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MERCADO REAFIRMA VIRTUDES DO MODELO BRASILEIRO DE PUBLICIDADE
Conselho Superior do CENP aprova atualizações das Normas-Padrão

EDITORIAL

DIÁLOGO É SEMPRE PROVEITOSO

O

Conselho Superior concluiu em sua reunião de julho uma etapa importante na longa discussão sobre atualização de pontos das Normas-Padrão. Manteve-se a tradição de quem se dispõe ao diálogo em torno
de questões relevantes, como o da adição de um adendo ao Anexo B para atender demandas do setor privado
da atividade publicitária, reiterando a essência do modelo de negócios prevalente no Brasil, bastante testado
em sua eficácia ao longo de muitas décadas de existência.
Por relatos de membros do Conselho, foi constatado
o que era esperado: o que ficou ajustado para as relações
privadas também pode ser do interesse da administração pública quando da contratação de agências de publicidade. Para tanto, e considerando a relevância deste setor anunciante, o Conselho deliberou que o Grupo
de Trabalho integrado por especialistas dos três setores,
criado para acompanhamento das práticas agora atualizadas, fosse acrescido por especialistas no setor público, para estudar como isto pode ocorrer em benefício
dos investimentos públicos, mas também em respeito a
liberdade econômica de nosso mercado, que há muito
tempo pratica a autorregulação ético-comercial.
É sabido que no conjunto de premissas do Adendo ao Anexo B, há itens que merecem adequação para
que também seja válido para as relações público-privadas. Espera-se que este GT apresente contribuições
que possam promover o equilíbrio econômico com vistas sempre aos melhores serviços publicitários, para investimentos de todos portes, do Governo Federal aos
Municípios.

Caio Barsotti

O Conselho reconheceu, por sua unanimidade, o que
é fato internacional e que o mercado brasileiro já sabia, pelas indicações aos prêmios que receberam, que
várias das empresas que atuam no ambiente internet,
com suas virtudes, agilidades e dúvidas, são, também,
veículos de divulgação de peças publicitárias, não importa que nome tenham. Foi discussão sobre modernidade com respeito ao passado, isto é, pela cultura da
comunicação publicitária do país, consolidada pela autorregulação. É desejo do CENP, por duas vezes externado oficialmente, que estas empresas somem com os
demais atores do mercado para a promoção e valorização da publicidade brasileira, eliminando assimetrias
hoje existentes. O Comitê Técnico Digital foi acionado
para estudar o tema e propor eventuais sugestões para
próximos passos.
Outras deliberações são igualmente relevantes por
promoverem maior compreensão e segurança nas relações como, por exemplo, a definição de Conta Publicitária e as recomendações de melhor prática para as concorrências privadas.
Um bom resultado para o instante no qual começamos
a ver no horizonte mais próximo a melhoria na vida econômica do país, com reflexos até mesmo nos humores
do mercado, este senhor intransigente e nada carinhoso.
Esta edição conta o que ocorreu.
Boa leitura!
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O essencial
ao alcance
de todos

Agências buscam entender o que os seus targets pensam,
assistem e como são impactados pela concorrência.
Com soluções reconhecidas pelo mercado, e credenciadas
ao CENP, a Kantar IBOPE Media apoia agências de todos
os tamanhos com informações sob medida para a criação
de estratégias de marketing e planos de mídia eficazes.
• Pesquisa de audiência e planejamento em Rádio e TV
• Hábitos de consumo de mídia, produtos e serviços
• Monitoramento da atividade publicitária em TV, Rádio,
Digital, Jornal, Revista, Cinema e OOH.

Bom para seu cliente, essencial para o seu negócio
Entre em contato e saiba mais.

kantaribopemedia.com

CENP
ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES
ASSOCIADAS

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

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

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

às normas legais e de autorregulação, pilares do modelo brasileiro de
negócios da publicidade. Historicamente fundado nas melhores práticas, promove ambiente ético, seguro, transparente, sustentável e de
elevado padrão de qualidade, por

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

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

ENTIDADES
CONVENIADAS

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

VALORES
• Ética
• Transparência
• Harmonia

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

ATUAÇÃO PERMANENTE

CONSELHO SUPERIOR DAS NORMAS-PADRÃO

Certificação de Qualificação Técnica
O CENP certifica a qualificação técnica das agências de publicidade, assegurando que elas tenham estrutura física e de pessoal compatível com
o mercado no qual atuam, inclusive
quanto ao uso competente de pesquisa de mídia.

Entidades Fundadoras:
aBa - Claudia Fernandes, Danielle Bibas e Sérgio Pompílio (titulares);
Marco Frade, Patrick Sabatier e Sandra Martinelli (suplentes).

BUP - Banco Único de Listas de Preços
O CENP mantém depósito, para
comprovação pública, das listas de
preços dos Veículos de Comunicação,
instrumento inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços de veiculação da publicidade.
Credenciamento de Serviços de
Fornecedores de Informações de Mídia
O CENP credencia os serviços de informações de mídia oferecidos por
empresas especializadas.
Credenciamento de Serviços de
Verificação de Circulação
O CENP credencia também institutos e empresas deste segmento,
proporcionando mais transparência
para o mercado e segurança nos investimentos publicitários.
Fórum de Discussões Técnicas e
Comerciais
O CENP é um fórum permanentemente aberto para discussões desta natureza e outras, de fomento do
mercado publicitário, em proveito
de Anunciantes, Agências e Veículos.
CENP-Meios
É uma ferramenta que, utilizando
dados de origem comprovada, mede o tamanho do investimento nacional em mídia, a partir de dados
fornecidos por aproximadamente 80
das maiores agências de publicidade
do país, o que se estima representar
parcela preponderante das verbas de
publicidade.

aBaP - Eduardo Simon, Luiz Lara e Marcio Santoro (titulares); Marcia
Esteves, Marcio Toscani e Rodolfo Medina (suplentes).
aBErt - Fernando Justus Fischer, Flávia Molina, Luiz Claudio da
Silva Costa e Paulo Saad Jafet (titulares); Carlos Rubens Doné, Flávio
Lara Resende, Frank Alcântara e Paulo Machado de Carvalho Neto
(suplentes).
aBta - Enrico Giannelli e Gilberto Corazza (titulares); Herbert Zeizer e
Roberto Nascimento (suplentes).
aNEr - Rafael Menin Soriano e Ricardo Rodrigues da Silva (titulares);
Adriana Cury de Melo (suplente).
aNJ - Gian Marco Santamaria e Marcelo Pacheco Monzo (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 (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:
aBmN - Thomaz Naves (titular); Valéria Luz (suplente).
aBOOH - Eduardo Alvarenga (titular); Paulo Stephan (suplente).
FENaPEX - Luiz Fernando Castro Rodovalho (titular); Márcio Renê
(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

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: vago;
Diretores: Carlos Rubens Doné, Cesar Augusto Ferreira Paim e
Antônio Carlos de Moura
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PLATAFORMAS

CENP EM REVISTA

TODAS AS PLATAFORMAS
DA CENP EM REVISTA
Editada desde 2004, a CENP em Revista promove, valoriza
e preserva as boas práticas comerciais no mercado
publicitário junto a Anunciantes, Agências e Veículos de
Comunicação de todo o Brasil.

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

NO TABLET OU SMARTPHONE

NA INTERNET

As edições completas da CENP em Revista estão
disponíveis para download gratuito nos sistemas
operacionais, Apple/IOS e Android.
A edição digital da CENP em Revista contém
todas as matérias da versão impressa e mais algumas.
Leia também a versão digital no site do CENP.

Todas as edições da CENP em Revista, desde
o número 1, estão disponíveis no site do CENP,
no endereço:
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/
O download é livre e gratuito.
Você também encontra no site do CENP
(www.cenp.com.br) todos os documentos
relevantes da autorregulação publicitária, alguns
deles em inglês e espanhol.
No site da entidade, procure a aba CENP na
mídia e clique em CENP em Revista. Preencha o
cadastro e aguarde um e-mail de confirmação
para acessar com login e senha. O cadastro é
realizado apenas uma vez.
Se for anunciante, clique em:
http://www.cenp.com.br/anunciante.php
Se for agência, em:
http://www.cenp.com.br/agencia.php
Se for veículo, em:
http://www.cenp.com.br/veiculo.php

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

INVESTIMENTO EM
MÍDIA VIA AGÊNCIAS
CHEGA A R$ 3,8 BI NO
1º TRIMESTRE
Painel saltou de 78 agências em 2018 para 214 neste ano.
Este número pode crescer ainda mais com as adesões ao sistema de
mais três empresas de software, que se juntarão às cinco
que já participam do CENP-Meios

O

CENP-Meios divulgou o
investimento em mídia
via agências no 1º trimestre de 2019: R$ 3,8 bilhões. Confira detalhes nos gráficos.
O painel do CENP-Meios foi
composto por 214 agências. Em
2018, eram 78 as agências participantes. “Vários desafios técnicos
foram superados para a ampliação
do painel, graças à compreensão e
apoio de todo o mercado”, diz Caio
Barsotti, presidente do CENP.
O número de participantes do
painel 2019 ainda pode crescer até
o final do ano. Três empresas de
software, Operand, Publiway e Siga, estão em fase final de adaptação dos seus sistemas, tornando
possível a adesão de agências que
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são suas clientes. AdSolutions, Microuniverso, Publi, VBS e, a partir deste ano, iClips, já integram o
CENP-Meios. O sistema foi desenvolvido pela BST Soluções em Tecnologia e contou com a verificação
da KPMG para análise de integridade e segurança do sistema.
SobRe o cenp-meioS
O CENP-Meios coleta informações consolidadas fornecidas por

agências de publicidade, a partir
de Pedidos de Inserção (PI) efetivamente atendidos pelos veículos.
Por isso, a pesquisa reflete com total precisão aquilo que é lançado nos PIs, em relação a todos os
meios de comunicação, inclusive
na internet, que foi desdobrada em
cinco segmentos: Busca, Social,
Vídeo, Áudio e Display e outros.
Totalizadas, as informações dos
PIs resultam em dados de investimento em mídia total por meio,
participação de cada meio, por região e por período. O indicador
é uma iniciativa sem paralelo conhecido no mundo em precisão e
segurança para medição do investimento publicitário.
O CENP divulga publicamen-

Investimentos em Mídia (Reais 000) - Painel 2019 - Jan a Mar - 214 Agências
Cinema

R$

13.051

0,3%

Internet

R$

723.609

19,1%

Áudio
Busca
Displays e outros
Social
Vídeo

Valor faturado (000)
R$
643
R$ 84.814
R$ 432.737
R$ 142.723
R$ 62.693

Jornal1

Share
0,1 %
11,7 %
59,8 %
19,7 %
8,7 %

R$

96.759

2,6%

OOH/Mídia Exterior

R$

433.988

11,4%

Rádio

R$

173.533

4,6%

1

Revista

R$

28.539

0,8%

Televisão Aberta

R$ 2.073.061

54,7%

Televisão por assinatura1

R$

249.633

6,6%

Total

R$ 3.792.174

100%

0,3%
6,6%
19,1%

Vários desafios
técnicos foram
superados para
a ampliação do
painel, graças
à compreensão e
apoio de todo o
mercado
Caio Barsotti,
presidente do
CENP

2,6%
11,4%
4,6%
0,8%

1

Os meios Jornal, Revista e TV por assinatura incluem investimentos nas demais
plataformas destes meios

te apenas dados anuais consolidados do CENP-Meios. Dados trimestrais, como os que estão sendo
divulgados agora, estarão disponíveis apenas para associados à en-

tidade a partir de 2020.
O CENP-Meios consumiu até
o momento investimento de cerca de R$ 2 milhões, com recursos
próprios do CENP e aprovação

das suas entidades fundadoras –
ABA, Abap, Abert, ABTA, Aner,
ANJ, Central de Outdoor e Fenapro.

www.cenp.com.br/cenp-meios

@
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16/7/2019

MERCADO ATUALIZA
NORMAS-PADRÃO E
VIRTUDES DO MODELO
BRASILEIRO SÃO
REAFIRMADOS
O
Mesmo documentos
que vigorarão a
partir de janeiro
de 2020 já foram
incorporados para
que todos tenham
conhecimento
para eventuais
ajustes com vistas
ao compliance aos
regulamentos legais
e de autorregulação
ético-comercial
de mensagens
publicitárias.
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Conselho Superior das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária, órgão de
deliberações técnico-normativas da
entidade, composto por representantes de todas as fundadoras e das
associadas institucionais que aderiram ao CENP, aprovou atualizações
e complementos às Normas-Padrão,
além de resoluções que estão sendo
agora divulgados e que, alguns devem ser adotados a partir do início
do próximo ano. São medidas que
vinham sendo estudadas por grupos de trabalho integrados sempre
por representantes dos três setores
– Veículos, Agências e Anunciantes
– e que atualizam as normas de autorregulação da atividade.
“Foi, sem dúvida, a reunião mais
importante do CENP nos últimos
dez anos. Um momento de consolidação de alguns anos de estudos,
reflexões, debates e, fundamental-

mente, de construção de propostas
convergentes com a legislação do
setor e a autorregulação, que constituem o modelo brasileiro de publicidade”, diz Caio Barsotti, presidente do CENP.
Foram necessários pouco mais de
três anos de estudos e negociações,
sempre contando com a participação de membros representantes dos
3 setores da atividade nos grupos
de trabalho. Deliberações como as
adotadas exigem cautela, pela grande diversidade de Anunciantes, Veículos e Agências de todos os portes,
o que é solo fértil para surgimento de desafios de todas as montas, e
que também estimulam a criatividade e seu desenvolvimento.

Medidas vinham
sendo estudadas por
grupos de trabalho
integrados sempre
por representantes
dos três setores
– Anunciantes,
Agências e Veículos

São negociações de interesses, de
ideias, de compreensões de cenários
com vistas a promover sempre um
ambiente de promoção da qualidade e da competitividade, preservando-se as já conhecidas virtudes do
modelo já existente. “O reconhecimento internacional que nossa publicidade possui se deve, em grande
medida, ao funcionamento competitivo, justo, simétrico, harmônico,
transparente e seguro do mercado
brasileiro, no qual as Agências de
Publicidade full service ocupam lugar central”, diz Caio.
O Conselho Superior, a partir da
sugestão de um representante das
agências de publicidade, aprovou a
criação de um novo Grupo de Tra-
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O QUE FOI APROVADO NA REUNIÃO DO
CONSELHO SUPERIOR
- Nova redação para o Anexo “A” das Normas-Padrão e publicação de
resolução relativa aos compromissos técnicos com pesquisa de mídia;
- Adendo ao Anexo “B” das Normas-Padrão;
- Documento com recomendação de melhores práticas para concorrências
privadas de serviços publicitários;
- Definição de conta de publicidade;
- Resolução 01/19, definindo veículos de divulgação/comunicação;
- Convênio com o Governo do Estado de São Paulo.

balho para identificar mais rapidamente eventuais necessidades de
mudanças que venham a ocorrer no
mercado e que possam suscitar novos ajustes das Normas, sem um escopo específico e que vai trabalhar
por demanda do Conselho Superior
ou da Diretoria Executiva do CENP
e privilegiará a agilidade.
Foi decidido:
adendo ao aneXo “b”, a
paRTiR de JaneiRo de 2020
O Anexo “B” recebeu um adendo
com premissas que, atendidas em
sua totalidade, possibilitam a utilização das novas referências de investimento em mídia e respectivos
percentuais passíveis de retorno do
desconto-padrão de agência em favor dos anunciantes. A expectativa
é que o conjunto desse adendo torne mais claro, objetivo, transparente e flexível o relacionamento ético-comercial entre anunciantes e
agências, promovendo o compliance às Normas-Padrão e leis federais.
A compreensão das Normas, o
adendo incluído, é fundamental para a melhor implementação, posto que há nelas uma racionalidade
econômica envolvida. O CENP está
pronto para assessorar todos os que
14 - CENP Em rEvista - Setembro, 2019

desejarem esclarecimentos. Como
parte desta atividade, uma série de
encontros foram e ainda serão realizados nos estados, promovidos por
entidades fundadoras e aderentes.
novo aneXo “a”, a paRTiR
de JaneiRo de 2020
A inovação é que passará a se a
considerar a receita de mídia e não
mais a receita operacional para efeitos de certificação e enquadramento
das agências. Foi um conselheiro da
Fenapro quem levantou a questão
há alguns anos, a partir do momento em que o Sinapro de São Paulo
percebeu uma mudança na formação da receita das agências, com a
redução da participação dos recursos advindos do desconto-padrão.
Como essa realidade foi se transformando e continua se transformando, ficou evidente que seria mais
adequado manter os compromissos
técnicos da agência, essenciais para
a obtenção e manutenção da Certificação de Qualificação Técnica, atrelados à receita de mídia, visto que é
o desconto-padrão que gera recursos para investimentos em pesquisas e estudos de mídia.
Para se chegar à atualização do
Anexo “A”, o Comitê Técnico de Mí-

As atualizações
aprovadas em 16 de
julho demandaram
um pouco mais de
três anos de estudos
e negociações,
sempre
contando com a
participação de
todas as entidades
fundadoras
e associadas
institucionais nos
grupos de trabalho

dia do CENP foi demandado a estudar e emitiu parecer em concordância com a proposta. A seguir, foram
feitos uma série de estudos técnicos,
de forma a fazer com que a transição ocorresse com serenidade.
A minuta do novo Anexo “A” foi
enviada a todas as agências certificadas, em busca de sugestões ou críticas. Não foi recebido nenhum comentário que levasse ou ensejasse
algum tipo de ajuste.
Por demanda das agências, também foi incluída no Anexo “A” a
possibilidade de que situações parti-

Compromisso
Etico
Na
Prática.
Ou simplesmente
CENP.

