estende sua 
expertise em monitoramento publicitário 
para o ambiente digital.

Profundidade e segmentação para 
análise da concorrência, dados históricos, 
análise dos investimentos e criativos em 
formatos display, apps e vídeos.

Digital Ad Insights, Inteligência conectada 
para compreensão da publicidade digital.

Entre em contato e saiba mais
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Effie Brasil destaca cases com resultados comprovados

Criado em 1968 pela Ameri-
can Marketing Association 
(AMA) e organizado no Bra-

sil desde 2008 pelo Grupo Meio & 
Mensagem, o Effie Awards Brasil 
abre inscrições para destacar traba-
lhos que aliem criatividade e resulta-
dos tangíveis.

Reputado pela pesquisa Agency 
Scope como um dos prêmios mais 
desejados pelos profissionais de ma-
rketing, a premiação segue cres-
cendo em número de inscrições, 
embora mantenha o rigor de esco-
lher cases que efetivamente compro-
vem a eficácia da comunicação, com 
ideias que funcionem e apontem re-
sultados de vendas.

Para Marcelo Gomes, VP Executi-
vo do Meio & Mensagem, o Effie não 
é um prêmio em que se decide parti-

cipar do dia para a noite. “É preciso 
começar a preparar o case com bas-
tante antecedência, é preciso envol-
ver o cliente, saber os resultados efe-
tivos da campanha, desenvolver um 
vídeo apresentando a estratégia e as 
peças, enfim, dá trabalho e realmen-
te só participa quem entende a rele-
vância dessa premiação e pode com-
provar os resultados”.

Ao longo dos últimos 12 anos a 

versão brasileira do Effie Awards 
veio crescendo, deixando de distri-
buir apenas ouro e prata para incluir 
também um troféu de bronze. Ex-
cepcionalmente no ano passado, a 
premiação precisou criar uma shor-
tlist para reduzir o número de pe-
ças em avaliação. O trabalho do jú-
ri também é árduo na avaliação dos 
quesitos Estratégia, Insight, Execu-
ção e Resultados, sendo o peso deste 
último maior do que os outros.

“Nos últimos três anos temos cres-
cido muito em número de inscri-
ções, uma alta de 70% em 2016 e 
61% em 2017, embora tenhamos 
premiado menos, apenas 32 tra-
balhos em 2018”, alerta Gomes. A 
exemplo de outras premiações do 
Grupo, os vencedores são conhe-
cidos apenas na festa de premiação 
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que acontece no final do ano. 
Os ganhadores do Effie não ga-

nham direito automático de partici-
par da versão internacional da pre-
miação, contudo, os prêmios valem 
pontos que resultam em um ranking 
internacional no qual o Brasil está 
bem pontuado. Segundo o Effie In-
dex Global, a AlmapBBDO é a única 

brasileira listada na Top 10 das mais 
eficazes do mundo, além de ser tam-
bém a agência brasileira com mais 
Effies na história das edições Brasil 
e Latam do festival.