16/7/2019

culares sejam analisadas pelo Comitê Técnico de Mídia e sejam, eventualmente, tratadas como exceção. Por
esta e por outras tantas razões, é tão
importante ler e entender todos os
documentos normativos.
O novo Anexo “A” em nada alterou o acesso gratuito das agências
de menor capacidade econômicofinanceira ao Banco de Pesquisas
do CENP.
convÊnio com o
GoveRno de Sp
A reunião de 16 de julho autorizou a diretoria do CENP a firmar
acordo com o Governo do Estado de São Paulo, similar ao mantido com o Governo Federal desde os
primeiros anos do CENP, para aumentar a transparência nos investimentos em publicidade da administração pública, tipificando com
precisão o que é um conteúdo publicitário de utilidade pública.
O acordo estabelece uma negociação diferenciada, que aumente a
capacidade de comunicação de utilidade pública, que gera algum tipo
de ativação na população, principalmente em questões de cidadania e saúde.
veÍcULoS de comUnicação /
divULGação
A avaliação começou com uma
consulta formulada pelas fundadoras ABAP e Fenapro que representam agências no CENP, questionando o que são e o que não são
veículos de comunicação, diante de
todas as inovações tecnológicas.
Para responder tal consulta foi
solicitado um parecer jurídico que,
16 - CENP Em rEvista - Setembro, 2019

O CRONOGRAMA DAS DISCUSSÕES
12/09/17, Conselho Executivo – Retomada do GT sob nova nomenclatura: GT
remuneração. Por sugestão da ABA e para otimizar os debates, foi definida a
criação de um subgrupo de trabalho de remuneração com a participação dos
três setores representados.
Reuniões do SubGT de Remuneração - 28/11/17, 01/02/18, 26/04/18,
24/05/18 (aprovação dos estudos para administração pública), 12/09/18 e
20/09/18 (conclusões do SubGT – assinatura do documento).
Reuniões do Grupo de Estudo Administração Pública: 30/05/18, 19/07/18,
4/09/18 e 11/10/18.
Reuniões setoriais: 09/10/18 (Veículos) e 17/10/18 (Agências). Nessas reuniões,
houve concordância sobre as premissas e a demanda para envio ao Conselho
Executivo.
27/11/18 – Reunião do Conselho Executivo, com aprovação das premissas
formuladas pelo SubGT, exceto ABA que solicitou prazo até final de fevereiro
2019 para formalidades jurídicas.
23/01/19 – Manifestação por e-mail da presidência da ABA, com duas
referências de preocupação.
09/04/19 – Reunião do Conselho Superior, com aprovação das premissas
apresentadas pelo SubGT como base para estudos e construções normativas,
considerando observações da ABA.
16/07/19 – Reunião do Conselho Superior, com aprovação do Adendo do
Anexo “B”.

tendo como base a lei 4680/65, e
também a definição dos meios reconhecidos pelo CENP para o desenvolvimento do sistema CENPMeios, evidenciou a possibilidade
de edição de uma Resolução, 01/19,
que reconheceu como Veículos de
Divulgação/Comunicação para os
efeitos da legislação todo e qualquer
ente jurídico individual que tenha
auferido receitas decorrentes da sua
capacidade de transmissão de mensagens publicitárias.
Trata-se de um documento compacto e fundamentalmente jurídico. A dupla qualificação – divulgação e/ou comunicação – decorre do
fato de nem todo veículo estar disponível para o mercado publicitá-

rio e do fato de que muitos veículos
que não tem propriamente conteúdo, ainda assim divulguem mensagens publicitárias.
A Resolução 01/19 atende a uma
previsão do artigo 4º da lei 4.680
que, embora de 1965, foi recepcionada pela lei 12.232, de 2010. O legislador, durante a tramitação do
projeto de lei desta última, se debruçou sobre a 4.680 e a trouxe para o
momento presente. A lei diz o que
é um veículo e o final do artigo 4º
menciona o reconhecimento desta
condição de veículo pelo mercado
por meio de suas entidades. A Resolução é este reconhecimento feito pelo CENP, sem entrar no mérito se o veículo é de comunicação

Concorrência
Especulativa
Ninguém
Precisa.
Ou simplesmente
CENP.
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O CONSELHO SUPERIOR EM 16 DE JULHO
O Conselho Superior das Normas-Padrão é o principal
organismo normativo do CENP, constituindo o fórum de
reﬂexões criado para formular referências de melhores
práticas que contribuam para o desenvolvimento da
publicidade brasileira.
O Conselho é composto por representantes das entidades
fundadoras e das associadas institucionais, com mais de
45 membros, todos voluntários, entre titulares e suplentes.
Eles são indicados pelas respectivas entidades, e seus
mandatos pertencem a elas. Só as entidades fundadoras
têm direito a voto no Conselho Superior, por categoria
(Anunciantes, Agências e Veículos), sendo as opiniões e
ponto de vista das associadas institucionais livremente
apresentados nos debates e levados em consideração.
À época da aprovação das atualizações eram os seguintes
representantes os membros do Conselho Superior,
lembrando que o IAB Brasil pediu a sua desassociação do
CENP alguns dias depois da reunião.

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
(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).

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).

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).

ou de divulgação, apenas que se ele
se financia pela publicidade, se comercializa seus espaços no mercado, está abarcado pela lei 4.680, seu
decreto regulamentador e, se assim
desejar, pelas Normas-Padrão.
Registre-se que em duas oportunidades o Conselho Superior das
Normas-Padrão aprovou que as empresas mais notórias chamadas de
plataformas fossem expressamente
convidadas para participar do ambiente de autorregulação, o que foi
feito, afinal o CENP sempre se caracterizou por ser uma casa de portas abertas para todos que tenham
interesse em promover as melho18 - CENP Em rEvista - Setembro, 2019

res práticas e o mercado publicitário, em reconhecer as Agências de
Publicidade, os demais Veículos e
os Anunciantes e que possam aqui
sentar e debater as questões de autorregulação ético-comerciais, que
se relacionam com os rumos dos negócios e atividades por meio das entidades representativas do mercado.
viRTUdeS
“Tudo somado, as decisões de 16
de julho reafirmam virtudes e benefícios do modelo brasileiro de
publicidade, que existe no Brasil
há tantas décadas”, diz Caio. “Isso
não pode ser esquecido, não pode

passar desapercebido. Talvez seja
uma das coisas mais relevante nos
dias de hoje, quando muito se fale
em disrupção, em desintermediação etc. Os que se reúnem em torno
da autorregulação ético-comercial
sempre compreenderam as razões
de existir do modelo, suas virtudes, tanto do ponto de vista técnico e de qualidade do material publicitário, quanto do ponto de vista
econômico”.

www.cenp.com.br

@

Compliance
Éa
Nossa
Praia.
Ou simplesmente
CENP.
O CENP é mais que uma sigla.
É uma referência, uma bússola,
um guia de práticas que há 20 anos ajuda
a manter um ambiente de negócios ético,
seguro, transparente, sustentável e com
elevado padrão de qualidade na propaganda.
É a autorregulação madura e técnica no mercado
publicitário que tem garantido a participação
e o respeito entre todas as partes que compõem o negócio:
Anunciantes, Agências e Veículos. Saiba mais sobre
o CENP, seus recentes avanços e entenda por que
a indústria da propaganda no Brasil é tão relevante.

cenp.com.br
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DECISÕES TÊM GRANDE
REPERCUSSÃO, DENTRO E
FORA DO MERCADO

A

s decisões adotadas na
reunião do Conselho Superior das Normas-Padrão em 16 de julho repercutiram
bastante no mercado publicitário
e imprensa, tendo sido tema de
reportagens em praticamente todos os jornais do país.
Nos dias seguintes à reunião,

LUiZ RobeRTo vaLenTe
Conselheiro benemérito da Central de Outdoor, entidade fundadora do CENP
1. Entendemos que dentre as
decisões aprovadas em 16/07 as
mais importantes trataram da
classificação das diferentes plataformas de tecnologia como
20 - CENP Em rEvista - Setembro, 2019

CENP em Revista fez duas perguntas a lideranças da publicidade brasileira. Confira a seguir algumas das respostas recebidas.

das pelo conselho Superior do
cenp em 16 de julho?

1 - Qual a sua opinião sobre o
conjunto das decisões aprova-

2 - Quais as principais virtudes das decisões e o que espera que possa acontecer em relação ao modelo brasileiro de
publicidade a partir da aplicação delas?

“veículos de comunicação” e a
atualização do Anexo “B”, que regulamenta os percentuais do desconto-padrão que a agência pode negociar com o anunciante,
e que era a mesma desde a criação do CENP em 1998. Quanto
às empresas digitais não era concebível que empresas que auferem
ganhos através da publicidade,
fornecem ferramentas e métricas
para otimização de campanhas
publicitárias não queiram ser enquadradas como veículos de comunicação. Nesta linha de raciocínio a mídia tradicional como
TVs, Rádios, Revistas e Jornais,
também não são veículos de comunicação, pois seu escopo de
negócio é basicamente entretenimento e jornalismo. Aqui vale
ressaltar que hoje a mídia tradicional também se adaptou à pla-

taformas tecnológicas próprias
para agregar conteúdo e mídia ao
seu negócio e continuam sendo
veículos de comunicação. A única mídia tradicional que não pode questionar ser um veículo de
comunicação somos nós da mídia Outdoor/Exterior/OOH, pois
nascemos como mídia pura. Devido às controvérsias no mercado, o que era para ter um reconhecimento espontâneo e natural
por parte destas empresas acabou tendo que ser definido através de uma resolução aprovada
pelo Conselho do CENP, órgão
regulamentador da atividade publicitária.
2. A resolução que esclarece as
empresas de tecnologia como veículos de comunicação, muda a relação comercial das plataformas
com o mercado publicitário, que

AS PERGUNTAS

deverá experimentar a normatização de todos os veículos, pois
as empresas de tecnologia deverão definir uma tabela de preço
com base na legislação e nas nor-

mas do CENP, o que é realidade
há mais de 20 anos com os veículos dos outros segmentos da mídia. Isto vai fazer com que estas
empresas atuem dentro do que

estabelece as normas de regulação, autorregulação e compliance, buscando dar mais transparência aos preços e políticas de
negociação.

RaFaeL menin SoRiano
Presidente da Aner, entidade fundadora do CENP, e gerente Jurídico do Grupo Globo
1. As resoluções representam um
enorme avanço em direção a mais
transparência, responsabilidade e
segurança dos negócios de um setor
decisivo para uma sociedade que
hoje tem fácil acesso à informação,
mas também é bombardeada por
desinformação. As medidas valo-

rizam o trabalho dos Anunciantes,
das Agências e dos Veículos jornalísticos e nos ajudam a aprimorar
ainda mais a certificação de excelência dos conteúdos que produzimos e distribuímos. Vão em direção da necessária modernização do
setor e das relações entre os atores
da publicidade do país, além de garantir a conformidade com a legislação. Estão em total sintonia com a
audiência, composta por consumidores, que exige como nunca a credibilidade das marcas as quais depositam suas confianças e a certeza
de que nós oferecemos produtos e
serviços de alta qualidade, comprometidos com a verdade.
2. A principal virtude das resoluções é o fato de elas atestarem a credibilidade exercida pelas marcas
Anunciantes, Agências e Veículos
de comunicação dentro de uma nova realidade de mercado. Para nós,

empresas jornalísticas, isso é fundamental, uma vez que enfatiza que as
regras do mercado têm como princípios exatamente os pilares éticos
com os quais o jornalismo brasileiro trabalha há mais de cem anos. A
resolução que atualizou a definição
de veículos de divulgação ou comunicação à luz da realidade digital,
incluindo motores de busca e redes
sociais, abre caminho para que possamos estabelecer mais equilíbrio
na competição, basilar nas democracias saudáveis. Também ajudará
a melhorar o ambiente informativo no país, uma vez que a resolução
deixa claro que todas as empresas
financiadas por meio de investimentos publicitários devem observar as diretrizes do mercado, as leis
e as normas de autorregulação ético-comercial, como fazem as empresas jornalísticas, agências de publicidade e anunciantes brasileiros.

16/7/2019

FRed mÜLLeR
Representante no Conselho Superior da ABTA, entidade fundadora
do CENP, um dos vice-presidentes
da diretoria executiva do CENP e
diretor executivo do SBT
1. Temos visto uma transformação muito rápida em diversos modelos de negócios, causada principalmente pelas novas maneiras de
pensar e com o avanço da tecnologia. Neste mundo em constante
evolução e transformação, o mercado como um todo questiona a
existência de barreiras ou divisões
entre mídia e produção de conteú-
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do. Hoje tudo o que está em contato
e leva uma experiência de conteúdo
para o consumidor pode ser considerado mídia. Não é possível mais
olhar a realidade com os olhos do
passado, é necessário evoluir.
Portanto, é correta a decisão do
CENP de considerar as novas plataformas como “mídia” da mesma
maneira que o próprio mercado
publicitário tem investido nestas
novas mídias das plataformas digitais, que se apresentam de diversas
maneiras e formatos.
Mais do que uma decisão polêmica, o CENP demonstra reconhecer o real papel das novas plataformas digitais de mídia no cenário
brasileiro.
O CENP é hoje a maior autoridade no estabelecimento das regras
comerciais do mercado publicitário brasileiro e tem representatividade reconhecida porque reúne
todos os envolvidos como Anunciantes, Agencias e Veículos em
torno de pautas propositivas que
visam a construção de um merca-

do saudável e sustentável.
É bom lembrar que a decisão do
CENP de reconhecer as plataformas digitais como veículos de divulgação e comunicação foi tomada após um longo período de
análise e estudos sobre a atuação
das várias empresas que vem atuando por aqui e estão claramente em
sintonia com outros mercados maduros como o europeu.
2. A principal virtude das decisões do CENP é de estar atento às
mudanças da sociedade, propondo sempre medidas que assegurem
boas práticas comerciais a todos,
de modo a tornar as relações dos
agentes do mercado mais transparentes e em conformidade às leis.
Na minha visão, o reconhecimento
é um marco e uma quebra de barreiras entre os diversos modelos e
trará mais segurança e confiabilidade a todo o sistema formado pelos anunciantes, mídia, agências,
produtoras, fornecedores de serviços de comunicação e consumidores.

RenaTo peReiRa
Representante no Conselho Superior da Abert, entidade fundadora do CENP
1. O mercado publicitário, representado no CENP por entidades de Anunciantes, Agências e
Veículos, reafirmou as virtudes do
modelo brasileiro e atualizou conceitos e parâmetros, criando me-

lhores condições para enfrentar a
realidade presente e futura do negócio.
2. Entendo que a principal virtude foi a de adequarmos em consenso as necessidades das partes
envolvidas, numa convergência
que viabiliza a conformidade das
relações comerciais e a redução de
assimetrias no sistema.

edUaRdo Simon
CEO da DPZ&T
1 - Há quem possa pensar que a
moda do compliance passou. Não
é verdade. Ele está bem aqui, o
tempo todo, na minha mesa e na
de todo administrador responsável, que tem obrigações e compromissos com o futuro da empresa em que trabalha, com seus
clientes, acionistas, colaboradores
e demais stackholders. Neste sentido, vejo as iniciativas do CENP
como um firme passo rumo ao
compliance, na medida em que as
Normas-Padrão acolheram, com
as decisões de 16 de julho, evoluções do mercado publicitário,
dentro do espírito da lei e da autorregulação ético-comercial. A
publicidade sempre foi uma atividade aberta às inovações. Isso vale
para as áreas clássicas da atividade
e também para o seu ambiente de

SandRa maRTineLLi
Presidente executiva da ABA, entidade fundadora do CENP
1. Acreditamos que as decisões
aprovadas estão alinhadas aos ob-

negócios, especialmente dinâmico e concorrido nos últimos anos.
A evolução é constante, muitas vezes urgente e ousada. Se as inovações se mostram positivas para o
mercado e não incorrem em desrespeito à lei e à autorregulação,
devem ser incorporadas, difundidas e acolhidas pelas Normas-Padrão. Foi o que o CENP fez, com
temperança, depois de um longo
período de discussões e acomodação dos interesses de cada parte
– Anunciantes, Agências e Veículos –, em proveito da atividade como um todo. O compliance e a publicidade saíram ganhando com as
decisões de 16 de julho.
2 - Vivemos um ambiente de
profundos questionamentos e experimentos correspondentes. Todos os padrões estão em xeque,
inclusive no relacionamento co-

mercial entre Anunciantes, Agências e Veículos. Neste sentido, o
adendo ao Anexo “B”, expressando
sintonia fina com o mercado, propõe um ambiente estável, de equilíbrio econômico, desde que seja
aplicado integralmente. Precisávamos de uma baliza para evoluir
nas discussões de como manter
todo o ecossistema da publicidade saudável e vigoroso. Creio que
agora a temos.

jetivos da ABA, na busca pela legitimidade e eficiência da autorregulação, em um ambiente de
competição cada vez maior e de
grande mudança no mercado publicitário. Este é o resultado de um
diálogo constante entre Anunciantes, Agências e Veículos, aonde uma
atualização das Normas-Padrão,
como um parâmetro de referência e qualidade, sem força impositiva, contribuem para um ambiente de constante evolução e melhoria
do mercado publicitário brasileiro.
2. Com esta revisão dos principais anexos das Normas-Padrão e
edição de novas Resoluções, vemos

como principais virtudes:
- A criação de novas faixas no
Anexo “B”, refletindo de maneira
mais legítima as diferenças da cadeia de comunicação.
- A suspensão do Conselho de
Ética e as cartas de non-compliance aos anunciantes, reforçando o
caráter voluntário e não punitivo, inerente ao conceito da autorregulação.
- A criação de um GT para acompanhamento por amostragem da
qualidade da autorregulação, com
vistas a, se necessário, promover
os ajustes e futuras adequações ao
modelo das Normas-Padrão.
Setembro, 2019 - CENP Em rEvista - 23

16/7/2019

LUiZ LaRa
Representante no Conselho Superior da Abap, entidade fundadora do CENP, e um dos vice-presidentes da Diretoria Executiva
do CENP
1. A principal virtude desta decisão do Conselho Superior é a harmonização dos interesses legítimos
de Anunciantes, Veículos de comunicação e das Agências de publicidade. O Conselho do CENP
acompanhou a evolução das prá-

Rino FeRRaRi FiLHo
Representante no Conselho Superior da Fenapro, entidade fundadora do CENP, e diretor da Rino Publicidade
1. O conjunto das decisões
aprovadas pelo Conselho Superior do CENP contempla o atendimento da necessidade de atualização das normas comerciais
do setor, em linha com a realidade do mercado de comunicação

ticas de mercado e respeitando os
interesses de cada parte, atendeu
as demandas por um mercado mais
justo, meritocrático, equilibrado e
transparente.
2. A atualização do Anexo “B” reconhece as práticas da livre iniciativa, que de forma voluntária, vem
aderindo desde sua fundação à autorregulação por livre escolha das
principais entidades do mercado
publicitário”

e evidencia a união dos segmentos que o compõem em torno de
questões de extrema relevância
para o negócio.
2. São decisões que tocam em
pontos estratégicos, comunicam
com clareza o norte objetivado para o relacionamento entre os diversos players e buscam adequar
comportamentos que possibilitem
o progresso do negócio com maior
transparência e isonomia.

no site do cenp estão reproduzidas várias das matérias publicadas por veículos de comunicação
especializados ou não em publicidade que trataram das decisões de 16 de julho.
confira em https://www.cenp.com.br/cenp_na_midia
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CONTA DE PUBLICIDADE

COMUNICAÇÃO
NORMATIVA DEFINE
CONTA DE PUBLICIDADE
Tema foi definido como aquela cujo atendimento e gestão é
realizada de forma contínua da publicidade de qualquer tipo de uma
empresa ou entidade por Agência de Publicidade

C

omunicação Normativa 019,
aprovada pelo Conselho Superior do CENP dia 16 de
julho, define e conceitua conta de
publicidade, para efeitos do ambiente de autorregulação ético-comercial e do modelo brasileiro de
publicidade.