@
http://effie.com.br

Ranking Effie Brasil 2018
Agência

Agência	 	 Pontos

AlmapBBDO						 				50

Grey	Brasil	 	 				

Ogilvy	Brasil		 				
34

DPZ&T	 	 				26

Suno	United
Creators	 	 				

24

J.	Walter	Thompson
Brasil		 	 				

22

Africa	 	 				16

F.biz	 	 	 				12

Talent	Marcel	 				10

BETC/Havas	 	 				

DAVID	 	

Moma	Pro	 	

R/GA		 	 				
8

Today	Propaganda	

Y&R	 	 	

CP+B	BRASIL	 				

GTB	Brasil	 	

ONE	DIGITAL	 				6

Publicis	Brasil	

WMCCANN	 	

FCB	BRASIL	 	

Mutato	 	

NOBULLSHIT	 				4

Santa	Clara	 	

Wunderman		

Ana	Couto	 	

Artplan	 	

IBM	–	Agência	iX	

LewLara\TBWA	
				2

MullenLowe	Brasil	

Paim	Comunicação	

Ranking Effie Brasil 2018
Anunciante

Coca-Cola	Brasil	 				30

Banco	Santander	 				24

Magazine	Luiza	 				22

Reclame	Aqui	

Volkswagen	do	 				
20

Brasil	

Mars

Telefônica	Vivo	 				
18

Mercedes-Benz	 				16

Itaú	 	 	 				14

Avon

GOL	Linhas	Aéreas
Inteligentes	

Instituto	Maria	 				8
da	Penha	 	

Ipiranga	

Natura	

ARCAH

Bradesco	

Diageo	

Ford	Brasil	

Jequiti	 	 				6

KraftHeinz	Brasil	

Nestle	Brasil	

Volvo	Cars	Brasil	

XP	Investimentos	

DPA	Brasil

Eudora

Eurofarma

Heineken

Honda	Motos

iFood		 	 				4

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA

RENAULT	DO
BRASIL

Ri	Happy

Alpargatas

Amanco

AMBEV

FCA	–	Fiat	Chrysler
Automobiles	

General	Motors

kimberly-clark	 			2

Mastercard

Nissan	Brasil

Reckitt	Benckiser

Sport	Club
Corinthians	Paulista

Unilever

Volvo	Cars	Brasil

Youse
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Grupo de Atendimento e negócios colhe frutos da mudança

Em 2018, quando a matéria 
desta CENP em Revista sobre 
“perspectivas para o ano no-

vo” perguntou aos presidentes das 
entidades quais temas seriam desta-
que na agenda dos líderes do negó-
cio da comunicação, Robert Filshill, 
presidente do Grupo de Atendimen-
to de São Paulo respondeu que o GA 
estaria focado em desenvolver pro-
fissionais de atendimento como ma-
estros na construção de valor da 
atividade. “O profissional de Aten-
dimento é o líder da relação agência 
e cliente, é quem direciona esse rela-
cionamento, é quem constrói a estra-
tégia de negócio, tanto para as mar-
cas, suas empresas, quanto para as 
agências”.

Passados seis meses da adoção do 
termo “negócios” ao nome da asso-
ciação de profissionais, que agora de-
nomina-se GA&N - Grupo de Aten-
dimento e Negócios, a estrada parece 
estar pavimentada para que os atuais 
líderes da área entendam seu papel 
na gestão das contas e que os novos 
sejam formados a partir de uma vi-
são empreendedora sobre como atu-
ar na agência e também no cliente.

Para Paulo Celso Freitas, o PC, di-
retor geral de atendimento da Africa 
e diretor do Grupo de Atendimento 
& Negócios – GA&N os resultados 
benéficos de uma postura mais inte-
grada e uma amplitude de entendi-

mento sobre o que o profissional de 
Atendimento deve entregar no dia a 
dia da sua atividade, são novos pila-
res que estão norteando a grade de 
iniciativas da entidade.

“Delineamos e estamos imple-
mentando atividades, encontros, 
palestras e cursos com a participa-
ção de pessoas e palestrantes que nos 
ajudam a dar mais relevância à nos-
sa atividade”, ressalta, acrescentan-
do que evento como SXSW, Festi-
val de Cannes, Web Summit e NRF, 
por exemplo, têm sido avaliados por 
profissionais sob o ponto de vista 
dos negócios e dos impactos para os 
anunciantes.

Os ganhos de inclusão do novo ter-
mo ao nome da entidade vão além 

do conteúdo. Só nos últimos me-
ses o interesse de anunciantes em 
patrocinar as atividades do GA&N 
e até mesmo o número de associa-
dos teve substancial aumento. Ho-
je a entidade conta com mais de 300 
associados e também inovou ao criar 
uma categoria de Agência Associa-
da e não somente o profissional co-
mo indivíduo.

Mudança efetiva
Mas não é só a nomenclatura que 

mudou. O processo de mudança 
partiu da observação e da investi-
gação apurada junto aos principais 
CEOS das agências de publicidade 
sobre seus profissionais e departa-
mentos de atendimento. Ou seja, foi 
ouvindo o mercado que a entidade 
chegou ao formato e ao propósito da 
inclusão da palavra “negócios”.

“O profissional de atendimento 
hoje deve ser gestor de negócios e 
não só gestor de processos; ele deve 
ser um clínico geral que lidera um ti-
me de especialistas com vistas a um 
resultado”, afirma PC.

Da mesma opinião é Cristiane Pe-
reira, executive director brand and 
Business Development da FCB e vi-
ce-presidente do GA&N. Para a pro-
fissional, não era sem tempo que 
profissionais da área entendessem 
seu real papel na gestão dos negó-
cios dos clientes,  do protagonismo 
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atender e gerar negócios

Robert Filshill



na agência e no desenvolvimento de 
sua própria carreira.