Segundo a Comunicação Normativa, conta de publicidade é aquela
cujo atendimento e gestão é realizada de forma contínua da publicidade de qualquer tipo de uma empresa ou entidade por Agência de
Publicidade, sendo a prestação de
serviços realizada integrada, a par-

ÍNTEGRA - C.N. - 019

drão da Atividade Publicitária.

CONTA DE PUBLICIDADE – CONCEITUAÇÃO/DEFINIÇÃO
O CENP – Conselho Executivo das
Normas-Padrão, com o objetivo de
definir e conceituar conta de publicidade, para efeitos do ambiente de
autorregulação ético-comercial e do
modelo brasileiro de publicidade, assim esclarece:
Conta de publicidade é aquela
cujo atendimento e gestão é realizado, sob contrato preferencialmente
escrito, de forma contínua, da publicidade institucional, ou de qualquer outra espécie, de uma empresa e/ou entidade, de um produto,
linha de produtos e/ou imagem ins-

tir da concepção e criação até veiculação, como descrito nas NormasPadrão da Atividade Publicitária
(veja quadro).
A Comunicação Normativa reafirma também a questão da propriedade intelectual da criação publicitária, sendo ela da agência.

titucional na esfera pública ou privada,
por Agência de Publicidade, que atua
por ordem e conta do anunciante que
a contratou, sendo a prestação de serviços realizada integradamente, consistindo da concepção/criação do material
publicitário, a supervisão da execução
de serviços realizados por terceiros fornecedores, o planejamento de mídia e
a intermediação junto a veículos de comunicação/divulgação, com negociação de condições e valores por ordem
e/ou em conjunto com o anunciante,
independentemente do meio a ser utilizado, em conformidade com o descrito
no item 3.1 e subitens das Normas-Pa-

Parágrafo único – A criação publicitária, obra coletiva organizada
pela Agência de Publicidade, é de
propriedade intelectual de quem
a organizou, respeitados os direitos individuais e dispositivos legais
aplicáveis, e só pode ser usada com
seu consentimento, o que está implícito para quem a contratou, e
no caso de transferência de contas,
mediante prévia autorização da
Agência criadora, de forma presumivelmente onerosa, salvo acordo
em contrário entre as partes.
São Paulo, 16 de julho de 2019.
Caio Barsotti
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ANEXO “B”

NORMAS DE
AUTORREGULAÇÃO
PRIVADA DA
PUBLICIDADE GANHA
ATUALIZAÇÃO
Adendo ao Anexo “B” das Normas-Padrão, válido a partir de
janeiro, propõe novos percentuais passíveis de retorno do
Desconto-Padrão de agência em favor dos anunciantes e uma
série de itens que orientam sua aplicação. Para assegurar os
benefícios previstos, em compliance com o adendo recémaprovado, algumas premissas são necessárias e devem ser
empregadas simultaneamente

A

atualização das NormasPadrão da Atividade Publicitária aprovada pelo
Conselho Superior em 16 de julho visou a aperfeiçoar definições
e conceitos, preservando integralmente o modelo de negócios entre
Anunciantes, Agências e Veículos
prevalente em nosso país, que foi
reafirmado ao mesmo tempo em
que foram ampliados os benefícios potenciais aplicáveis no am26 - CENP Em rEvista - Setembro, 2019

biente autorregulado.
O Anexo “B” das Normas-Padrão recebeu um adendo que, depois de proposto por um grupo de
trabalho integrado por membros
da iniciativa privada representantes de Agências, Anunciantes e Veículos, foi analisado e aprovado em
algumas reuniões setoriais e, finalmente, submetido à análise e aprovado pelo Conselho Superior do
CENP com a presença de 23 repre-

sentantes de todos os setores, por
unanimidade.
O adendo propõe novos percentuais passíveis de retorno do
Desconto-Padrão de agência em
favor dos anunciantes e, simultaneamente, uma série de itens que
em conjunto orientam sua aplicação. Para assegurar os benefícios previstos, em compliance
com o novo adendo, portanto, algumas premissas são necessárias
e devem ser empregadas simultaneamente, devido à racionalidade econômica que as sustenta enquanto unidade:
- devem ser considerados somente os investimentos em mídia
em veículos aderentes ao ambiente da autorregulação, excluindo-se
aqueles investimentos em veículos que não fixam a remuneração
da agência pela intermediação de
mídia;
- visando ao equilíbrio econômico nas relações, os parâmetros

do adendo não serão aplicáveis a
agências com volume menor que
15% do total de investimento em
mídia de um anunciante. Ou seja: buscou-se condições para que
sempre estejam presentes os justos recursos para todas as agências
perseguirem a melhor qualidade
em seus serviços;
- no adendo ao Anexo “B” está
presente claramente a preocupação
em definir os serviços cobertos pelo desconto-padrão, ou seja, anunciante e agência deverão ajustar a
remuneração sempre que os serviços prestados não estejam contemplados no rol daqueles cobertos pelo desconto-padrão, para que as
condições econômicas de contratação sejam positivas e viáveis para a
boa execução do contrato.
O adendo, assim como toda norma de autorregulação privada, em
princípio, é passível de aplicação
automática no mercado privado
e, nesse sentido, não contempla

os contratos com a administração pública. No setor público, regido por normas próprias, inclusive Legislação Federal, o equilíbrio
contratual em cada relação é estabelecido pelo edital de licitação específico, no qual estão previstas as
obrigações da agência e suas remunerações, atendendo-se ao princípio da economicidade em consonância com a obrigatoriedade de
licitação para a Administração Pública. As normas aplicáveis às relações privadas no âmbito da publicidade, no entanto, por refletirem
a realidade de mercado, sempre
foram utilizadas como parâmetro para as contratações públicas
de serviços publicitários, com seu
acolhimento expresso, como ocorrido, por exemplo, com relação ao
Anexo “B” original (reconhecido
pelo Decreto n. 4.563/02) e à própria certificação de agências de
publicidade (reconhecida pela Lei
Federal nº 12.232/10).
O Conselho Superior deliberou
também pela formação de um grupo de trabalho, com o objetivo de
contribuir para o aprimoramento do adendo, para que seja possível sua utilização pela administração pública. O grupo de trabalho
será formado por representantes
dos três setores, sendo convidados
a integrá-lo também os secretários
da Secom-PR, da Secom-SP e da
Secom-MG. O CENP fará contato
ainda com a Associação dos Municípios, para obter a indicação de representantes das prefeituras para o
grupo de trabalho.
O adendo ao Anexo “B” passará
a valer a partir de janeiro de 2020.
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ANEXO “B”

SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS
Instituído pelo item 6.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária
INVESTIMENTO BRUTO
ANUAL EM MÍDIA
Até R$ 2.500.000,00
De R$ 2.500.000,01 a
R$ 7.500.000,00
De R$ 7.500.000,01 a
R$ 25.000.000,00
De R$ 25.000.000,01 em diante

PERCENTUAL NEGOCIÁVEL DO DESCONTO-PADRÃO DE AGÊNCIA A SER
APLICADO SOBRE O INVESTIMENTO BRUTO DO ANUNCIANTE
Nihil
Até 2% (dois por cento) do investimento bruto

ADENDO AO ANEXO “B”

pela abaixo quanto aos percentuais
passíveis de retorno do descontopadrão em favor dos anunciantes e
os investimentos totais em veículos

1.1 – A previsão contida no Anexo
“B” original deverá ser substituída

Até 3% (três por cento) do investimento bruto
Até 5% (cinco por cento) do investimento bruto
aderentes por parte dos anunciantes.
1.2 – Para os benefícios previstos
neste adendo, pressupõe-se que

INVESTIMENTO BRUTO ANUAL EM
MÍDIA EM VEÍCULOS ADERENTES
Até R$ 2.500.000,00
De R$ 2.500.000,01 a
R$ 7.500.000,00
De R$ 7.500.000,01 a
R$ 25.000.000,00
De R$ 25.000.000,01 a
R$ 40.000.000,00
De R$ 40.000.000,01 a
R$ 55.000.000,00
De R$ 55.000.000,01 a
R$ 70.000.000,00
De R$ 70.000.000,01 a
R$ 85.000.000,00
De R$ 85.000.000,01 a
R$ 100.000.000,00
Acima de 100.000.000,00

PERCENTUAL NEGOCIÁVEL DO DESCONTO-PADRÃO DE AGÊNCIA A SER
APLICADO SOBRE O INVESTIMENTO BRUTO DO ANUNCIANTE
Nihil
Até 2% (dois por cento) do investimento bruto

os investimentos totais em mídia,
realizados anualmente, tenham as
seguintes premissas:
a) Total dos investimentos realizados
em veículos aderentes ao ambiente
de autorregulação, por clienteanunciante (soma dos investimentos
realizados por meio de suas agências
certificadas), com liberdade negocial
entre o cliente e suas agências,
garantindo, no entanto, os parâmetros

dos benefícios;
b) Serão consideradas as verbas de
mídia investidas apenas em veículos
aderentes às Normas-Padrão,
excluindo-se aqueles que não fixam
a remuneração da agência pela
intermediação de mídia;
c) Equilíbrio econômico de cada
relação comercial quando o cliente
investir por mais de uma agência;
d) Havendo mais de uma conta de
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Até 3% (três por cento) do investimento bruto
Até 5% (cinco por cento) do investimento bruto
Até 6% (seis por cento) do investimento bruto
Até 7% (sete por cento) do investimento bruto
Até 8% (oito por cento) do investimento bruto
Até 9% (nove por cento) do investimento bruto
Até 10% (dez por cento) do investimento bruto
publicidade para atendimento, o
cliente-anunciante poderá negociar
com as agências envolvidas parcela do
valor referente ao desconto-padrão, de
forma que a média aritmética simples
obtida no cálculo dos valores revertidos,
em relação ao total do investimento
em mídia, esteja em conformidade aos
parâmetros normativos;
e) Para promover o equilíbrio em
relação às agências que atendam contas

menores de um cliente-anunciante, a
agência com conta de publicidade com
volume menor que 15% do total de
investimento em mídia deste clienteanunciante, os parâmetros deste adendo
não são aplicáveis.
1.3 – O desconto-padrão será
assegurado somente à Agência de
Publicidade, tanto em ambiente legal,
como em ambiente autorregulado,
conforme legislação federal e normas
de autorregulação, e justifica-se nas
duas etapas dos serviços prestados por
agência:
a) 1ª etapa: envolve os serviços técnicos
de planejamento de mídia prestados
exclusivamente ao cliente e, sendo,
portanto, relação privativa e exclusiva
entre agência e anunciante que,
quando encerrada e aprovada, dá início
à segunda etapa;
b) 2ª etapa: compreendendo a
negociação, contratação e distribuição
da mídia aos veículos de comunicação/
divulgação, após aprovação prévia
e expressa do anunciante, gerando,
obrigatoriamente, como esclarece
em caráter interpretativo o art. 19 da
lei nº 12.232/10, o desconto-padrão
remuneratório estabelecido pelo art. 11
da lei 4.680/65, incluindo o del-credere
(cobrar do cliente os valores contratados
e repassá-los imediatamente ao veículo).
1.3.1 – Em princípio, a agência só é
remunerada pelos serviços relacionados
à intermediação de mídia quando é
executado o plano de mídia, ou seja,
quando concretizada a integralidade das
etapas acima, pois na sua ausência ou
incompletude, a agência não possuirá
direito a qualquer remuneração fixada
por veículos.
1.3.2 – A agência deverá ajustar a
remuneração pelos serviços com seu
cliente-anunciante sempre que a 2ª
etapa descrita acima não se concretize,
para que as condições econômicas de

contratação sejam positivas e viáveis
para a boa execução do contrato.
1.4 – Os serviços prestados
diretamente pela agência, que sejam
ligados ou resultem em investimentos
em mídia, poderão ser remunerados
pelo desconto-padrão, desde que
tenham sido previamente ajustados
entre agência e anunciante, conforme
rol abaixo:
a) Concepção, criação e execução
da publicidade e sua distribuição aos
veículos de divulgação/comunicação
aderentes à autorregulação;
b) Supervisão dos trabalhos de
produção externa, desde que tenham
relação direta com a geração de
investimentos em mídia;
c) Cessão dos direitos de uso da
criação nas campanhas a serem
veiculadas, pois se presume que
a criação intelectual, planos
e campanhas de publicidade
desenvolvidos pertençam à agência
que os criou, observada a legislação
sobre direito à propriedade intelectual;
d) Pesquisas relacionadas à concepção
de peças e campanhas, desde que
tenham relação direta com a geração
de investimentos em mídia;
e) Despesas diretamente relacionadas
à equipe de profissionais e demais
recursos (pesquisa de mídia, softwares
e afins) necessários ao planejamento e
execução de mídia;
f) Projetos de reposicionamento de
marca que efetivamente motivem
posterior investimento em mídia;
g) Custos dos serviços de checking,
previstos na legislação de regência,
quando houver.
I. Viabilidade técnica: disponibilidade
do serviço de checagem realizada
por terceiros em determinada praça,
para aquele determinado veículo
de comunicação/divulgação. Cabe
à agência apresentar as devidas
justificativas e comprovações para

demonstrar a inviabilidade apontada;
II. Viabilidade jurídica/econômica:
considerando os princípios
do equilíbrio contratual, da
economicidade e proporcionalidade,
os custos com os serviços de checking
com auditoria independente não
devem se revelar superiores aos custos
médios de mercado de checking e
ao montante que a agência recebe
de remuneração do descontopadrão, referente a cada veiculação
negociada, vale dizer, para cada
contratação (pedido de inserção-PI)
existe a respectiva remuneração do
desconto-padrão, sendo que os custos
de checking para esta veiculação não
consumam, de fato, a remuneração
da agência oriunda daquele PI,
considerando o rol de serviços já
elencados acima.
1.5 – O valor referente ao fee
relacionado ao desconto-padrão
deve ser igual ou maior ao mesmo,
conforme previsões normativas do
ambiente de autorregulação.
1.6 – Este adendo terá o início de sua
vigência em 01 de janeiro de 2020,
passando a viger na data de sua
publicação naquilo que couber.
1.7 – O acompanhamento aos novos
parâmetros das Normas-Padrão será
realizado por meio de um índice de
aderência que:
(i) será estruturado por meio de
critérios objetivos, simples e realizado
por terceiro independente, sob estritas
regras de confidencialidade e sigilo da
informação, sendo que seus resultados
não se sujeitam a qualquer análise
pelo Conselho de Ética;
(ii) mensurado a cada biênio.
Aprovado pelo Conselho Superior
das Normas-Padrão em 16/7/2019
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AS NORMAS-PADRÃO
E OS ANUNCIANTES
PÚBLICOS
As Normas-Padrão foram concebidas em sua origem visando
anunciantes privados. No entanto, desde 1998 as recomendações
do CENP têm sido úteis à administração pública, a ponto de as
Normas-Padrão terem sido citadas em legislação federal. Agora,
um grupo de trabalho será formado para aprimorar o adendo
recém aprovado, para que seja possível a sua melhor utilização
pela administração pública

A

s Normas-Padrão da Atividade Publicitária foram
concebidas pelo CENP
visando os anunciantes privados.
Não podia ser diferente. O
CENP é uma entidade de direito
privado, fundado há 21 anos por
entidades de direito privado que
representam Anunciantes, Agências de Publicidade e Veículos de
Comunicação, visando a proposição e aplicação de normas éticas
para as relações comerciais entre
entes privados.
A este grupo se juntam de forma
natural empresas públicas, como
a Caixa Econômica Federal, e de
capital misto, caso da Petrobras e
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Banco do Brasil, apenas para citar
os exemplos mais conhecidos, que
disputam mercados competitivos
com empresas privadas.
Já a inclusão neste grupo de
anunciantes públicos típicos, como governos, ministérios e secretarias, não é natural pelo simples
fato de que as Normas-Padrão não
foram concebidas em sua origem
pensando neles.
No entanto, desde 1998 o CENP
e as Normas-Padrão têm sido
úteis para a administração pública, a ponto de o CENP ser citado
em legislação federal, a Lei 12.232,
de 29 de abril de 2010, que baliza a
contratação de serviços de publi-

cidade por anunciantes públicos.
Não foi a primeira vez que os interesses de anunciantes públicos
e privados se entrelaçaram. Foi
assim já na década de 50 do século passado, quando da criação
do Código de Ética dos Publicitários, início de uma significativa
cadeia de leis e decretos que estabeleceram as bases legais de uma
das atividades mais competitivas
da economia brasileira, extraordinariamente útil para o crescimento do mercado consumidor
brasileiro e também para a comunicação oficial.
Se assim aconteceu, foi porque
os anunciantes públicos soube-

ram, em diálogo maduro com o
mercado publicitário, adaptar e
incorporar quando possível as
melhores práticas continuamente criadas e aprimoradas pelos
Anunciantes, Agências e Veículos
privados, sempre sujeitos ao impiedoso escrutínio do mercado.
Pesquisas, criação, planejamento de mídia, execução e controles
forjados na iniciativa privada foram trazidos ao ambiente público,
no qual há necessidades próprias
e imprescindíveis, devidamente adaptados muitas vezes com
apoio do CENP, sempre aberto à
colaboração com os anunciantes
públicos em suas múltiplas demandas.
Estas adaptações são imprescindíveis e continuam sendo agora, em que as Normas-Padrão receberam, vários aprimoramentos,
principalmente no que diz respeito ao Anexo “B”. Cabe à administração pública pensar na melhor
forma de trazer as Normas-Padrão para as suas necessidades.
Pode contar, como sempre contou, com o CENP para este debate.
Em qualquer caso, é imprescindível que as Normas-Padrão
sejam vistas e aplicadas em sua
inteireza – full compliance, no jargão do Direito. Suas recomendações devem ser aplicadas de forma
integral e nunca em aspectos selecionados, pois a virtude maior da
autorregulação comercial da publicidade é proporcionar um ambiente de equilíbrio econômico
entre elos do mercado cujo peso é
bastante distinto entre si. Mesmo

as maiores agências e veículos são,
na maioria dos casos, empresas
bem menores do que os anunciantes. Num ambiente naturalmente desbalanceado, as Normas-Padrão são um guia seguro, fundado
em bases sólidas e tradicionais,
para uma relação virtuosa, que gere benefícios para todos, inclusive
para a sociedade, que tem acesso a
informações que lhe são indispensáveis em suas relações de consumo e que ainda tornam possível a
difusão por meio dos veículos de
comunicação de jornalismo, entretenimento e educação de qualidade.
Usadas parcialmente, as recomendações da ética comercial
na publicidade vão gerar inevitavelmente desequilíbrio. A debilitação resultante prejudicará a
todos, na medida em que se perderá a eficácia da publicidade. As
consequências logo serão sentidas, tanto para anunciantes públicos quanto privados.
O novo Anexo “B” das NormasPadrão não pode ser aplicado de
forma isolada pelos anunciantes públicos. Se assim for, debilitará gravemente as agências que
os atendem. A eficácia publicitária será rapidamente perdida e os
investimentos não produzirão os
resultados visados. Se propõe novos patamares de remuneração
para as agências via desconto-padrão, as regras éticas também definem um série de remunerações
às agências por serviços que extrapolam aqueles cobertos pelo
desconto-padrão. Como se disse,
não se pode escolher os itens das

Normas-Padrão que se quer praticar; é preciso observá-los em sua
inteireza.
Junto com a aprovação do adendo ao Anexo “B”, o Conselho Superior decidiu criar um grupo de
trabalho para aprimorar as Normas-Padrão, para a sua utilização pela administração pública.
O grupo de trabalho será formado por representantes dos três setores, sendo convidados a integrá-lo também os secretários da
Secom-PR, da Secom-SP e da Secom-MG. O CENP fará contato
ainda com a Associação dos Municípios, para obter a indicação de
representantes das prefeituras para o grupo de trabalho.
O CENP está pronto para debater com o governo em suas diferentes instâncias a melhor observância das regras éticas, sugerindo
as adaptações possíveis e desejadas no que trata aplicação integral
das Normas-Padrão para anunciantes públicos, o período de vigência dos contratos, a criação
de gatilhos para contratações de
agências para campanhas que por
ventura não venham a ser veiculadas, para definição da melhor maneira de apropriar custos para as
agências que nada tem a ver com
execução publicitária coberta pelo desconto-padrão e outras questões específicas.
O CENP se orgulha em ser um
fórum permanente para discussões e fomento da atividade publicitária. É assim há 21 anos para
a iniciativa privada, foi, é e continuará sendo assim também para o
poder público.
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MERCADO

REUNIÕES NOS
ESTADOS PARA
ESCLARECER SOBRE
NOVIDADES

A

direção do CENP, nas semanas seguintes à reunião
de 16 de julho, participou
de vários encontros com dirigentes
de agências à convite das fundadoras Abap e Fenapro, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre as
novidades no ambiente da autorregulação ético-comercial.
Caio Barsotti, presidente do
CENP, participou de 9 reuniões
até o começo de outubro com lideranças locais. Ele calcula que,
ao todo, nas viagens de que partici-

...Rio de Janeiro
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Os encontros da direção do CENP com publicitários de Porto Alegre...

pou, teve contato direto com mais
de duas centenas de agências e lideranças da publicidade. Confira
no quadro desta página a relação
de viagens das quais participou a
direção do CENP.
Nos encontros, além de conhecer e compreender as atualizações
nas Normas-Padrão, também foram analisados os reflexos não
apenas para as agências, mas para
os negócios publicitários. Todo o
modelo de governança do CENP
para tomada de decisões como es-

AS VIAGENS DA DIREÇÃO DO CENP
LOCAL
Brasília
São Paulo
Porto Alegre
Belo Horizonte
Salvador
Rio de Janeiro
Cuiabá
Ribeirão Preto (SP)
Fortaleza

DATA
14 de Agosto
16 de Agosto
27 de Agosto
29 de Agosto
04 de Setembro
10 de Setembro
19 de Setembro
24 e 25 de Setembro
03 e 04 de Outubro

Mais viagens estão previstas para as próximas semanas
... Recife

tas foi reafirmado, posto que foram tomadas após longo processo de elaboração, contando com a
participação ativa de todas as entidades que fazem parte do Conselho Superior do CENP, e levou em
consideração as intensas negociações realizadas no ambiente privado entre anunciantes, agências
e veículos.
Um dos aspectos mais importantes e enfatizado é a compreensão que se deve sempre ter sobre a
mesa de que as mudanças promo-

...e Fortaleza

... Cuiabá

vidas foram pensadas, como sempre, para aplicação integral e em
ambiente privado. “A aplicação das
novas normas, em especial o adendo ao Anexo “B” que, para ser aplicado pela administração pública
na relação com as agências, precisam ser ajustados. Para tanto, o
Conselho Superior do CENP deliberou pela criação de um Grupo
de Trabalho específico para o qual
secretários de comunicação das esferas do executivo serão convidados a participar.”, destacou Caio.
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ANEXO “A”

NOVO INDICADOR
PARA RECURSOS
TÉCNICOS
A
A receita de mídia anual passa a ser
considerada pelas Normas-Padrão para
enquadramento técnico das agências
que receberam a Certificação de
Qualificação Técnica concedida pelo CENP.
A recomendação partiu do CTM, que
considerou este indicador como mais preciso
para definir o elenco mínimo de recursos
técnicos de serviços de pesquisa
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s Normas-Padrão da
Atividade Publicitária
passam a considerar a
receita de mídia anual para enquadramento técnico das agências que receberam a Certificação de Qualificação Técnica
concedida pelo CENP. “O Conselho Superior acolheu a proposta do Comitê Técnico de Mídia (CTM), que considerou este
indicador como mais preciso para definir o elenco mínimo de re-

cursos técnicos de serviços de informações de mídia (pesquisa),
considerando suas dimensões,
abrangência de atuação e carteira de clientes”, explica Caio Barsotti, presidente do CENP.
Ao enquadramento das agências corresponde uma recomendação de compra de serviços de
informações de mídia. O CENP
credenciou um grande número de estudos e serviços oferecidos às agências por institutos

e empresas de pesquisa. A cada
um destes estudos e serviços foi
atribuído uma pontuação e as
agências devem atingir um determinado número de pontos,
conforme seu enquadramento.
Esta tabela de pontuação foi atualizada pelo CTM e está sendo
divulgada junto com a Resolução.
Até então, o indicador usado
era a receita operacional da agência, envolvendo, além da receita

de mídia, aquelas referentes a outros serviços prestados aos clientes. Agências dos grupos Seis e
Sete, de menor receita de mídia,
seguem tendo acesso gratuito ao
Banco de Informações de Mídia,
resultado de parceria do CENP
com os institutos de pesquisa.
A definição de receita de mídia que vale para o Anexo “A” é
o valor referente ao descontopadrão de agência, aquele valor
fixado pelos veículos de comunicação, com exclusividade, às
agências de publicidade, não inferior a 20% sobre o valor da mídia negociada.
Agências que não demonstrarem ou comprovarem sua receita
de mídia anual poderão utilizar
como escala, em caráter excepcional, os termos da Resolução
02/2018, tendo como referência
a receita operacional bruta anual.
A nova redação do Anexo “A”
entra em vigor de imediato, mas
estabelece um período de transição de até doze meses, para que
as agências certificadas tenham
tempo hábil, para eventuais adequações.
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ANEXO “A”

Instituído para atender o item 2.5.1 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária
Gabarito Mínimo para os Compromissos com Serviços de Informações de Mídia

Com base no disposto nas Leis
nº 4.680/65 e nº 12.232/10, o
“desconto-padrão de agência”,
reconhecido pelo mercado
publicitário como ferramenta de
progresso da atividade, destinase, exclusivamente, às Agências
de Propaganda com a finalidade
de subsidiar a manutenção
e desenvolvimento de suas
estruturas, essenciais à qualificação
e eficácia da publicidade. Para
assegurar a aplicação correta do
princípio que instituiu o descontopadrão, este Anexo define os
compromissos das Agências quanto
ao elenco mínimo de recursos
técnicos de serviços de informações
de mídia (pesquisa), considerando
suas dimensões, abrangência de
atuação e carteira de Clientes.
Os parâmetros correspondentes
a cada faixa de receita de mídia
devem ser entendidos como
mínimo aceitável para uma
prestação de serviços de qualidade,
dentro do padrão próprio de cada
faixa, para que a Agência se habilite
ao Certificado de Qualificação
Técnica a ser outorgado pelo CENP.
Não existe, no entanto, nenhum
impedimento à Agência em
dispor/fazer uso de serviços
adicionais à sua faixa de receita
de mídia, inclusive podendo ser
considerada, nesse caso e desde
que devidamente comprovado,
como participante de grupo
correspondente.
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Princípios Básicos:
1. Os serviços de informações de
mídia podem variar em função
da faixa de receita de mídia da
Agência, da configuração da
respectiva carteira de Clientes e
área geográfica de sua atuação.
2. Cabe ao Conselho Superior das
Normas-Padrão definir os índices
de pontuação por tipo de serviço/
fornecedor, de acordo com as
diferentes faixas de receita de
mídia, para aceitação do conjunto
de relatórios disponibilizados.
3. Estes índices serão atualizados,
anualmente, mediante a
aprovação/resolução do Conselho
Superior das Normas-Padrão,
devendo ser divulgados no segundo
quadrimestre de cada ano por meio
de gabarito de pontos (clique aqui),
com base nas seguintes premissas:
• Share dos meios nos
investimentos publicitários;
• Relevância econômica e realidade
dos mercados, no que tange à
oferta de serviços de informações
de mídia, sua periodicidade e
alcance;
• Relevância dos Estudos/Relatórios
credenciados;
• Os Estudos/Relatórios serão
agrupados em pilares: Audiência
/ Investimento / Hábitos, e
analisados conforme informações
de comercialização oferecidas
pelos Fornecedores com Serviços
Credenciados;

4. O estudo e a elaboração
do gabarito de pontos são de
responsabilidade do Comitê
Técnico de Mídia (CTM), órgão
criado pelo Conselho Superior
das Normas-Padrão da entidade
cuja função é prestar consultoria e
aconselhamento técnico ao CENP,
em todos os assuntos referentes
à mídia e relacionados a este
Anexo. O CTM é constituído,
paritariamente, por profissionais
de mídia dos segmentos Agência/
Veículo/Anunciante.
5. O enquadramento da Agência
se fará em Grupos com faixas
de Receita de mídia (em R$),
definidas a cada ano de acordo
com a realidade de mercado,
estabelecidas e divulgadas no
segundo quadrimestre/ano,
juntamente com o gabarito de
pontos (http://www.cenp.com.
br/PDF/Comunicados/Resolucao_
Anexo_A.pdf) de que trata o Item 3
deste Anexo.
5.1 O enquadramento de que
trata o item 5 corresponderá à
classificação técnica mínima da
Agência. Mediante comprovação
de que dispõe/faz uso de serviços
adicionais de mídia, a Agência
poderá pleitear seu enquadramento
em classificação técnica superior,
comprometendo-se a manter os
serviços adicionais comprovados
por pelo menos 6 (seis) meses.

Estrutura Profissional, Técnica e Recursos de Mídia das Agências.
(Pesquisa)

5.2 A classificação técnica será
divulgada pelo CENP em caráter
permanente, para conhecimento
do mercado.
6. A ascensão à faixa de receita
de mídia superior poderá ser
determinante para ampliação do
compromisso de dispor/fazer uso
de serviços de informações de
mídia, desde que esta não implique
em custo operacional superior ao
aumento de receita de mídia da
Agência.
7. Receitas de mídia eventuais
não serão consideradas como
determinantes para ampliação
deste compromisso, cabendo à
Agência interessada demonstrar
tal eventualidade ou sazonalidade
junto ao CENP.
8. Cabe à Agência comprovar
que dispõe/faz uso de serviços de
informações de mídia neutras e
independentes, disponibilizadas
pelos Fornecedores com serviços
tecnicamente credenciados pelo
CENP, por meio do Comitê Técnico
de Mídia (CTM).
9. Ao pleitear a certificação, a
Agência assume o compromisso
de dispor/fazer uso de serviços de
informações de mídia, em caráter
permanente, conforme disposto no
item 2.5.3 destas NormasPadrão da
Atividade Publicitária.

10. Cabe ao CENP verificar,
anualmente, se as Agências
detentoras do Certificado de
Qualificação Técnica estão
cumprindo com os compromissos
de serviços de informações de mídia
elencados neste Anexo “A”.

• Rádio (AM e FM);
• Revista;
• Jornal;
• Internet;
• Cinema;
• Publicidade Exterior / Mídia Out of
Home – OOH.

11. ABAP e os SINAPROS
associados à FENAPRO poderão
manter cursos de treinamento
destinados aos profissionais das
Agências a elas filiadas, tanto
para a difusão de informações e
técnicas de mídia quanto para lhes
proporcionar os conhecimentos
necessários à utilização dos serviços
disponibilizados.

Para os meios Jornal e Revista está
compreendida, também, a aferição
de circulação.

12. O CENP, em parceria com
os principais Fornecedores
de informações de mídia,
disponibilizará às Agências
enquadradas nos Grupos Oito,
sem qualquer ônus, os serviços de
informações de mídia e elementos
tidos como necessários para lhes
assegurar condições qualitativas
de desempenho e possibilidade de
ascensão.
13. Os Serviços Básicos de
Informação de Mídia regular, para
efeitos de cumprimento do Anexo
“A”, compreendem Estudos
e Relatórios disponibilizados
por Fornecedores com Serviços
Credenciados, fundamentados nos
pilares de Audiência/Investimento/
Hábito, para os seguintes meios:
• Televisão Aberta e por Assinatura;

14. Cabe ao CENP, conforme
previsto no item 2.5.4 das NormasPadrão, reconhecer os estudos/
informações/softwares de mídia
disponibilizados pelos Fornecedores
de informações de mídia, ficando
sob a responsabilidade do
CTM, recomendar ao Conselho
Superior das Normas-Padrão,
após análise, o credenciamento
dos serviços oferecidos pelos
Fornecedores, excetuados os casos
de credenciamento de serviços
de Verificação de Circulação, cujo
processamento estará a cargo
do Departamento Jurídico, por
delegação de Diretor designado,
conforme art. 44 dos Estatutos
Sociais do CENP.
GRUPOS UM, DOIS, TRÊS E
QUATRO
As Agências dos Grupos Um,
Dois, Três e Quatro assumem o
compromisso de dispor/fazer uso de
serviços de informações de mídia,
em conformidade com os princípios
básicos acima expostos, em especial
no que tange ao gabarito de pontos
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ANEXO “A”

de que trata o item 3.
Os compromissos com o serviço
de controle de mídia (fiscalização)
devem estar alinhados com as
exigências e necessidades da
carteira de clientes e atender aos
contratos com eles estabelecidos,
sendo que eventuais exceções
deverão ser apresentadas ao CTM
para análise e avaliação.
Recomenda-se que as
Agências disponham/façam uso
de Otimizadores e Softwares
multimídia cuja escolha do
fornecedor fica a seu critério.
GRUPOS CINCO, SEIS E SETE
As Agências dos Grupos
Cinco, Seis e Sete assumem o
compromisso de dispor/fazer
uso, respectivamente, de 03
(três), 02 (dois) e 01 (um) dos
serviços de informações de mídia
disponibilizados pelos Fornecedores
com serviços credenciados pelo
CENP.
Os compromissos poderão ser
ﬂexibilizados por recomendação do
Comitê Técnico de Mídia (CTM),
sempre e comprovadamente,
quando a oferta no mercado
analisado for igual ou inferior ao
disposto neste Anexo.
Nestes casos, a Agência deverá
solicitar ao CTM a revisão do
disposto, comprovando os fatos
alegados.
A essas Agências, o CENP, em
parceria com os Fornecedores de
Informações de Mídia com serviços
credenciados pela entidade – www.
cenp.com.br – disponibilizará,
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através do Banco de Informações
de Mídia, as pesquisas e elementos
tidos como necessários para lhes
assegurar condições qualitativas
de desempenho e possibilidade de
ascensão.
Recomenda-se que a essas
pesquisas sejam adicionadas outras
informações de mercado e mídia
que venham a agregar valor ao
planejamento de mídia.
CONTRAPARTIDA ESPERADA
DOS FORNECEDORES DE
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE
MÍDIA
O incentivo da ABAP, FENAPRO e
Veículos, com o apoio do CENP, à
disposição e utilização dos serviços
de informações de mídia, deverá
gerar uma contrapartida positiva
dos Fornecedores com Serviços
Credenciados no que diz respeito
à qualidade dos dados e serviços
disponibilizados, além dos preços
ou descontos especiais para as
Agências enquadradas nos Grupos
Cinco, Seis, Sete e Oito deste
Anexo.
As Entidades e empresas acima
mencionadas cuidarão de acertar
com os Fornecedores com Serviços
Credenciados uma proposta de
controle de qualidade que priorize
os seguintes tópicos:
• Crítica de toda informação que
é produzida, ou seja, os dados
só deverão constar de relatórios
após terem sido checados pelo
Fornecedor, que informará o
assinante no caso de alguma

irregularidade. Inclui-se neste
item a inconsistência amostral
de Veículos de baixa audiência,
que devem ser excluídos dos
relatórios;
• Racionalização dos dados e
agilidade da informação para
atender às necessidades do
usuário obter e gerar respostas
rápidas e concisas, aumentando
sua proximidade com o mercado;
• O Fornecedor deverá ter uma
equipe bem preparada, com
conhecimento da metodologia
e de todas as fases de
processamento dos dados, para
responder às dúvidas dos usuários
com relação aos resultados
que constam nos relatórios
e processamentos especiais,
cumprindo rigidamente os prazos
de entrega;
• Zelar pelo bom atendimento ao
mercado em geral, ampliando, se
for o caso, as equipes com parte
dos recursos provenientes dos
novos assinantes, que são menos
experientes no uso do serviço de
informação de mídia e exigem
maior dedicação de tempo dos
Fornecedores e seu pessoal; e
• Avaliação sobre a necessidade
e oportunidade de inclusão de
novos serviços de informações de
mídia passíveis de credenciamento
pelo CENP para inclusão neste
Anexo, por recomendação da
ABAP/FENAPRO.

• As tabelas e terminologias
usadas nos relatórios devem ser
autoexplicativas;
Do ponto de vista comercial,
as Entidades e empresas acima
mencionadas também deverão
cobrar dos Fornecedores
beneficiados uma política de preços
que incentive o mercado assinante
a evoluir em suas análises através
do uso de processamentos e
consultas especiais, mas evitando a

duplicação de custos.
Além disso, deverá ser cobrado
dos Fornecedores o reinvestimento
de parte da maior receita gerada
pela expansão do mercado em itens
como:
• Desenvolvimento de novos
softwares;
• Expansão da área de cobertura
dos estudos regulares;

• Ampliação do número de
mercados estudados; e
• Maior uso de recursos avançados
(como, por exemplo, people
meters).
A alteração do Anexo “A” das
Normas-Padrão da Atividade
Publicitária foi aprovada pelo
Conselho Superior em 16/07/2019
para entrada em vigor em
jan/2020.