Sua agência, a FCB, inclusive foi 
pioneira em alterar o nome do de-
partamento de atendimento que ho-
je chama-se Marcas e Negócios. Ou 
seja, a alteração que poderia ser ape-
nas cosmética em se tratando de 
mercado publicitário, ganhou con-
tornos físicos e concretos.

“Eu levei a proposta de alteração 
do nome do departamento primei-
ro ao Pedro Cruz e depois ao Aurélio 
Lopes e tive apoio de imediato, con-
tanto que eu aceitasse o desafio de 
mostrar esta atuação mais abrangen-
te na prática, de fato”, conta Pereira.

Acho que o primeiro ponto de mu-
dança na inclusão do nome negó-
cios no departamento e na entida-
de foi ampliar a responsabilidade do 
profissional de atendimento, explica. 

Para Pereira, a nomenclatura an-
terior restringia a entrega do atendi-
mento e limitava também suas pos-
sibilidades de expansão na carreira.

Hoje, com a curadoria de temas e 
atividades educativas do GA&N é 
possível também oferecer uma ca-
pacitação ampliada aos profissionais, 
visando uma formação mais consis-
tente e robusta dos novos líderes des-
ta indústria. No mês de maio, por 
exemplo, a provocação sobre gestão 
financeira de agências como com-
promisso de todos foi de Antonio Li-
no, administrador com especializa-
ção em finanças, ex-sócio da Talent 
Marcel e sócio da Viramundo Con-
sultoria em Gestão.

Mais do que ensinar a fazer balan-
ço, a proposta do evento foi mostrar 
que atendimento e financeiro preci-
sam equalizar a linguagem e o enten-
dimento do negócio do cliente e da 
própria agência.

Lino afirma, o tempo em que o 
profissional de atendimento era co-
nhecido como contato e carregador 
de layout estão na idade da pedra 
e não é justo que o mercado ain-
da pense ou enxergue nesta catego-
ria uma função meramente opera-
cional.

“Não é só os atendimentos que 
precisam acreditar que suas atribui-
ções mudaram, estão ampliadas. To-
do mundo na agência e no cliente 
precisa reconhecer que há uma com-
petência de gestão, de orquestração 
do negócio da comunicação a partir 
deste profissional”, afirma Lino.

“Temos de olhar não só para a 
equipe atual, mas também em co-
mo trazer novos profissionais para as 
agências”, acrescenta Cristiane Perei-
ra, reiterando que se o próprio gestor 
da área não sabe que tipo de profis-
sional está buscando, este profissio-
nal também não renderá o que pode 
como um protagonista das relações 
de negócio.

E afirma: “Profissional de atendi-
mento e negócios hoje deve ter pos-
tura ativa em relação à construção, 
manutenção e sustentabilidade do 
negócio da indústria da comunica-
ção, trazendo um olhar inovador pa-
ra que novas possibilidades de gera-
ção de receita para as agências e seus 
clientes aconteçam de fato”.

@
www.ganegocios.com.br
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Paulo Celso Freitas - PC

Cristiane Pereira
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sacaneando aleX periscinoto

Nosso amigo Armando Fer-
rentini organizava, como 
iniciativa das suas revistas 

Propaganda e Marketing, editadas 
pela sua Editora Referência, um ciclo 
de palestras que se repetia em várias 
faculdades do Brasil. Quase sempre 
os conferencistas convidados eram 
Mauro Salles, Emil Farhat, Nemércio 
Nogueira, Alex Periscinoto e eu. Jun-
tos, realizamos muitos ciclos. Em ge-
ral, o Alex os abria e o Mauro os en-
cerrava e/ou vice-versa.

Em setembro de 1975, a palestra 
estava marcada para ser realizada na 
Escola Superior de Administração 
de Negócios (ESAN). O Mauro de-
veria fazer a palestra um dia antes do 
Alex. Não tive dúvidas: telefonei pa-
ra o Mauro e perguntei se ele pode-
ria trocar a data comigo, de tal ma-
neira que eu fizesse a palestra antes 
do Alex. O Mauro me perguntou por 
quê, e prontamente lhe respondi que 
era porque eu queria sacanear o Alex, 
contando todas as suas piadas, que fa-
ziam parte do repertório dele e que 
agradavam em cheio as plateias, mas 
como se fossem minhas – como se ti-
vessem acontecido comigo. A ideia 
era sacaneá-lo e deixá-lo sem chão, 
antecipando ao público suas espiri-
tuosas parábolas e casos divertidos.