@ http://www.cenp.com.br/PDF/NomasPadrao/Anexo_A_das_Normas_Padrao_da_Atividade_Publicitaria.pdf

Apoio:

RESOLUÇÃO 01/19

RESOLUÇÃO DEFINE
VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO
Atendendo a
consulta da Abap e
Fenapro, entidades
fundadoras do
CENP, Resolução
foi amparada em
parecer jurídico e
define como Veículos
de Divulgação ou
Comunicação para os
efeitos da legislação
todo e qualquer ente
jurídico individual
que tenha auferido
receitas decorrentes
da sua capacidade
de transmissão
de mensagens
publicitárias
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O

Conselho Superior do
CENP aprovou em sua
reunião de 16 de julho
a Resolução 01/2019, na qual reconhece como Veículos de Divulgação ou Comunicação para os efeitos da legislação todo e
qualquer ente jurídico individual que tenha auferido receitas decorrentes da sua capacidade de

transmissão de mensagens publicitárias.
A Resolução, que atendeu a
consulta das entidades fundadoras do CENP Abap e Fenapro,
foi amparada em parecer jurídico do escritório Sampaio Ferraz
Advogados e considerada necessária principalmente pelos desenvolvimentos da tecnologia

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO,
SEGUNDO O CENP
A Resolução 01/2019, aprovada
em 16 de julho pelo Conselho
Superior das Normas-Padrão,
define os seguintes meios/
categorias gerais:
• Cinema;
• Internet-busca;
• Internet-social;
• Internet-vídeo;
• Internet-áudio;
• Internet display e outros;
• Jornal;
• Revista;
• Televisão por assinatura;
• OOH/Mídia exterior;
• Rádio;
• Televisão aberta.

havendo empresas que atuam de
uma maneira ambígua em relação aos demais atores do mercado. “Em muitos casos, ora elas se
apresentavam como veículos, in-

clusive participando de premiações, ora negando esta condição,
recusando reconhecimento ao
Modelo Brasileiro de Publicidade, defendido por nós”, diz Caio
Barsotti, presidente do CENP.“O
reconhecimento internacional
que nossa publicidade possui se
deve, em grande medida, ao funcionamento competitivo, justo,
harmônico, transparente e seguro do mercado brasileiro. Espera-se que todos os que atuam
aqui participem destes princípios e se juntem aos que historicamente construíram as bases
do relacionamento ético-comercial. Competição simétrica é sinônimo de competição saudável. Espera-se que isto contribua
com a superação de desafios de
compliance”.
Caio explica que a listagem servirá como base sempre que o CENP

Reforça a
necessidade da
Resolução o fato
de o CENP ser
explicitamente
citado em lei federal,
sendo reconhecido
como habilitado a
certificar agências
de publicidade que
atuam segundo o
Modelo Brasileiro de
Publicidade

for questionado por qualquer autoridade competente, administrativa ou judicial, sobre a identificação
dos tipos de Veículos de Divulgação ou Comunicação disponíveis
no mercado brasileiro às agências
de publicidade para veiculação de
campanhas de anunciantes privados e públicos.
Reforça a necessidade da Resolução o fato de o CENP ser explicitamente citado em lei federal, sendo reconhecido como habilitado a
certificar agências de publicidade
que atuam segundo o Modelo Brasileiro de Publicidade, no qual as
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agências full service – aquelas que
integradamente estudam, concebem, executam e distribuem publicidade aos veículos por ordem
e conta de clientes anunciantes –
ocupam espaço central.
“Segundo as bases do Modelo,
reunidas nas Normas-Padrão da
Atividade Publicitária, a remuneração das agências é paga a elas pelos veículos de comunicação, na
forma de uma comissão dos investimentos em mídia feitos em nome dos anunciantes”, explica Caio.
“Vale lembrar também que a legislação brasileira exige que anunciantes públicos federais, bem como de outras esferas do governo,
só veiculem suas campanhas utilizando-se dos serviços de agências
de publicidade certificadas”.
Para o presidente do CENP, a legislação deixou às entidades e órgãos de classe de propaganda a
atribuição de reconhecimento dos
veículos de divulgação. “O CENP

está, portanto, legitimado a esclarecer quais os veículos de comunicação e divulgação que atuam no
mercado veiculando publicidade,
conforme a evolução tecnológica,
devendo todos aqueles que concorrem entre si atender quaisquer leis
e normas aplicáveis a todos com
a mesma qualificação, de maneira isonômica, evitando-se assimetrias regulatórias ou competitivas
no que se refere à comercialização
de espaços para publicidade”.
Foi delegado ao Comitê Técnico Digital - CTD a apresentação
de proposições com vistas à aplicabilidade da Resolução e, eventualmente, alguma consideração
a respeito do seu mérito.
Tão logo a Resolução 01/2019
foi divulgada, numerosos veículos de comunicação relacionaram o seu conteúdo à situação
do Google e Facebook. Caio informa que os dois veículos de comunicação já foram oficialmente

A legislação deixou
às entidades e
órgãos de classe
de propaganda
a atribuição de
reconhecimento
dos veículos de
divulgação

convidados ao menos duas vezes
a ingressar no CENP. Até o momento, não deram resposta ao
convite.

RESOLUÇÃO TEVE FORTE REPERCUSSÃO NA IMPRENSA
A Resolução 01/2019 foi amplamente noticiada e comentada pela imprensa brasileira, tendo inclusive sido tema de editorial dos
jornais Folha de S. Paulo e O Globo.
A Folha afirmou: “A língua inglesa tem uma expressão conhecida como “o teste do pato”: se
algo se parece com um pato, nada como pato e grasna como pato, provavelmente é um pato. O
duopólio formado por Facebook
e Google veicula conteúdo em su-
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as plataformas –e, ao lado dele, vende anúncios publicitários. Eis a definição insofismável de uma empresa
de mídia. Ser classificado assim, no
entanto, implica uma série de deveres e obrigações, que as companhias
tentam evitar”.
Também o jornal O Globo publicou
editorial apoiando a iniciativa do
CENP: “Enquadrados como ‘veículos de comunicação’, as plataformas
e o jornalismo profissional passam a
ter uma ‘paridade de armas’ em termos de responsabilização na difusão

de conteúdos e transparência, pela adoção de práticas comerciais
do mercado publicitário brasileiro. Por exemplo, a divulgação de
tabelas de preços. Parece ilusório,
mas o fato de movimentos semelhantes ocorrerem no mundo dá
uma perspectiva mais ampla à medida do Cenp”.
Leia a íntegra dos editoriais da Folha e O Globo e noticiário da imprensa, inclusive do exterior, sobre
as recomendações do CENP em
www.cenp.com.br/cenp_na_midia

PROCESSOS

RESOLUÇÃO
R
SUSPENDE
PROCEDIMENTOS
ÉTICOS

esolução aprovada pelo
Conselho Superior das
Normas-Padrão extingui os procedimentos que tramitavam no Conselho de Ética. As agências que desejarem
obter informações específicas
acerca de sua situação individualizada poderão consultar o Departamento Jurídico
do CENP.

ÍNTEGRA
RESOLUÇÃO – PROCEDIMENTOS ÉTICOS SUSPENSOS NO CONSELHO DE ÉTICA
Considerando que os
procedimentos éticos perante
agências de publicidade relacionados
a discussões sobre desconto-padrão
e Anexo “B” referem-se a dados e
informações obtidos em diligências
relativos aos anos-base de 2013,
2014 e 2015;
Considerando que, desde
20/10/2015, após formulação de
pedido pela entidade nacional de
representantes de anunciantes, o
então Conselho Executivo (atual
Conselho Superior das NormasPadrão) da entidade decidiu iniciar
período de recesso do Conselho de
Ética quanto a casos envolvendo
desconto-padrão e Anexo “B”, o
qual foi reiteradamente renovado,
tendo transcorrido mais de 03 (três)
anos ao total;
Considerando que as advertências
de non compliance são meramente
declaratórias e, tendo transcorrido
todo esse tempo mencionado,
estando os dados e informações
desatualizados, não há qualquer
sentido prático, jurídico ou
econômico na retomada dos

procedimentos éticos que ficaram
suspensos;
Considerando que o próprio
Regimento Interno do Conselho de
Ética prevê, no art. 10, itens 20 e
21, o princípio da celeridade como
orientador dos procedimentos a
tramitarem no Conselho de Ética;
Decide o Conselho Superior das
Normas-Padrão:
Primeiro. Ficam definitivamente
extintos, sem julgamento de
mérito, todos os procedimentos
que tramitavam perante agências
de publicidade no Conselho de
Ética envolvendo discussões acerca
do desconto-padrão e do Anexo
“B” conforme tabela anexa que
identifica, indicando as agências
e as contas examinadas, todos
os procedimentos que estavam
suspensos.
Segundo. A presente Resolução será
publicada no site do CENP, dando
publicidade à decisão do Conselho
de Ética. As agências que desejarem
obter informações específicas acerca

de sua situação individualizada
poderão consultar o Departamento
Jurídico do CENP acerca da existência
ou não de procedimento ético
em curso, devendo sempre obter
resposta no prazo máximo de até 03
(três) dias.
Terceiro. Os autos físicos dos
procedimentos extintos não deverão
ser preservados, tendo em vista neles
constarem informações confidenciais
concorrencialmente sensíveis, as
quais não devem ser utilizadas em
nenhuma hipótese em situação
distinta à finalidade originária com a
qual foram obtidas.
Quarto. Casos omissos ou pedidos
de esclarecimentos poderão ser
endereçados ao Departamento
Jurídico do CENP no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
da presente Resolução.
São Paulo, 16 de julho de 2019.
Aprovado pelo Conselho Superior
das Normas-Padrão em 16/07/19.
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CONCORRÊNCIAS PRIVADAS

PELA 1ª VEZ, TODO O
MERCADO APROVA
MELHORES PRÁTICAS
PARA CONCORRÊNCIAS
PRIVADAS EM
PUBLICIDADE
Documento do CENP, inspirado em guias
semelhantes editados por entidades
fundadoras como ABA, ABAP e Fenapro,
reúne definições legais e da autorregulação
ético-comercial e enumera atribuições
que agências certificadas devem estar
capacitadas a prestar às empresas
anunciantes
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O

Conselho Superior do
CENP aprovou documento reunindo recomendações de melhores práticas
em concorrências para contratação de serviços especializados de
agências de publicidade certificadas por empresas anunciantes
privadas. As recomendações do
CENP foram inspiradas em guias
de finalidade semelhante editadas
por entidades fundadoras como
ABA, ABAP e Fenapro.
O documento do CENP, depois de expor definições legais e
da autorregulação ético-comercial e enumerar as atribuições que

Todo material apresentado pela agência
participante durante o processo de
concorrência pertence a ela

as agências habilitadas e certificadas segundo as Normas-Padrão
devem estar capacitadas a prestar
às empresas anunciantes, propõe,
resumidamente, que:
• a empresa contratante, já no
início do processo de concorrência, explicite as formas com
que pretende remunerar as agências pelos serviços como custos internos e de criação, honorários de produção de terceiros
e outros serviços, não naturalmente abrangidos pelo desconto-padrão ou fee-mensal, como
disciplinados por Lei e pelas Normas-Padrão.
• Para os casos em que, já na fase de concorrência, forem pedidos planejamento, pesquisa, proposição criativa e outros, deverá
ocorrer ressarcimento de custos
às agências participantes.
• Todo material apresentado
pela agência participante durante
o processo de concorrência a ela
pertence, devendo ser-lhe devolvido. Recomenda-se que as participantes utilizem sistemas de depósito, assegurando seus direitos
autorais.
- No convite às agências participantes, sugere-se a utilização do
critério de capacidade de atendi-

mento, com dados sobre clientesanunciantes já atendidos, perfil
de profissionais e diretores, segmentação de clientes, cases e outras informações públicas e que
constituam fator de valoração
de marca. Recomenda-se também a utilização dos dois guias de
melhor prática produzidos pelas
entidades fundadoras do CENP,
ABA, Fenapro e Abap.
• O documento do CENP propõe cinco como número máximo
de agências participantes em concorrência que envolvam custos.
Para concorrência em que não há
custos para as participantes, não
há recomendação para número
de participantes.
• Recomenda-se que o anunciante defina previamente os quesitos que serão avaliados e os critérios objetivos de pontuação
para cada item.
• O documento do CENP considera legítima, se informada
no convite, a consulta a clientes-anunciantes atendidos pela
agência pré-selecionada, respeitados os limites de confidencialidade.
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ÍNTEGRA
RECOMENDAÇÕES DE MELHORES PRÁTICAS PARA CONCORRÊNCIAS PRIVADAS
O CENP – Conselho Executivo
das Normas-Padrão, com o objetivo
único de estimular e promover as
melhores práticas de autorregulação
ético-comercial, no que tange
às concorrências em âmbito
privado realizadas por empresas
anunciantes, para a contratação de
serviços especializados de agências
de publicidade, inspirado por guias
de melhores práticas de entidades
fundadoras como ABA, ABAP e
Fenapro, assim estabelece:
Considerando que a agência
de publicidade certificada pelo
CENP é aquela que, nos termos do
art. 3º da lei 4.680/65, art. 6º do
Decreto 57.690/66, item 1.3 e 3.1¹
das Normas-Padrão da Atividade
Publicitária, é responsável pela
criação/concepção do material
publicitário, especializada nos
métodos, na arte e técnica
publicitárias, através de profissionais
especializados a seu serviço,
que estuda, concebe e distribui
a propaganda aos veículos de
comunicação/divulgação, por ordem
e conta de clientes-anunciantes,
com o objetivo de promover a venda
de produtos, mercadorias, serviços e
imagem, difundir ideias ou informar
o público a respeito de organizações
ou instituições a que servem;
Considerando que publicidade ou
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propaganda é, nos termos do art. 5º
da lei 4.680/65, art. 2º do Decreto
57.690/66 e item 1.1 das NormasPadrão, qualquer forma remunerada
de difusão de ideias, mercadorias,
produtos ou serviços por parte de
um anunciante identificado;
Considerando que anunciante
ou cliente é, nos termos do art. 8º
do Decreto 57.690/66 e item 1.2
das Normas-Padrão da Atividade
Publicitária, empresa, entidade ou
indivíduo que utiliza a propaganda;
Considerando que se deve
atenuar/mitigar os riscos de
contratações não satisfatórias no
aspecto de atendimento técnico;
Considerando o objetivo de tornar
a decisão do anunciante sempre a
mais assertiva e técnica, resultando
disso maior identidade de propósito
entre as partes; e
Considerando que
relacionamentos transparentes
(agências/anunciantes), pautados
nas melhores práticas e que se
perpetuam no tempo possibilitam
maior eficiência e eficácia dos
serviços publicitários;
Recomenda que:
1) Com exceção do descontopadrão que possui natureza e
sistemática disciplinadas por

Lei e pelas Normas-Padrão, a
empresa contratante, no início
do certame, revelará as formas
com que pretende remunerar
a(s) Agência(s), em especial
quanto a custos internos e de
criação, honorários de produção
de terceiros e outros serviços,
os quais, em qualquer situação,
devem ser negociados entre
agências e anunciantes livremente,
constituindo remuneração própria,
admitido, sempre, a definição de
valor remuneratório que as partes
entenderem ser justo e equilibrado,
servindo, para tanto, as NormasPadrão da Atividade Publicitária
como documento de referência no
aspecto técnico, como no éticocomercial;
2) O uso do sistema remuneratório
de fee-mensal ou outro que
o substitua é uma faculdade
das partes envolvidas, sendo
recomendável a observância
sempre dos critérios estabelecidos
nas Normas-Padrão da Atividade
Publicitária;
3) O anunciante aderente, na sua
relação com agências certificadas,
deverá atentar à realização do
certame em consonância com as
melhores práticas desta CN.

3.1 Para os casos em que
forem solicitados serviços como
planejamento, pesquisa, proposição
criativa e afins, deverá ocorrer
ressarcimento, de livre negociação
entre os interessados, às agências
convidadas, evitando-se a prática
de concorrências meramente
especulativas com eventual
consultoria gratuita; exceptuada
a apresentação de documentos/
credenciais ou materiais que não
impliquem custos para agência;
4) No certame, todo o material de
criação, inclusive o relacionado à
preparação do planejamento de
mídia, apresentado pela Agência
participante a ela pertence, de fato
e direito, sendo-lhe devolvido após o
certame, caso não seja a vencedora,
vedada a utilização de parte ou de
todo, inclusive na ideia criativa, pela
empresa Contratante, de forma
direta ou através da Agência que
vencer o certame e for contratada a
prestar os serviços sob concorrência.
Recomenda-se também que as
agências participantes utilizem
sistemas de depósito disponíveis no
mercado de forma a assegurar seus
direitos autorais;

5) É de livre escolha e
responsabilidade da empresa
anunciante a relação das
agências convidadas a participar
da concorrência. Sugere-se a
utilização do critério de capacidade
de atendimento (long list),
solicitando dados sobre clientesanunciantes que já tenham sido
atendidos por elas, a quantidade
e perfil de profissionais e
diretores, segmentação de clientes
por investimento e cases de
comunicação com viés desejado
pela empresa e demais informações
que sejam de caráter público e que
constituam fator de valoração de
marca, entre outros. Recomendase também a utlização do guia
de melhor prática das entidades
Fundadoras ABA e Fenapro: Seleção
de Agências de Propaganda e
Comunicação, como também o guia
da ABAP: Diretrizes para Seleção de
Agências de Publicidade;
6) O número máximo de agências
participantes da concorrência
recomendado é de 05 (cinco) para
os certames que envolvam custos
conforme descrito no item 3, sendo
o cliente anunciante responsável
pelo ressarcimento.