O Mauro, mais rápido que eu, me 
disse que a ideia era ótima e que ele 
mesmo iria se incumbir de contá-las.

Argumentei que ele não tinha mui-
to jeito para isso e que tinha que ser 
um cara mais moleque e inconse-
quente como eu. Ele era sério demais 
para uma iniciativa dessas.

Convencido, troquei a data com o 

Mauro e lá fui eu para a Esan fazer 
minha palestra, adaptando para as 
ações de promoções de vendas todas 
as fantásticas piadas do Alex original-
mente aplicadas em propaganda.

Quem conhece o Alex já ouviu 
seus contos envolvendo o uso da ma-
nequim em seu carro, retirado do 
Mappin e colocado no banco ao seu 
lado direito, as excelentes colocações 
com muito bom humor apresenta-
das em sua palestra aos bispos em 
Itaici, comprovando que foi a Igre-
ja que inventou a publicidade, a téc-
nica usada pelo vendedor que se fa-
zia de “surdo” para vender radinhos 
no Mappin, o office-boy inteligente, 
o dono da loja que competia consigo 
mesmo, etc, etc.

Contei tudo como se tivesse aconte-
cido comigo. Não tão bem quanto ele 
sempre contava, mas contei. A audi-
ência se divertiu.

No outro dia lá estava o Alex na 
Esan para fazer sua palestra.

Não é que, assim que contou a pri-
meria piada, imediatamente estra-
nhou a reação da audiência. Bastante 
desconfiado partiu para uma segun-
da e, fixando vivamente seus olhos na 
plateia, com aquela percepção que é 
própria somente dos grandes gênios, 
rapidamente indagou:

- Quem foi o safado que fez a pales-
tra aqui ontem?

Risada geral, muita risada.
Em seguida, aos risos de todos, ele 

arrematou:
- Certamente ele não contou direi-

to, e nem poderia, porque isso acon-
teceu comigo e não com ele. Isso é 
pior do que plágio.

Aproveitou para dissertar sobre 
plágio na propaganda, emendando 
que iria contar tudo de novo, mas co-
mo realmente aconteceu.

Depois fiquei sabendo que o pesso-
al riu muito mais com ele que comigo.

Originalidade é originalidade.
Mais que meu professor e amigo, 

o Alex sempre foi meu “idalo”, Aliás, 
não só meu, mas de todos os publici-
tários brasileiros.

Viajamos juntos e de navio por to-
da Itália, almoçamos e jantamos co-
mo amigos dezenas de vezes, inclusi-
ve com nossas famílias. Minha filha 
se chama Mirella e a dele também. 
Minha esposa, Lúcia, e a dele tam-
bém.

Nos encontramos sempre em todas 
as reuniões da ESPM, conselheiros 
que ambos somos dela, assim como 
em algumas reuniões da Academia 
Brasileira de Marketing, da qual am-
bos fazemos parte.

Nunca conversamos sobre esse fa-
to de eu ter me antecipado às suas pia-
das. Nunca.

Ele nunca esteve preocupado com 
meu plágio, talvez porque sempre 
soube que, mais que tudo, ele não só 
inaugurou a moderna publicidade 
brasileira, como também criou uma 
grande escola de seguidores.

Os seguidores adoram seguir seus 
mestres – até nas piadas.

N.E.: O texto de João De Simoni foi 
publicado originalmente no livro “É o 
que Parece!” que celebra os vinte anos 
do Clube dos 100 Amigos e que pode 
ser adquirido no site da APP Brasil – 

http://appbrasil.org.br

cRônIcA



Há 20 anos, nos dedicamos a

fomentar a livre e leal concor-

rência, incentivando a con-

formidade às normas legais e de 

autorregulação ético-comercial, 

pilares do modelo brasileiro de 

publicidade, ajudando anun-

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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cURTAS

NELCINA TROPARDI 
É NOVA PRESIDENTE 
DA ABA

NOVA PRESIDENTE NA ABOOH

CENP NA REVISTA PROPAGANDA RODRIGO NEVES É 
NOVO PRESIDENTE DA 
AESP

A Vice-presidente de Sustentabili-
dade e Assuntos Corporativos da Hei-
neken foi eleita presidente da Diretoria 
Nacional da ABA - Associação Brasilei-

ra de Anunciantes. A executiva substi-
tui João Branco, CMO do McDonald’s, 
que renunciou ao cargo no último dia 
15 de maio, em função de seus novos 
compromissos frente ao Marketing do 
McDonald´s.

Nelcina Tropardi atualmente é spon-
sor do pilar de Advocacy da entidade, 

representante da ABA no Conselho do 
Conar e Presidente de Câmara do Co-
nar há mais de 5 anos. Está na Aba há 
mais de 20 anos, tendo sido também 
Presidente do Comitê Jurídico e Presi-
dente do Comitê de Compliance. Foi 
representante da Aba no Conselho do 
CENP durante 4 anos. 

A diretora geral da JCDecaux, 
Celia Biondi é a nova presidente da 
Associação Brasileira de Out Of Home 
em substituição a Eduardo Alvarenga, 
da Elemídia, que esteve à frente da 
entidade nos últimos anos.

Biondi destaca o aumento de share 
do meio como um contínuo objetivo 
da entidade, visando mostrar aos 

A edição de abril da Revista 
Propaganda, produto editorial da 
Editora Referência, dedicou sua 
matéria de capa ao CENP – Conselho 
das Normas-Padrão da Propaganda. 

Por ocasião da celebração dos 20 
anos da entidade, a matéria abordou a 
caminhada em defesa de um mercado 
pautado pelas melhores práticas e 
a transparência nos negócios, bem 
como apresentou as diversas iniciativas 
da entidade que ao longo de duas 
décadas mantém-se em sintonia com 
o mercado da comunicação e firme na 
observância de princípios éticos.

A história da entidade que vem 
garantindo a qualidade do modelo 
brasileiro de publicidade há duas 
décadas está descrita na publicação, 

A AESP - Associação das Emissoras 
de Rádio e Televisão do Estado de São 
Paulo elegeu Rodrigo Neves como 
presidente para o biênio 2019-2021. 
Diretor geral do Grupo Bandeirantes 
de Comunicação em Campinas, Neves 
substitui Paulo Machado de Carvalho, 
e terá como vice presidente Fernando 
Vieira de Mello, diretor institucional do 
Grupo Globo.

A expectativa da entidade é que 
Neves siga conduzindo a união 
entre as rádios paulistas e brasileiras 
perante os desafios das mudanças 
tecnológicas, visando os interesses 
do setor e também da audiência do 
rádio.

bem como depoimentos de expoentes 
do mercado. Mais do que registrar 
o passado, a edição fala da visão de 
futuro da entidade.

anunciantes e agências a capaciadade 
comprovada de audiência. Estão nos 
planos da nova gestão a quallificação 
profissional do associados e de toda 
cadeia envolvida com a mídia exterior, 
bem como a amplificação das métricas 
que garantem a efetividade do meio. A 
direção executiva da entidade continua 
sendo de Paulo Stephan.



 Junho, 2019 - CENP Em rEvista - 57

nOSSOS núMEROS

13.353
Agências Cadastradas

511
Processos Avaliados

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

Confira os resultados:

*  Início da tramitação do projeto de lei 
que resultou na lei nº 12.232/10

**  Entrada em vigor da lei nº 12.232/10

enquete de satisfaÇÃO

agências certificadas

1904

3110

3909

2506**

2255

1812

1457

1302

2358

3623

3800*

2544

1991

1522

1311

2728

3753

3532

2191

2001

2002

2003

2004 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Fonte: cEnpAté 30 / maio / 2019

Até 30 de maio de 2019

Até 30 de maio de 2019

certificaÇÃO

101
(31%)

210
(64%)

11
(4%)

5
(1%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

Dados consolidados até Maio/19

Total de Envios: 6.253
Total de Respostas: 327
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mais veículos. Helio Abud foi da Sid-
ney Ross Company, que patrocinava a 
maior parte das novelas radiofônicas 
brasileiras e um bom media era aque-
le que não só sabia fazer os veículos 
abaixarem até o limite os preços de pa-
trocínio, como também sabia escolher 
antecipadamente quais os melhores 
programas de radio a serem patroci-
nados. Eu já pensava um pouco dife-
rente, saber comprar não era somente 
fazer o veiculo proporcionar enormes 
descontos, mas comprar os melhores 
espaços, colocações, breaks, horários, 
etc.. Mesmo que isto custasse um pou-
co mais caro.

Uma observação: Estou a me refe-
rir ao meu cargo como “chefe” e o do 
Helio Abud como “gerente”. Naque-
le longínquo 1968 ainda não havia a 
prática hoje sistemática de todo mun-
do ser “diretor”. Era gerente de atendi-
mento, chefe de atendimento, geren-
te de media, chefe de media. Somente 
na criação usavam-se os termos dire-
tor de criação e diretor de arte. Atual-
mente é difícil encontrar numa agen-
cia de publicidade alguém que não seja 
“diretor” de alguma coisa.