6.1) Para os casos em que não há
custos para as agências não há
recomendação para número de
participantes.
7) Recomenda-se que a empresa
anunciante defina, previamente, os
quesitos que serão avaliados e os
critérios objetivos de pontuação para
cada item, de modo a assegurar
o tratamento isonômico entre as
agências e maior transparência do
certame;
8) É legítima, se informada no
convite para participar do certame,
a consulta a clientesanunciantes
atendidos por agência préselecionada, respeitados os limites
de confidencialidade.
As recomendações acima detêm
caráter de sugestão, com vistas a
possibilitar maior transparência e
eficiência na relação entre agências
e anunciantes. Não se substituem,
naturalmente, à livre escolha
e tratativas individualizadas de
anunciantes e agências.
São Paulo, 16 de julho de 2019.
Caio Barsotti
Presidente
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CONVÊNIO

MERCADO
PUBLICITÁRIO E
GOVERNO DE SP
ACERTAM ACORDO
SOBRE PUBLICIDADE
DE UTILIDADE
PÚBLICA
Acordo parte do
princípio que
é do interesse
comum assegurar
tratamento
publicitário especial
à informação de
utilidade pública.
Por isso, esta terá
menor preço de
veiculação
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O

Conselho Superior do
CENP ratificou na reunião do dia 16 de julho
o acordo celebrado entre a entidade, em nome do mercado publicitário, e a Unidade de Comunicação, Unicom, órgão do
Governo do Estado de São Paulo sobre Publicidade de Utilidade Pública.
Assinado por Cleber de Oliveira Mata, Secretário Extraordinário de Comunicação do
Governo do Estado de São Paulo, e Caio Barsotti, presidente do
CENP, o acordo parte do princípio que é do interesse comum
assegurar tratamento publicitário especial à informação de utilidade pública. Por isso, esta terá
preço de veiculação menor que
os praticados no mercado publicitário para as campanhas institucionais e mercadológicas.
Pelo acordo, caberá a cada

O CENP realizará
gestões para
que os veículos
incorporem a
suas práticas
comerciais o
preço especial
para veiculação
de utilidade
pública

veículo a iniciativa de estabelecer sua política de preços especiais e demais condições para a
veiculação de utilidade pública,
respeitando suas normas e práticas comerciais. O CENP realizará gestões para que os veículos de divulgação incorporem a
suas práticas comerciais o preço
especial para veiculação de utilidade pública.
Já à Unicom caberá coordenar,
no âmbito da Administração
Pública do Governo do Esta-

do de São Paulo, as negociações
do preço especial para a veiculação de utilidade pública e estabelecer a prioridade de inserção em cada veículo. A seleção
dos meios e veículos de divulgação será feita pelos respectivos
anunciantes, juntamente com
a Unicom. Toda veiculação será autorizada por intermédio de
agência de propaganda.
O acordo conceitua as várias
formas de publicidade governamental e define publicidade
de utilidade pública como aquela vinculada a “objetivos sociais
de inquestionável interesse público, sempre assumindo caráter educativo, informativo ou de
orientação social; conter sempre
um comando, que oriente a população a adotar um comportamento, e uma promessa de benefício, individual ou coletivo,
que possa vir a ser cobrado pelo
cidadão”, além de ser facilmente entendida por todos.
Pelo acordo, a publicidade de
utilidade pública não deve conter elementos próprios das publicidades institucional ou mercadológica ou ter sua mensagem
social encoberta por qualquer
outro conceito.
A Unicom se compromete a
estabelecer, dentro de um prazo de 48 meses, uma referência orçamentária que sirva de
parâmetro aos veículos de comunicação, no que tange à conceituação destacada no acordo,
especialmente para distinguir
a publicidade de utilidade pública.
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ENTIDADES

ABMN SE TORNA
ENTIDADE ASSOCIADA
AO CENP
Entidade se junta a duas outras associadas ao CENP, a ABOOH e
Fenapex. Elas participam das reuniões do órgão máximo do CENP, o
Conselho Superior das Normas-Padrão

A

ABMN, Associação Brasileira de Marketing &
Negócios, aderiu formalmente ao CENP, Conselho
Executivo das Normas-Padrão,
em meados de setembro, na qualidade de entidade associada institucional.
“Sempre respeitamos e defen-

demos a aplicação das NormasPadrão em benefício do mercado publicitário”, disse Thomaz
Naves, presidente da ABMN.
“Também prezamos o trabalho
associativo, principalmente o de
entidades que, como a ABMN e
o CENP, reúnem diferentes lados para, juntos, encontrarem

os melhores caminhos. Eu, que
já atuei em Anunciantes, Agências e Veículos, me sinto particularmente feliz com esta soma
de forças”.
“A associação da ABMN é especialmente importante para a
autorregulação”, disse Caio Barsotti, presidente do CENP. “So-

A partir da esquerda, Alexis Plagliarini, da Fenapro, Mário D’Andrea e Alexandre Gibotti, da Abap, e Marcio Renê, da Fenapex
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Thomaz, Caio e Dudu Godoy, presidente do Conselho Superior da ABMN

mos um hub de entidades. A
presença entre nós da ABMN
reforça esta vocação natural do
CENP, com a presença de mais
líderes de marketing, como integradores e orientadores dos esforços de comunicação”. “Se você não tem um bom profissional
de marketing pelo lado do anunciante, você não terá uma boa
campanha”, concordou Thomaz.
Estiveram presentes à solenidade de associação, realizada na
sede do CENP, em São Paulo, re-

presentantes da Abap, Fenapro,
Central de Outdoor, Fenapex,
APP Brasil, Abep e Conar, por
meio dos seus presidentes e diretores. Vários deles se manifestaram durante o evento, destacando a importância da atividade
de marketing para o mercado da
comunicação.
A ABMN se junta a duas outras
entidades associadas ao CENP, a
ABOOH, Associação Brasileira de Mídia Out of Home, e Fenapex, Federação Nacional de

Prezamos o
trabalho associativo,
principalmente o de
entidades que, como
a ABMN e o CENP,
reúnem diferentes
lados para, juntos,
encontrarem os
melhores caminhos

Publicidade Exterior. Elas participam das reuniões do órgão
máximo do CENP, o Conselho
Superior das Normas-Padrão.

A ABMN
A entidade conta 43 anos de
atividade, atuando como mediadora e incentivadora de novos
conceitos e práticas do Marketing & Negócios no país, em dois
vetores:
1) aos atuantes profissionais,
nos seus vários níveis de decisão e
2) na academia, contribuindo
para a formação dos futuros profissionais.
Os esforços e o trabalho da Diretoria e dos colaboradores da
Associação têm sido na busca incessante de identificar, manter e

disseminar informações, casos de
sucesso e temas de relevância que
permitam aos seus associados e ao
mercado reﬂetir e evoluir sobre tais
assuntos.
Esses esforços são concretizados
em duas grandes frentes: projetos
e ações, sempre a partir de uma dinâmica permanente de avaliação
de contexto-conhecimento-relevância, a partir de uma tripla perspectiva: dos Anunciantes, das Agências de Publicidade e Propaganda e
dos Veículos de Comunicação, todos
presentes no quadro de Associados

Mantenedores da ABMN.
Além de Thomaz Naves, integram a diretoria da ABMN, como
vice-presidentes, Alan dos Santos,
Alexandre Guerrero, Felipe Heimbeck, Gilberto Corazza, Jued Andari, Luiz Leite, Marcio Borges,
Mauro Madruga, Paulo Fraga e
Reynaldo Figueiredo, tendo Valeria Luz de Almeida como superintendente. O Conselho Superior da entidade é presidido por
Dudu Godoy.
@ www.abmn.com.br
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ARTIGO: RAFAEL SAMPAIO

AÇÕES PARA
INTERROMPER O DECLÍNIO
DA CONFIANÇA DO
PÚBLICO NA PUBLICIDADE
DO REINO UNIDO
Confiança pública e favorabilidade são os
fundamentos do sucesso da publicidade

K

eith Weed, falando durante
a Advertising Week, em Nova Iorque, no final de setembro, convocou os americanos a se
juntarem ao esforços pró-propaganda, que é liderado por sua entidade
no Reino Unido e conta com literalmente a contribuição de todas as forças daquele mercado - como a ASA
(o Conar deles); a IPA, que representa as agências; a ISBA, dos anunciantes; o IAB UK; e todos os envolvidos
no Trust Working Group da AA Advertising Association (que desde
maio é presidido por ele).
O sinal de alerta nasceu da constatação de que o nível de confiança
e de respeito da população em geral na publicidade caiu de 50% no
começo dos anos de 1990 para apenas 25% no último ano. Além disso,
a Edelman’s Trust Barometer apontou que a indústria publicitária tem
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um nível de confiança de 37%, no último lugar e atrás de setores como finanças, energia e telecons.
Weed convocou as forças do mercado americano a se alistarem nas
fileiras pró-publicidade, adotando
o plano de cinco pontos da AA para buscar a recuperação da confiança da população na publicidade, estruturado a partir da:
1. Redução do bombardeamento.
2. Redução da excessiva frequência
e retargeting.
3. Aumentar a lembrança e a confiança na ASA.
4. Aumentar a confiança na regulação de uso de dados.
5. Mostrar que a publicidade é uma
força do bem.
No documento que a AdvertisingAssociation – entidade que há
quase 100 anos reúne todas as partes do mercado publicitário britâni-

co - emitiu recentemente, Keith destacou que “abordar a confiança e a
favorabilidade do público será um
longo e potencialmente difícil processo”, pois essas duas atitudes implicam em crenças arraigadas das
pessoas na função da publicidade e
na sua visão de como ela se comporta em relação ao conjunto da comunidade a que serve.(O reporte pode
ser obtido em https://www.iabuk.
com/sites/default/files/public_files/
AA_Public_Trust_Paper.pdf).
Um LenTo decLÍnio
Analisando o declínio da publicidade naquele mercado, o documento
revela que o melhor índice de favorabilidade, na faixa de 50%, ocorreu
entre 1993 e 1994; teve um momento de baixa em 2009, quando chegou
aos 30%; subiu para perto do 35% em
2017; e desabou para seu pior índice,
25%, agora em 2018.
O índice de infavorabilidade saiu
de 25% em 1992 e foi subindo gradativamente, com picos de 30% em

2007 e de quase 35% em 2014 e se
consolidando a 35% agora em 2018.
O índice de indiferença (ou neutralidade) saiu de 30% no início da
série de mensurações sistemáticas
(1992), teve um pico de quase 50%
em 2004, caiu um pouco em 2007,
mas passou de 50% em 2014 e agora em 2018 está novamente em 40%.
A explicação dessa oscilação está
no próprio comportamento da publicidade britânica, especialmente
na evolução do universo digital, suas
práticas, abusos e correções de rumo.
Situações como o sexismo na publicidade dirigida a crianças (já corrigida pela autorregulação), propaganda de jogos de azar (em processo
de solução) e, principalmente, a dinâmica da publicidade online, com
suas marés de abusos e revisão de atitudes e práticas, evidentemente foram identificadas por esse trabalho
sistemático de tracking feito pela entidade inglesa.
Foco na pUbLicidade onLine
Para enfrentar essa situação, foi
criado um programa, especialmente
no que se refere à publicidade online, o IAB UK Gold Standard, já adotado por muitos anunciantes, mas
que precisa ser cumprido pela maioria absoluta deles para funcionar a
contento. Esse padrão está alinhado
ao que determina a Global Coalition
for BetterAds.
Mas essa situação também incluiu
questões mais complexas, como a
crescente dificuldade de identificar
o que é e o que não é um anúncio e
uma mídia complexa e alimentada
pela internet, ambiente no qual, como foi levantado junto ao painel de

participantes, “não é fácil distinguir
o que é publicidade ou não no contexto de recomendações pagas e conteúdo nativo”.
Além disso, 45% das pessoas ouvidas se incomodam com a repetição e
intrusividade da publicidade online
(que atrapalha o caminho da experiência de mídia); 35% se sentem irritadas com o volume da publicidade
desse gênero; e 38% criticam anúncios por não serem relevantes; com
outros tantos preocupados por “estarem sendo seguidos em sua navegação pela internet”.
Há que se reduzir os irritantes e
intrusivos anúncios online, como
pop-ups em computador e celular,
animações por pisca-pisca ou a reprodução automática de mensagens em vídeo com som.
Na meta de aumentar a percepção
da ação da ASA (o Conar deles, lembre-se) é importante continuar o esforço de valorização dessa entidade e de suas atividades de vigilância
e controle. Nos esforços feitos nos
dois últimos anos, a lembrança de
sua atividade subiu para 57-60 % para conscientização induzida e 25-26
% para conscientização direta.
O ideal, para a publicidade britânica, seria um retorno aos padrões da
década de 1970, que foi o único tempo nos sessenta anos de publicidade rastreada pela AA que revelaram
um aumento da favorabilidade pública. “Nós teríamos que ser capazes
de aprender com isso, embora outros
fatores possam ter sido muito maiores, como a influência econômica radical das reformas estruturais feitas
durante esse período”. Um caminho
para isso é ressaltar, como está no

quinto passo do plano, a importância da boa publicidade para o mercado, destacando que ela é parte do
processo de valorização do consumo
responsável e de promoção de comportamentos recomendáveis em relação à melhoria da convivência entre as pessoas.
convocação mUndiaL
Em seu pronunciamento na Advertising Week, Keith se dirigiu ao
mercado norte-americano, convidando a todos para se juntarem ao
esforço pró-propaganda que começou no Reino Unido mas, tudo indica, deverá ser estendido ao mundo
todo, pois esses problemas não são
exclusivos da publicidade britânica
ou americana e deveriam fazer parte
de uma agenda global em benefício
da publicidade – que, em graus diferentes, enfrenta as mesmas questões
ao redor do planeta.
Também ressaltou que a publicidade precisa retomar seu caminho positivo, mostrando seu impacto favorável para as pessoas, ao se colocar
como sendo mais relevante às necessidades de cada um, mais envolvente
em relação a seus desejos e necessidades e, não menos importante, mais
“entretenedora” - uma vez que este é
o melhor caminho para penetrar nos
corações e mentes de cada um.
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ESTUDOS TÉCNICOS – MÍDIA

CRITÉRIOS TÉCNICOS
NOS PLANOS DE MÍDIA
CENP em Revista dá início a uma série
de trabalhos originados na academia
sobre diferentes temas da publicidade.
Começamos com artigo do professor
Sérgio Bairrada das Neves, que se propõe
a responder à pergunta: afinal, o que são
os critérios técnicos tão falado com relação
aos planos de mídia?

U

ltimamente, temos percebido que o tema planejamento de mídia vem ocupando
espaço crescente em alguns círculos
dentro e fora do mercado publicitário, quando o assunto é sobre critérios técnicos. Principalmente, quando vem à tona a decisão de um algum
anunciante que está sendo exibido
em um veículo, aparentemente com
menos público em detrimento de outros que talvez poderiam lhe dar mais
visibilidade e por consequência, mais
resultados. Em algumas situações,
nota-se acaloradas discussões sobre
a distribuição mais eficiente dos investimentos dos anunciantes entre
os meios.
Para contribuir de alguma forma
com a aprofundamento destas discussões, escrevo a seguir algumas
considerações importantes sobre o
assunto. Não tenho o objetivo de parecer ou ser concluído ou prescritivo, mas coloco como proposta para
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elucidar e aprofundar o debate sobre
a aplicação e as razões do uso de critérios confiáveis e muitas vezes mensuráveis, para se chegar a melhor solução possível para os anunciantes.
O plano de mídia é um documento que descreve a estratégia de distribuição de uma mensagem publicitária através dos meios de comunicação
de massa, de forma a garantir o alcance de determinados segmentos de públicos-alvo da estratégia de comunicação do anunciante. Um bom plano
de mídia é aquele que apresenta, além
das recomendações dos meios de comunicação, quais foram as evidencias
que nortearam a elaboração da estratégia de mídia. Se trata dos fatos e dados sobre a atual situação do relacionamento entre o anunciante e os seus
segmentos de público, identificando
quais os problemas e as dificuldades
nesse relacionamento que a estratégia de mídia apresentada se propõe
solucionar.

De forma clara e objetiva, os critérios que tanto se ouve falar ultimamente, para a escolha dos meios, assim como seu uso e aproveitamento
na lógica estabelecida para a estruturação e avaliação da estratégia de mídia devem ser sempre utilizados para garantir definir de forma eficiente,
justa e coerente as inúmeras decisões
que envolve um planejamento estratégico e competitivo.
A estratégia de mídia tem um caráter competitivo pela busca da atenção
e retenção da mensagem por parte do
seu público-alvo, e isso demanda táticas bem elaboradas, com base em
dados confiáveis, exigindo um esforço criativo e diferenciado para atingir
esse objetivo em meio a um ambiente
midiático bastante saturado de ofertas de mensagens de diferentes naturezas, como promocionais, mercadológicas, institucionais etc. Definir
o equilíbrio entre fatores subjetivos
e critérios técnicos é uma avaliação

complexa para se chegar ao consenso
definitivo. Mesmo quando é possível
determinar que as metas e os objetivos no plano de mídia foram alcançados dentro do esperado, avaliar além
do fator eficácia, temos de considerar
a eficiência ao atingir tais objetivos
sem desperdício de recursos financeiros, materiais ou de tempo.
A definição dos critérios técnicos
mensuráveis para determinar a seleção, assim como, a função e o uso
dos meios de comunicação e dos veículos publicitários em uma estratégia de mídia pode ocorrer de forma
empírica, baseada em estratégias exitosas do passado, ou apresentar propostas inovadoras e mais ousadas que
podem ser igualmente exitosas ou superiores às estratégias já consolidadas
anteriormente.
Dada sua complexidade, existem
ainda certas dificuldades para se concluir se um plano de mídia foi elaborado de forma profissional, criteriosa
e livre de interesses externos. Podese avaliar se houve planejamento eficiente e eficaz ao apresentar de forma
explicita e isenta os critérios técnicos
que foram considerados na elaboração da estratégia de mídia e se eles foram adequadamente contemplados
em cada decisão do plano.
Os critérios de seleção dos veículos devem ser fiéis em cada etapa do
plano de mídia, aplicáveis em todos
os veículos publicitários de cada categoria de meios de comunicação selecionados, sempre que houver viabilidade. Os critérios não podem ser
rigorosos apenas para uns veículos e
flexíveis para outros em um mesmo
plano de mídia.
Fatores mais comuns que definem

a escolha dos veículos a serem incluídos nas programações do plano de
mídia, bem como a sua participação na verba disponível, são baseados em pesquisas de mídia realizadas
por institutos ou empresas notoriamente competentes e credenciadas.
Porém, devido a extensão do Brasil e
da diversidade característica do sistema de mídia do país, é inevitável que
nem todos os mercados são pesquisados ou acompanhados por institutos ou empresas especializadas nesse
tipo de prestação de serviço. Na verdade, a grande maioria dos veículos, principalmente aqueles que operam em regiões ou municípios mais
remotos e menos populosos, carece
de verificação e pesquisas regulares.
Obviamente, os mercados onde estão os meios de comunicação que geralmente retêm mais concentração de
investimentos publicitários são pesquisados devido a sua importância
econômica, deixando sem pesquisas
os mercados de menor porte. Desse
modo, não é eficiente ou mesmo justo exclui-los simplesmente do plano
de mídia, apenas por não serem citados pelas plataformas de pesquisa de
mídia. O adequado é encontrar critérios técnicos outros que não dependam de tais plataformas.
Na sequência, foram listados os critérios utilizados para a classificação e
escolha dos veículos de acordo com a
disponibilidade de pesquisas, dados e
de informações comprováveis, sendo
divididos em grupos:
I. Critérios técnicos aplicados quando
o veículo está em mercado acompanhado e monitorado por institutos
de pesquisas.
II. Critérios objetivos aplicados em

veículos que não são pesquisados
regularmente.
cRiTÉRioS paRa SeLeção e
UTiLiZação de veÍcULoS
pUbLiciTÁRioS
1. Quando o mercado e o veículo são pesquisados regularmente por
algum instituto de pesquisa de mídia,
credenciado e habilitado.
1.1. Pontos de audiência ou a quantidade de pessoas pertencentes ao
mesmo segmento do público-alvo da
campanha, atingidos pelos programas de TV ou rádio.
1.2. Participação que cada emissora detém na audiência total da TV ou
rádio ligados em determinados períodos analisados.
1.3. Total de leitores de veículos impressos ou índice de penetração.
1.4. Total de exemplares comprovadamente vendidos por edição (auditado pelo IVC ou outra auditoria independe e reconhecida).
1.5. Relação entre o Custo negociado da veiculação com público atingido. Custo por Mil – relação do custo
negociado da veiculação com o total
de pessoas do público-alvo atingidas
pelo veículo. Custo por Ponto - custo
negociado dividido pelos pontos de
audiência média.
1.6. Relação de custo por mil (leitores, ouvintes, telespectadores atingidos ou totais de exemplares vendidos
regularmente).
1.7. Pertinência do perfil ou qualificação do público atingido pelo veículo. Como é composto por segmentos
o público alcançado por um veículo.
1.8. Índice de afinidade, coeficiente que compara a audiência do programa na população em geral com a
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da audiência no segmento de público
que deverá ser atingido.
1.9. Qualquer outro critério baseado em dados ou métricas oferecidas
por institutos de pesquisa de mídia
de forma pura ou por combinação
de métricas indexadas ponderáveis.
2. Quando o mercado ou o veículo
não é citado ou avaliado regularmente por institutos de pesquisa, mas onde é possível encontrar informações e
dados confiáveis:
2.1. Potência do sinal de transmissão ou raio protegido (todas as emissoras de rádio ou TV regularizadas e
legalizadas estão disponíveis no site
da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação).
2.2. Perfil demográfico da popula-

ção coberta dentro do raio protegido,
que pode ser levantado junto à Anatel, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, entre outros credenciados pela categoria.
2.3. Quantidade e qualidade de
anunciantes locais que utilizam o veículo com frequência, principalmente
a publicidade legal de órgãos públicos
e empresas privadas.
2.4. Tempo de exibição e histórico
publicitário do veículo no mercado.
2.5. Cadastro na receita federal e/
ou junta comercial como veículo de
comunicação.
2.6. Citado ou mencionado em publicações impressas ou digitais dirigidas aos profissionais de publicidade e mídia.
Conforme a necessidade e comple-

xidade da estratégia de mídia, não há
necessidade de utilizar todos esses
critérios, cabendo ao planejador optar por aqueles que melhor esclareçam na sua visão, a adequação para os
objetivos do plano de mídia. Todavia,
é importante apresentar a justificativa
ou defesa dos critérios adotados com
base na técnica e no princípio de eficácia do plano apresentado.