Voltando à minha ignorância so-
bre media, eu percebi que não tinha a 
menor ideia de quem eram os verda-
deiros medias, como eles pensavam, 
como eles trabalhavam, como eles 
planejavam uma campanha, como fa-
ziam suas compras locais e nacionais. 
Isto numa época em que existiam vá-
rias e totalmente independentes emis-
soras de TV em cada  estado  com sua 
própria programação , portanto os es-
paços  tinham de ser comprados in-
dividualmente, assim como em cada 
emissora de radio, cada empresa de 
out door. Existiam representantes, co-
mo a Reprenaes, M.A.Galvão, Sirta, 

50 ANOS DO GRUPO DE MÍDIA
Prezado Senhor Caio Barsotti,
Apenas hoje li através de seu site a 

matéria “50 Anos do Grupo de Mídia” 
publicada na edição nº 57 – Ano 15 /
Dezembro / Janeiro / Fevereiro / 2019 
na prestigiada publicação CENP EM 
REVISTA, veiculo de referência para 
a classe publicitária e editorial.

E, atualmente morando em Portugal 
está claro que não fui à exposição na 
Unibes Cultural cujo conteúdo, pelo 
que percebi foi justamente os “50 Anos 
do Grupo de Mídia”.

O que me surpreende é que ao se fa-
lar, escrever e fazer exposições sobre 
os “50 Anos do Grupo de Mídia” nin-
guém tenha ido a fundo saber como 
nasceu e foi o Grupo de Mídia.

É como se fosse obra e graça do Es-
pírito Santo.

Mas não foi bem assim.
Eu criei o Grupo de Mídia.
Mas creio que é preciso voltar (ago-

ra) 51 anos para explicar como isto 
aconteceu. (*)

Em 1967 recém-formado pela UFRJ 
na Faculdade de Administração e Fi-
nanças com 23 anos ingressei na Deni-
son Propaganda para trabalhar em sua 
área administrativa. Em pouco tem-
po fui transferido para a área de aten-
dimento, onde fui assistente de con-
tato do grupo liderado por Marcello 
Silva (ainda em atividade), porem an-
tes de encerrar aquele ano, com a saí-
da do media Luciano Magalhães, fui 
designado para o setor como “Chefe 
de Media Unificada”. Eu não conhe-
cia absolutamente nada de media, po-
rem como a Denison era basicamen-
te uma agencia de varejo tendo como 
cliente principal a Ducal e a Bemorei-
ra do conglomerado de Jose Luiz Mo-
reira de Souza era necessário apenas 

que o departamento de media exe-
cutasse as instruções que vinham dos 
dois grupos de varejo chefiados por 
Flavio Mendes e Fernando Tinoco se 
limitando a emitir as autorizações de 
veiculação, enviar os materiais para os 
jornais, rádios e televisões e na semana 
seguinte retira-los , conferindo as vei-
culações (checking). Em síntese era o 
que o meu antecessor fazia. Porem na-
quele ano a Denison estava abrindo 
seu leque de clientes com algumas no-
vas contas de produtos a serem anun-
ciados e gradativamente pus-me a es-
tudar o IBOPE , o IVC e o Marplan, 
que eram os instrumentos de pesqui-
sa então contratados pela empresa pa-
ra entender o que eram audiência, ín-
dices de leitura, circulação, etc. 

Em 1968 a Denison conquistou a 
conta da Cia. Cervejaria Brahma (ini-
cialmente apenas a área de refrigeran-
tes) e pela primeira vez eu tive de tra-
balhar fundo no planejamento de uma 
grande conta nacional.

Percebi imediatamente o quão des-
preparado eu estava para isto, pois 
não tinha a mínima ideia de por on-
de começar. Além disto, como eu ti-
nha pouco tempo de publicidade não 
conhecia absolutamente nenhum me-
dia do Rio de Janeiro, quiçá do Bra-
sil. Claro, conhecia apenas superfi-
cialmente o Helio Abud – então um 
dos “papas” da media no Brasil – que 
era o gerente de media da Denison 
de São Paulo. Antes que eu assumis-
se o departamento de media unifica-
da do Rio de Janeiro ele havia viajado 
ao Rio para me conhecer e dar o aval 
(ou não) à minha ida para o setor. Po-
rem o Helio Abud vinha de uma es-
cola em que o bom media era aque-
le que sabia comprar melhor espaços 
em (principalmente) rádios e nos de-
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Sima, e outros, mas se o media fosse se 
fiar apenas no que cada representante 
informava corria numa grande possi-
bilidade de se errar, ou se deixar enga-
nar. Não havia cobertura via satélite, 
os veículos ditos nacionais eram ape-
nas as revistas de grande circulação, O 
Cruzeiro, Bloch e Abril.