Prof. Me. Sérgio Bairrada das Neves
Mestre em comunicação e
especialista em marketing. Possui
substancial experiência na área de
mídia, com passagens por grandes
Agências, Veículos e Anunciantes. É
professor dos cursos de graduação
e pós-graduação da Universidade
Anhembi Morumbi.

TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE
DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DA MÍDIA PUBLICITÁRIA
O processo de planejamento e execução é composto por etapas sequenciais e racionais que, seguidas com rigor numa ordem lógica, garantem
melhores condições de alcance do
resultado esperado. Ao negligenciar
a sequência correta, perde-se a técnica e, como consequência, ter-se-á um
plano ineficiente, viciado e com poucas chances de efetivamente resolver
o problema de comunicação que motivou o seu propósito ou, pelo menos,
de oferecer recomendações mais rentáveis e íntegras.
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Há um considerável repertório de
referências nacionais e internacionais publicadas por pesquisadores
e/ou por profissionais notoriamente
experientes na área que descrevem
o passo a passo do planejamento de
mídia. Estudando essas referências,
podemos identificar cinco etapas distintas nos processos de planejamento de mídia:
I. Identificação do problema que a
mídia deverá resolver;
II. Definição dos objetivos a serem
alcançados;

III. Seleção dos meios a serem utilizados e a função estratégica de
cada um;
IV. Definição das táticas de veiculação e dos veículos a serem programados;
V. Implantação e controle.
Cada etapa deve ser elaborada conforme as decisões tomadas na etapa
que a antecede. Saltar uma etapa ou
alterar a ordem de elaboração do planejamento de mídia pode significar
decisões e recomendações erráticas,
improdutivas, custosas e por fim, de

transparência questionável.
A responsabilidade pelo desenvolvimento do plano de mídia é da
agência de propaganda contratada,
que se ocupa ainda de levantar e analisar as informações e dados necessários fornecidos por institutos de
pesquisa ou ainda contar com a colaboração de mais dados e informações de terceiros. No entanto, agência somente contratará espaços com
o veículo por ordem e conta do anunciante, e somente após aprovação expressa do plano de mídia. Assim, a
agência é a responsável pelo planejamento e pela execução, e o anunciante o responsável por autorizar todos
os investimentos.
O planejamento de mídia pode trazer, além da agência, outras duas partes atuantes distintas, cada uma com
suas funções e responsabilidades específicas:
1.anunciante: aquele que identifica a necessidade e a demanda da
ação de comunicação e define os recursos financeiros disponibilizados
e os prazos de entrega. Os resultados
esperados pela estratégia de mídia
devem atender essas necessidades e
objetivos. Em resumo, o anunciante representado pelos seus profissionais designados é a parte do processo que deve tomar as decisões finais
sobre demanda, aprovação, libera-

ção ou cancelamento de cada ação
que integra uma estratégia de mídia.
Para isso, conta com as recomendações, informações e dados confiáveis
fornecidos pela agência contratada.
Qualquer ato de sua parte que não
seja coeso com as recomendações da
agência poderá fazer do anunciante o responsável único pelas consequências decorrentes dessa decisão
unilateral.
2. agência de publicidade: planeja, executa e administra o planejamento de mídia, garantindo os resultados esperados pelo anunciante
com o aproveitamento correto dos
recursos disponíveis para cada campanha e com eficiência. A agência de
publicidade, representada pelos seus
profissionais designados, elabora e se
responsabiliza pelo plano de mídia,
sempre bem detalhado com considerável número de informações, dados
e preços de tabela dos meios e veículos de comunicação selecionados, a
fim de nortear com clareza e precisão
as decisões que cabem ao anunciante. Compete à agência ainda alertar,
expressamente, os profissionais representantes do anunciante sobre
qualquer decisão errática ou equivocada de sua parte e as possíveis consequências previstas, mesmo quando essa for determinada de forma
unilateral pelo anunciante e dependa da agência para execução. Após o

término da execução e implementação do plano aprovado pelo cliente,
a agência de publicidade será encarregada de receber as faturas e outros
documentos necessários, emitidos
pelos veículos, anexando documentos comprobatórios das veiculações
efetivamente realizadas e, após rigorosa conferência dos mesmos, encaminhar para o endereço indicado
pelo anunciante para a devida liquidação dos pagamentos devidos.
3. veículos publicitários selecionados para distribuir a mensagem
são responsáveis por cumprir todas
as condições de veiculação e o preço
negociado com a agência e/ou anunciante. São responsáveis por conceder informações fidedignas sobre o
seu público alcançado, estruturas e
outras que porventura sejam solicitadas pela agência e anunciante, que
digam respeito a escolha ou não do
mesmo. Por fim, os veículos comprovam as exibições acertadas conforme as condições em que o plano
efetivamente foi executado, dentro
dos termos em que foi programado
e contratado.
O esquema a seguir detalha a descrição das partes em cada etapa de
um planejamento de mídia, bem como as responsabilidades dos grupos
e profissionais envolvidos em todo o
processo, desde o briefing até a comprovação das veiculações.
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I. DEMANDA INICIAL DA CAMPANHA E DO
PLANO DE MÍDIA

ETAPA

II. OBJETIVOS

ETAPA

III. ESTRATÉGIA DE
MÍDIA

ETAPA

ENTREGA
Briefing (1)

DESCRIÇÃO
Documento formal elaborado pelo anunciante para ser
apresentado à agência contratada.

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE
Preparar os dados e as informações
necessárias;

Um briefing completo, basicamente com as seguintes
informações:
a. Situação atual;
b. Problema de comunicação;
c. Objetivos de comunicação;
d. Tipo de mensagem que deverá ser divulgada;
e. Público-alvo da campanha;
f. Início da campanha;
g. Verba e outros recursos disponíveis.

Elaborar e apresentar o briefing em
reunião com uma ou mais agências
contratadas;
Dirimir todas as possíveis dúvidas da
agência sobre o briefing;
Estabelecer prazos viáveis para a
apresentação do plano de mídia.

(*) A extensão e o volume de informações inseridas em
um briefing dependerá da complexidade do problema de
comunicação que a mídia deverá resolver, do tamanho da
campanha e da verba disponível.

ENTREGA
Objetivos de mídia

DESCRIÇÃO
O plano de mídia começa com a descrição clara dos
objetivos que deverá alcançar para atingir o objetivo de
comunicação da campanha e atender o que foi solicitado
no briefing.

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE
Acompanhar e contribuir com
informações adicionais ao briefing
quando solicitado pela agência.

Os objetivos de mídia podem ser descritos por:
a. Abrangência geográfica;
b. Duração da campanha;
c. Percentual de pessoas pertencentes aos segmentos alvo
que deverão ser alcançados;
d. Frequência média de exibição.

ENTREGA
DESCRIÇÃO
RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE
Aguardar a apresentação do plano de
Estratégia - seleção Definição e defesa dos meios de comunicação mais
dos meios
apropriados para o efetivo alcance dos objetivos de mídia e mídia para aprovar na íntegra ou em
partes.
de comunicação.
Descrição da função estratégia de cada meio e de como irá
contribuir para o alcance dos objetivos de mídia.

Analisar as recomendações e conferir as
defesas e os dados apresentados pela
agência.

(1) Há históricos de situações que o fato gerador do pedido do anunciante, seja o interesse em aproveitar abertura de
disponibilidade de espaços exclusivos oferecidos pelo veículo, lançamentos de cotas de patrocínio ou em razão de projeto
específico e/ou propriedades de direitos. Nesses casos, o veículo é acionado para fornecer todas as informações necessárias para
a elaboração específica do briefing.
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RESPONSABILIDADES DA AGÊNCIA
Fornecer dados e informações quando
solicitado;

RESPONSABILIDADES DOS VEÍCULOS
Geralmente, não devem acompanhar,
contribuir ou participar desta etapa do
processo. (1)

Definir qual ou quais profissionais de
mídia deverão atender o anunciante;

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
Briefing emitido pelo anunciante, datado
e assinado.
Opção de protocolo de recebimento,
datado e assinado pela agência
demandada.

Reunir-se com o anunciante quando
convocado;
Comprometer-se com a confidencialidade
das informações e dados apresentados.

RESPONSABILIDADES DA AGÊNCIA
Levantar dados e informações
complementares.

RESPONSABILIDADES DOS VEÍCULOS
Geralmente, não devem acompanhar,
contribuir ou participar desta etapa do
processo. (1)

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
Descrição dos Objetivos de Mídia,
ou Prioridades de Mídia devem ser
claramente identificados e integrados
ao Plano de mídia em documento hábil,
identificado com timbre da agência e
datado.

RESPONSABILIDADES DOS VEÍCULOS
Geralmente, não devem acompanhar,
contribuir ou participar desta etapa do
processo. (1)

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
Descrição da Seleção e Função dos Meios
deve integrar o Plano de mídia.

Elaborar, recomendar e justificar as metas
com base no briefing dos anunciantes e
outras informações e dados.

RESPONSABILIDADES DA AGÊNCIA
Selecionar os meios mais adequados com
base em critérios técnicos e justificar as
recomendações, levantar e apresentar
dados como:
a. Índice de penetração no público-alvo;
b. Perfil de público atingido pelos meios;
c. Índice de afinidade;
d. Cobertura geográfica;
e. Características intrínsecas de cada meio.
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IV. TÁTICAS DE VEICULAÇÃO

ETAPA

ENTREGA
Seleção dos
veículos
publicitários a
serem programados

DESCRIÇÃO
Definição e justificativa dos critérios técnicos a serem
adotados para a seleção dos veículos dentro de cada meio
de comunicação selecionado.
Seleção dos veículos a serem utilizados em cada meio de
comunicação escolhido, com base em critérios técnicos
definidos anteriormente.

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE
Aguardar a apresentação do plano de
mídia para aprovar na íntegra ou em
partes.
Seleção dos veículos a serem utilizados
em cada meio de comunicação
escolhido, com base em critérios
técnicos definidos anteriormente.

Formatos e
utilização
dos veículos
programados

Descrição dos formatos (dimensões dos espaços e tempos de
exibição) e posicionamentos das peças publicitárias em cada
veículo escolhido.
Discriminação detalhada dos valores negociados unitários e
totais por veículo, com os respectivos descontos aplicados.
Separação clara do que é compra de tempo ou espaço
avulso, cota de patrocínio e/ou ações de product placement.

Analisar e avaliar as condições e os
valores negociados, comparar com
planos executados anteriormente,
tendo em vista a rentabilidade e a
coerência dos valores acertados para
cada veiculação.

No final, o plano inclui um resumo geral de verba mensal e
por meio.

V. APROVAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE

ETAPA

ENTREGA
Apresentação,
aprovação, ajustes
e autorização do
plano de mídia.

DESCRIÇÃO
Apresentação do plano com:
a estratégia e tática de mídia
definidas e justificadas, com
base no briefing do anunciante;
condições de custos e descontos
negociados com os veículos
selecionados e todos os mapas
de programação detalhados.

RESPONSABILIDADES DO
ANUNCIANTE
Os responsáveis pela campanha
deverão analisar e avaliar a
adequação e pertinência do
plano de mídia com a situação
e os objetivos descritos no
briefing.

Aprovar integralmente, ou
solicitar ajustes, se necessários,
para tornar a estratégia de
É bastante comum que o plano
mídia mais eficaz e adequada às
original apresentado pela
necessidades de comunicação do
agência, necessite de revisões
para ajustes, correções, inclusões anunciante.
ou exclusões, para melhor se
Informar explicitamente
adequar ao briefing ou algum
sobre a aprovação e posterior
fato novo, não considerado
autorização para a execução do
anteriormente.
plano após a aprovação final.
Aprovação do plano e
autorização para a sua execução
e implementação nos termos
aprovados.

RESPONSABILIDADES DA
AGÊNCIA
Providenciar ajustes no plano,
se solicitado pelo cliente, e
apresentar versões atualizadas,
até não haver mais ajustes a
serem feitos.
Após aprovação integral do
plano, aguardar a autorização
para executá-lo, informando
sempre eventuais mudanças de
condições dos veículos.
Após a autorização,
providenciar imediatamente
as operações necessárias para a
execução do plano aprovado.
Na impossibilidade de execução
exata de algum ponto da
estratégia, informar o cliente e
aguardar novas instruções.

O tempo de preparação, a tomada das decisões e o volume de informações podem depender da complexidade da
campanha publicitária, da amplitude da estratégia de mídia e dos recursos disponíveis pelos anunciantes, assim
como o prazo e o tempo de preparação da agência imposto pelo anunciante. Contudo, para garantir a integridade,
sem comprometer o atingimento dos objetivos e dos resultados esperados, mesmo em ações isoladas nos meios
de comunicação, o cumprimento metódico das etapas do planejamento de mídia continua sendo integralmente
recomendável e necessário.
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RESPONSABILIDADES DA AGÊNCIA
Estabelecer e justificar os critérios técnicos
a serem aplicados na seleção dos veículos
de cada meio.
Partir de uma escolha dos veículos mais
adequados, analisar, comparar e avaliar
quais veículos, programas, horários
de exibição, posicionamentos, seções,
localizações, etc. são os mais qualificados,
com base nos critérios técnicos e
principalmente na rentabilidade.

RESPONSABILIDADES DOS VEÍCULOS
Não devem acompanhar, contribuir ou
participar desta etapa do processo. (1)

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
Parte identificada e integrada do Plano de
mídia.

Quando solicitado pela agência, deverão
contribuir com informações e dados
confiáveis e comprováveis sobre o
próprio veículo, bem como propondo
formatos e projetos diferenciados que
atendam às necessidades, aos critérios
técnicos e ao princípio de rentabilidade.

Planilhas, conhecidas como “Mapas de
Programação” inseridas no Plano de
Mídia.

Com o objetivo de rentabilizar e otimizar
a verba dos anunciantes, a agência
pode negociar sem compromisso prévio
com os veículos: custos de veiculação,
formas de pagamentos que atendam aos
anunciantes, prazos de entrega de pedido
de inserção e materiais de veiculação.
Conferir e comprovar a veracidade
e precisão das informações e preços
informados pelos veículos.

Negociar, a pedido da agência: valores,
prazos e formatos, caso ainda não haja
negociação prévia já formalizada para o
anunciante.

RESPONSABILIDADES DOS VEÍCULOS
Enquanto aguarda as autorizações de
veiculação, se houver alguma mudança
ou alteração nas condições negociadas,
informar imediatamente a agência.
Ao receber os pedidos de inserção,
comprometer-se a executar fielmente
cada detalhe da veiculação e garantir que
seja comprovada a veiculação ou exibição
conforme contrato.

Os mapas devem ser detalhados e
separados para cada situação de cobertura
geográfica: mês de veiculação, veículo de
comunicação e forma de negociação.
Os formatos dos espaços e tempo
programados para exibição devem estar
em conformidade com as peças criadas e
desenvolvidas para a mesma campanha.
Resumo geral da distribuição da verba
prevista, por meio, por mês e o que
mais for solicitado pelo anunciante ou
recomendado pela agência.

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
Declaração formal e expressa, através de meio impresso ou de forma eletrônica com o
nome e o CPF do responsável pelo anunciante de uma das seguintes opções decisórias:
a- Aprovar o plano apresentado integralmente, conforme a última versão apresentada
se não houver mais necessidade de ajustes ou correções.
b- Solicitar ajustes pontuais versão mais recente apresentada pela agência, com o
detalhamento dos ajustes solicitados.
Para haver maior transparência no processo e evitar falhas de controle é importante
que a cada revisão do plano, uma nova versão seja apresentada pela agência,
informando claramente:
(1) Verba total prevista na versão atual e a verba total prevista na versão anterior.
(2) os ajustes, correções ou alterações feitas na nova versão;
(3) motivos e justificativas de cada ajuste, correção ou alteração que obrigaram a
revisão atual;
(4) o nome completo e CPF do(s) solicitante(s) de cada ajuste, correção ou alteração
realizada no plano.
c- Plano não aprovado para o momento. Quando a campanha for cancelada ou
suspensa sem data para ser retomada.
Após aprovação final do plano, declarar formal e textualmente a Autorização/liberação
para a compra e exibição dos espaços programados.