Foi então que pensei em tomar uma 
atitude exclusivamente pessoal e (por 
que não) ousada. Convidar todos os 
medias do Rio de Janeiro para uma 
conversa informal, onde (eu) ficaria 
conhecendo quem eram os verdadei-
ros medias e assim estreitar relaciona-
mento profissional com cada um.

Sem ter um local onde pudesse reu-
nir umas 10 ou 15 pessoas como eu 
imaginava, entrei em contato com o 
Caio Domingues, antão presidente da 
ABP (Associação Brasileira de Propa-
ganda) que eu absolutamente não co-
nhecia e perguntei se poderia usar a 
sede da entidade para fazer este en-
contro. Para minha felicidade o Caio 
foi extremante gentil e atencioso e co-
locou a ABP inteiramente à disposi-
ção não só para esta, mas como pa-
ra qualquer outra reunião – se viesse 
a acontecer.

Já tendo o local, restava fazer os con-
vites.

Num sábado fui a Denison (lem-
brando que os medias trabalhavam 
praticamente todos os dias, principal-
mente numa agencia de varejo, por-
tanto a Denison estava aberta para 
mim), peguei o Anuário Brasileiro de 
Propaganda edição de 1967 e usando 
um mimeógrafo (isto mesmo, aquela 
geringonça movida álcool que borra-
va todas as letras, imprimia num papel 
gelatinoso e em letras rochas), fiz uma 
carta convite endereçada a cada me-
dia. Na máquina de escrever manual 

Olivetti (veja só que porcaria) subscri-
tei – isto é, personalizei – uma a uma 
as cópias com o nome do media de ca-
da agencia do Rio de Janeiro. Para não 
usar envelopes da agencia comprei nu-
ma papelaria 100 envelopes daqueles 
baratos de carta circular (eram meio 
amarelados, fininhos), assinei e enviei 
os convites pelo correio.

Na semana seguinte passei a infor-
mação para os colunistas de publici-
dade do Rio e tanto o Jomar Pereira 
da Silva, que tinha uma coluna mui-
to lida no O Globo como o Genilson 
Gonzaga , que assinava uma na Ulti-
ma Hora deram destaque ao assunto, 
com direito a minha foto e entrevista 
(tenho estes jornais guardados comi-
go até hoje).

No dia aprazado cheguei cedo à 
ABP, lá me encontrei com as duas se-
cretarias que já me esperavam e fiquei 
em esperando o que iria acontecer.

Sentado numa daquelas carteiras ti-
po colégio que existiam na sala de reu-
niões (antes do incêndio que destruiu 
a ABP) pus-me a aguardar a chegada 
dos medias. Para minha absolta sur-
presa a sala logo ficou cheia, tendo os 
retardatários de ficar de pé. 

Nada menos de 40 a 50 profissionais 
estavam presentes àquela convocação.

Depois de algum tempo um Sr. que 
se identificou como Altino João de 
Barros (eu não o conhecia, mas todos 
lá já conheciam) perguntou em voz al-
ta: “Então, quem foi que mandou esta 
carta convite?”. 

Não havia mais jeito, eu me levantei 
e falei: ”Fui eu”.

Então o Altino disse: ”Bem, vá lá pa-
ra a frente, suba no púlpito e diga qual 
a razão do convite!”

O foi o que eu fiz. Expliquei quem  
era eu e o que pretendia dos medias 

cariocas. Todos ouviram interessa-
dos ou intrigados, sendo que faço 
questão de frisar que quatro medias 
presentes foram de um entusiasmo 
e aprovação imediatos. O Altino que 
era o gerente de media da McCann 
Erickson do Brasil, o Gualter Leão o 
Althair Silva e o Carlinhos Azevedo, 
estes da J.W.Thompson. Com o aval 
dos mais conceituadas medias do 
Rio de Janeiro a proposta para que 
se formasse um “Clube dos Medias” 
foi imediatamente aceita. Algumas 
premissas foram determinadas, a 
primeira delas a de que haveria to-
tal e absoluta confidencialidade so-
bre o que cada cliente de cada agen-
cia estava planejando, isto é deveria 
se ter um segredo total sobre as cam-
panhas em execução não podendo 
extravasar nenhuma informação 
que pudesse por em causa o traba-
lho de cada agencia e como segun-
da orientação não se poderia usar o 
“Clube” para prejudicar, falar mal ou 
denegrir qualquer veículo ou conta-
to de veículo.

Logo em seguida o Altino propôs 
que fosse eleita ali mesmo a direto-
ria do “Clube dos Medias” sendo eu 
eleito por aclamação como seu 1º. 
presidente e o Erly de Jesus como 
1º. secretario. 

Foi marcada uma nova reunião 
para dali a 15 dias e a partir daí as 
reuniões foram se sucedendo men-
salmente.

Então veio São Paulo.
Em São Paulo não havia nada pa-

recido, embora já houvesse o hábi-
to dos medias se reunirem pelo me-
nos uma vez por mês num almoço 
de confraternização.

Este almoço congregava a cada 
vez uns 10 medias sendo  a conta  
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dava uma certa confusão, pois era uma 
terminologia nova e em muitos luga-
res escreviam “Média”, que estava mui-
to mais para café com leite do que para 
comunicação. O Otto achava que es-
crevendo “Midia” isto seria corrigido. 
De fato foi. Mas a meu ver, está errado. 
Para mim seria o mesmo que escrever 
lêiauti (lay out) ou brifingui (briefing) 
ou ainda breinstormi (brainstorming)  

Mas assim ficou no Brasil. Aqui em 
Portugal Media se escreve como no 
mundo todo, isto é, com “e”.

Esta é a verdadeira historia da cria-
ção do Grupo de Mídia.

Espero ter contribuído para fechar o 
que considero uma lacuna. 

Não para mérito próprio ou para me 
valorizar, mas considero um absurdo 
se comemorar “50 ANOS DO GRU-
PO DE MÍDIA” sem sequer se procu-
rar saber como ele nasceu ou quem foi 
seu idealizador .

Cordialmente,

Antonio L. Accioly

sorteada ao final para que um media a 
pagasse e depois solicitasse o reembol-
so na sua agencia, prática esta que era 
aceita de bom grado por todos. Mas 
não era um “Clube” nem se discutiam 
assuntos técnicos, era apenas um con-
graçamento.

O Altino levou a informação da 
criação do “Clube dos Medias” a São 
Paulo e eu fui convidado para um des-
ses almoços para explicar como a coi-
sa estava se desenvolvendo no Rio. Foi 
assim que fiquei conhecendo o Wal-
demar Lichtenfelds e o Otto de Barros 
Vidal, que se tornaram os primeiros 
defensores da proposta em São Paulo.

Voltei lá mais umas 3 ou 4 vezes e os 
medias paulistas resolveram criar a sua 
filial do “Clube”. 

Porem mais adiante e pensando de 
forma mais técnica concluíram que se 
fosse “Clube” teria de ter constituição, 
estatuto, registro, etc., e o melhor é que 
fosse chamado de “Grupo dos Media”. 
E que apalavra Media não tivesse plu-
ral, pois vinda do latim “medium / me-

dia” ela já era por si só plural, no que 
estavam certos.

Então ficou “Grupo dos Media”, co-
mo está no cabeçalho desta carta para 
a qual usei o 1º. papel de carta do Gru-
po, criado pela agência Abaeté (onde 
trabalhava o Erly de Jesus).

A logomarca final e atual do Gru-
po usando as 3 figurinhas veio mui-
to tempo depois tendo sido criada em 
São Paulo (não sei por qual agencia).

Foi somente por ocasião dos pre-
parativos para o 1º Encontro Brasi-
leiro de Mídia (Associação Mundial 
de Cultura) realizado em 1975 no 
Anhembi, que teve como seu princi-
pal e incansável organizador o Otto de 
Barros Vidal que este propôs que a pa-
lavra Media fosse escrita como se pro-
nunciava, isto é, Mídia. Fui voto ven-
cido, pois no mundo inteiro a grafia 
correta é Media, já que é uma palavra 
latina adotada pelos Norte America-
nos e cuja pronuncia lá (e depois no 
resto do mundo) era “Mídia”. Justiça 
seja feita, a palavra “Media” lá no Brasil 