(1) Há históricos de situações que o fato gerador do pedido do anunciante, seja o interesse em aproveitar abertura de
disponibilidade de espaços exclusivos oferecidos pelo veículo, lançamentos de cotas de patrocínio ou em razão de projeto
específico e/ou propriedades de direitos. Nesses casos, o veículo é acionado para fornecer todas as informações necessárias para
a elaboração específica do briefing.
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CARTA GLOBAL WFA

RESOLUÇÃO DO CENP
PROPÕE MELHORES
PRÁTICAS PARA
PUBLICIDADE EM INTERNET

O

Conselho Superior das
Normas-Padrão aprovou
em setembro, atendendo
recomendação do Comitê Técnico
Digital, CTD, do CENP, a Resolução 06/2019, com princípios de melhores práticas no ecossistema de
publicidade no ambiente de internet. A Resolução tem como origem
a “Carta Global de Mídia” da WFA,
traduzida e publicada pela ABA, entidade fundadora do CENP.
“Considerando a fundamentação
do documento e após análise e ajustes ao ambiente de autorregulação
ético-comercial entre Anunciantes, Agências e Veículos, que contou com o apoio do Comitê Técnico
Digital – CTD, o Conselho Superior
recomenda que esta resolução seja norteadora das relações do ponto
de vista ético-comercial no ambiente de internet”, diz o documento.
O CTD foi criado em 2017 como
organismo permanente de apoio
técnico ao Conselho Superior para temas relacionados ao ambiente digital. É formado por dezesseis
líderes de Anunciantes, Agências e
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Veículos, contando também com a
participação de especialistas convidados e associações representativas.
As recomendações de melhor prática da Resolução 06/2019 estão divididas em oito blocos:
1 - Tolerância zero com fraudes
nos anúncios. A indústria está tomando medidas consideráveis para
lidar com a fraude de anúncios, mas
isto continua sendo uma ameaça.
Qualquer investimento de mídia,
que esteja associado a tráfego inválido e impressões não humanas, deve ser compensado conforme previsões estabelecidas em contrato.
2 - incentivo às práticas de segurança de marca. Para que se crie um
ambiente de confiança, são necessárias garantias abrangentes e rigorosas, com responsabilidade assumida pelas plataformas, pelo conteúdo
veiculado em seus sites.
3 - Limites mínimos de viewability. Deve ser possível negociar com
níveis razoáveis de visibilidade que

ofereçam o resultado necessário para o anunciante, incluindo 100% na
visualização por duração total, se
desejado.
4 - Transparência em toda a cadeia de suprimentos. Transparência total em toda a cadeia de suprimentos de mídia (digital ou não)
é fundamental para um ambiente
saudável. A divulgação completa é
necessária para preços e transações,
taxas e custos, localização, dados e
outras áreas.
5 - verificação e auditoria de terceiros como requisito mínimo.
Busca-se um formato de mídia que
seja visível, livre de fraudes e com
a garantia de segurança da marca,
o que é legítimo. A verificação sobre se esses critérios foram atendidos deve ser recebida de uma fonte
imparcial terceira. Não é recomendável que se aceite dados autorretratados.
6 - abordagem de questões de
“walled garden”. Limitações impos-

“TODAS AS EMPRESAS SERÃO AFETADAS PELA LGPD”
Páris Piedade Neto, um dos integrantes do CTD, relata um
pouco do trabalho do grupo nos meses anteriores à aprovação da Resolução 06/19
CENP em Revista - Qual foi o envolvimento do Comitê
no processo de preparação do documento sobre LGPD?
Páris - Antes da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ser
sancionada, em agosto de 2018, e após a primeira grande revisão do Anexo D, que foi o primeiro objetivo do Comitê Técnico Digital, ficou muito claro que o capítulo de dados
deveria ser aprofundado. A consulta aos participantes dos
três pilares do mercado, Anunciantes, Agências e Veículos,
mostrou que havia uma grande assimetria em informações,
políticas e processos para se adequar ao LGPD, mesmo nas
empresas multinacionais, que já tinham experiência no tema
na Europa com a GDPR.
Em março do ano passado, recebemos a visita de um especialista, escolhido através do network do CENP, que nos trouxe informações sobre o cenário global, nacional e as diferentes versões da lei que existiam no Congresso e Casa Civil da
Presidência da República, com suas diferentes nuances e as
possíveis aplicações ao mercado, quando a lei fosse pautada e votada. Na mesma semana da nossa reunião, coincidentemente, a lei 13.709/18 foi aprovada e seguiu os trâmites e
sanções de praxe. Com essa primeira versão, todo o mercado, em especial a indústria jurídica, começou a se preparar.
Novamente buscamos especialistas e referências que pudessem esclarecer a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, princípios, obrigações e mesmo multas. Neste momento, com a participação do grupo, entendemos que
o mercado publicitário precisava de boas práticas, mas de
uma forma e linguagem mais acessível. Procuramos por traduções do “jurisdiquês” para o “marketês”, aproveitando os
conceitos já difundidos, com suas interpretações da nova lei
e possíveis impactos.
O CENP usou de seu prestígio e representatividade para encontrar um parceiro qualificado, técnico e que trabalhou co-

tas ao formato de mídia e/ou acesso a dados, com base no DSP usado
não devem ser aceitas.
7 - Transparência de dados. A
forma como os dados são coletados
e usados por alguns agentes contribuiu para reduzir a confiança na publicidade online. É necessária uma
mudança em direção a um ecossistema baseado na confiança, controle e respeito pelos dados das pesso-

nosco por alguns meses e produziu este guia focado na atividade publicitária.
Ao produzir o documento, percebemos que alguns temas
irão precisar de documentos adicionais. Neste momento, decidimos por uma pauta que conseguisse cobrir o impacto inicial da LGPD no mercado publicitário. É muito importante
entender os conceitos básicos.
CENP em Revista – Como a nova lei afetará os diferentes agentes da publicidade?
Páris – A resposta está resumida em uma frase na capa do
documento, “Todas as empresas que atuam com publicidade, de todos os portes e operando online ou ofﬂine, serão
afetadas pela LGPD”.
A lei tem uma definição muito ampla para Tratamento de
Dados Pessoal, portanto nossa opinião é que todos deverão
se preparar e muitos precisarão mudar processos para estar
de acordo com as obrigações que a lei apresenta.
CENP em Revista – O mercado já está maduro para o
debate sobre a LGPD?
Páris – Temos um momento nascente de interesse, muitas
perguntas e algumas empresa já avaliando mudanças. Mas
tudo ainda é muito preliminar.

as, com atenção às leis de proteção
de dados e privacidade.
8 - melhora da experiência do
usuário. Em respeito aos consumidores, que estão ficando cada vez
mais frustrados com anúncios que
atrapalham a sua experiência, interrompem o conteúdo, diminuem
a velocidade de navegação ou consomem suas permissões de dados,
Agências, Anunciantes e Veículos

e plataformas devem criar oportunidades de comunicação comercial
que sejam menos intrusivas e ofereçam uma melhor experiência ao
usuário.
A íntegra da Resolução 06/2019
pode ser lida no site do CENP

https://bit.ly/32MTGRK

@
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20 ANOS

CENP TEM NOVA
CAMPANHA
PUBLICITÁRIA

C

riada pela Área G, a campanha que marca os vinte anos de fundação do
CENP começou a ser veiculada
em setembro, inicialmente nos
dois mais importantes veículos
especializados em publicidade,
Meio&Mensagem e PropMark.
“A Área G, liderada pelo Alexandre Gama, concebeu a campanha pensando na mídia impressa especializada, inclusive como
forma de ressaltar o valor que ela

tem para a publicidade brasileira”, destaca Caio Barsotti.
A campanha será veiculada
por dez semanas seguidas, a cada
uma delas correspondendo um
anúncio que destaca um propósito, diferencial ou serviço prestado pelo CENP ao mercado publicitário.
A campanha foi criada pro bono, com concepção de Alexandre Gama e Márcio Ribas, atendimento de Silvia Tommasini e
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mídia de Giuliana Chekin. Ela
estará disponível também para
outros veículos de mídia impressa que quiserem veiculá-la. Todos os anúncios da primeira fase
da campanha podem ser vistos e
solicitados no site do CENP. Os
anúncios serão finalizados conforme as necessidades de cada
veículo.
www.cenp.com.br/campanha20-anos

@

INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS

INSTITUTO HELENA
FLORISBAL E HOSPITAL
CRUZ VERDE TÊM
APOIO DO CENP

A

s instituições filantrópicas Instituto Helena Florisbal e Hospital Cruz
Verde são as primeiras a receber apoio do CENP que, no final
de maio definiu diretivas para
apoio a serviços desenvolvidos
por instituições filantrópicas.
O Instituto Helena Florisbal,
IHF, fundado em 2013, com sede em São Paulo, colabora com
quase quarenta entidades beneficentes por ele credenciadas,
entre creches, orfanatos, asilos
e casas de apoio especializadas
em deficiências físicas, mentais
e no tratamento do câncer e outras enfermidades. Além de um
apoio financeiro mensal para todas elas, o IHF compra e entrega
alimentos, produtos de higiene e
limpeza, equipamentos e reformas, de acordo com as necessidades específicas das entidades
de menor porte.
Para as instituições de grande
porte, desenvolve projetos, avalia a qualidade, eficácia e auto-

nomia dos serviços prestados
por elas e acompanha resultados
e prestação de contas das ações.
Desta forma, o IHF pretende
contribuir na melhoria de gestão
das entidades assistenciais credenciadas e auxiliar na criação
de planos de comunicação para
divulgação e captação de recursos. O IHF é auditado pela Ernest Young.
O Hospital Cruz Verde é uma
entidade referência em paralisia cerebral grave. Foi fundado
em 1958, em São Paulo, e oferece serviço hospitalar para pessoas de famílias carentes com paralisia cerebral grave que possuam
algum agravo clínico associado.
Também acolhe crianças abandonadas com paralisia cerebral.

Em 1989, inaugurou ambulatório, passando a atender centenas
de crianças com paralisia cerebral através de consultas e terapias pré-agendadas.
comunicação
O apoio do CENP a entidades
beneficentes do terceiro setor se
dá exclusivamente pela disponibilização dos seus recursos de
comunicação para com o mercado publicitário e população em
geral. O CENP apoiará até três
instituições a cada biênio.
Instituições interessadas em
obter apoio do CENP podem
preencher formulário disponível
para download no site do CENP.
www.cenp.com.br/sobre-ocenp/entidades-apoiadas
www.ihf.com.br
www.cruzverde.org.br/

@
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PROTEÇÃO DE DADOS

CENP APOIA
DOCUMENTO
SOBRE LGPD

O

escritório Vinicius Marques de Carvalho Advogados, VMCA, com a colaboração técnica do CENP, lançou
em agosto o documento “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Perguntas e Respostas sobre
os Impactos da Nova Regulamentação no Setor da Publicidade”, Lei
nº 13.709/18, LGPD, que disciplina no país o tema “proteção de dados pessoais”.
O CENP apoiou a iniciativa por
meio do seu Comitê Técnico Digital, CTD. A LGPD foi aprovada
pelo Congresso no ano passado e
entra em pleno vigor em agosto de
2020. Ela visa proteger a privacidade e o uso de dados pessoais por
empresas de todos os portes e segmentos. O documento da VMCA
começa alertando para a importância do tema: “Todas as empresas que atuam com publicidade, de
todos os portes e que operam tanto
online quanto oﬄine serão afetadas pela LGPD. Isso porque a lei se
aplica aos setores público e privado
(incluindo o terceiro setor), abrangendo todas as organizações, independentemente de sua forma de
constituição ou natureza jurídica,
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que realizem tratamento de ‘dados
pessoais’, definidos pela LGPD como qualquer “informação relacionada à pessoa natural identificada
ou identificável”. Segundo o documento da VMCA, como a definição é baseada na forma de uso de
dados, e não no elo da cadeia produtiva em que a empresa se encontra, há diversos impactos possíveis,
incluindo:
• empresas de comércio eletrônico,
principalmente B2B e B2C;
• agências de comunicação;
• agências de publicidade;
• agências de marketing digital;
• agências de vendas;
• agências de search engine optimization;
• agências de branding e design;
• consultorias que atuam na área;
• agências de CRM ou DBM;
• empresas intermediárias, que colhem e vendem a terceiros informações de consumidores na internet, além de outras empresas
que tratem dados para fins publicitários, online ou oﬄine.
“A LGPD tem uma definição extremamente ampla do que considera ‘tratamento de dados pessoais’”, afirma o documento da

VMCA. A Lei afirma que “coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, comunicação, transferência,
difusão ou extração” são todas modalidades de tratamento. “Na prática, isso quer dizer que mesmo que
a empresa não use os dados, se ela
simplesmente os coletar de clientes
e/ou tiver contato com essas informações por meio de algum um terceiro, deverá se adequar à lei”.
O documento se demora em temas como consentimento, dados
sensíveis, comercialização de dados pessoas e situações de descumprimentos e responsabilidade, entre outros e alerta para o fato de
que, como determinado pela própria lei, diversos temas dependem
de regulamentação mais precisa.
O documento pode ser lido em
sua íntegra no site da VMCA e do
CENP.

www.vmca.adv.br
www.cenp.com.br

@

CURTAS
VÍDEO DO CENP
GANHA NOVA VERSÃO
Nova versão do vídeo do CENP
“Modelo Brasileiro de Negócios
na Publicidade” já está disponível
no site da entidade – www.cenp.
com.br, expondo de forma rápida e
simples a questão da remuneração
das agências.

CENP PROMOVE 2º ENCONTRO DE ENTIDADES ADERENTES
Aconteceu em meados de outubro,
na sede do CENP, em São Paulo, o
2º Encontro de Entidades Aderentes.
Estiveram presentes:
- Antonio Jorge Alaby Pinheiro,
presidente do Grupo de Proﬁssionais
de Mídia do Rio de Janeiro
- Bruno Dreux, presidente da
Associação Brasileira de Propaganda,
ABP
- Cris Pereira, diretora do Grupo
de Atendimento & Negócios de São
Paulo
- Ênio Vergeiro e Silvio Soledade,
presidente e vice-presidente da
Associação dos Profissionais de
Propaganda, APP Brasil
- Francisco Custódio, diretor do
Grupo de Mídia São Paulo
- Liana Bazanela, presidente da
Associação Riog randense de
Propaganda
Pelo CENP, participaram seu
presidente, Caio Barsotti, e os gestores
Oscar Mattos, Juliana Andrade,
Ernesto M. Morita e Daniele Santos.

No encontro, que durou mais de
três horas, os presentes relataram
a situação, iniciativas e perspectivas
de cada entidade. “Foi uma troca de
experiências bem interessante, que
rendeu boas ideias e possibilidades
de parcerias”, diz Ênio. “Muito bom o
encontro. Conﬁrma minha impressão
de que há cada vez menos diferenças
entre o mercado gaúcho e o de São
Paulo”, diz Liana.
Na parte ﬁnal da reunião, Caio fez
um relato aos presentes das decisões

adotadas pelo CENP em 16 de julho e
se colocou à disposição para divulgálas, como tem feito nas últimas
semanas, em várias cidades do país.
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CRÔNICA

AS MARCAS DE
TIROS E AS
FULL AGENCY

H

á alguns dias, recebi uma história muito interessante, daquelas que se espalham rapidamente via WhatsApp. Era sobre Abraham Wald e um feito atribuído
a ele durante a Segunda Guerra Mundial.
Resumidamente, ele propôs uma análise sob outro ponto
de vista em uma questão aparentemente óbvia naquele momento. Ao ler, resolvi trazer para o mercado em que estou inserido e dividi com algumas pessoas. Caio Barsotti, do CENP,
resolveu pesquisar um pouco mais sobre Abraham Wald e
mandou algumas matérias e artigos que comprovam o feito.
Pois bem, aproveitando a beleza lógica do texto, fiz observações como segue e que aparecem em italic. Uma reflexão para o atual momento.
Sobre análise de dados e uma full agency de confiança nas
empresas: não trata-se de toda tecnologia para colher informações, mas como vocês interpretam o que têm e como, quando e onde vão estar suas respostas, suas ações, suas decisões.
Durante a Segunda Guerra Mundial, estatísticos da equipe
de Abraham Wald analisavam todos os aviões que voltavam
das batalhas e destacavam as áreas com mais marcas de balas, como na imagem desta página. O objetivo era identificar
onde a estrutura dos aviões deveria ser reforçada da maneira mais eficiente: não muito a ponto de deixar o avião muito
pesado, difícil de manobrar e consumindo mais combustível,
e nem tão pouco a ponto de deixá-lo vulnerável.
A distribuição das perfurações não era uniforme: as marcas em vermelho da figura representam as áreas atingidas
mais frequentemente.
Com base nestes dados, onde eles deviam reforçar? Uma
resposta automática, sem pensar muito seria “onde recebe
mais tiros.” Até faz sentido: se estão atirando nas asas, é melhor blindá-las para evitar o estrago. Quais foram as recomendações de Abraham Wald?
1) Não reforçar as áreas mais atingidas;
2) Blindar as áreas sem marca nenhuma, como os motores, por exemplo.
Os aviões que receberam mais tiros nas áreas destacadas fo68 - CENP Em rEvista - Setembro, 2019

ram capazes de voar de volta. Mas os que foram atingidos nas
áreas sem marcas sequer voltaram. Ninguém estava analisando as marcas de balas nos aviões que não voltaram.
Este caso ilustra o Viés de Sobrevivência (Survival Bias),
bastante comum quando analisamos dados para testar uma
hipótese.
Portanto, de novo: não se trata de toda tecnologia para colher informações, mas como vocês interpretam o que têm e
como, quando e onde vão estar suas respostas, suas ações!
Se usarmos a única fonte de informação disponível como
sendo suficiente, vamos ignorar grande parte das causas destes problemas. Às vezes, a resposta mais importante está na
informação que está faltando. Ao analisar uma base de dados,
é preciso observar tanto o que está visível quanto o que não
está sendo respondido à primeira vista. O que os dados não
respondem é tão importante quanto o que eles respondem.
Como a quantidade de informação faltante é sempre infinitamente maior do que a informação disponível, é preciso fazer as perguntas certas.
Uma agência de propaganda qualificada, certificada e com
cases vencedores é o melhor caminho para, juntamente com
o marketing e os líderes, possa entender, organizar, alinhar
equipes, planejar e operacionalizar ações de comunicação para que o sucesso da marca e de suas vendas seja pleno e não
somente performático num dashboard.
Full Agency: já transformou marcas, potencializou vendas,
gerou resultados e histórias incríveis, agora é essencial para
tudo isso e muito mais.
Fernando Silveira, presidente do Sinapro-RS e diretor da integrada comunicação Total

NOSSOS NÚMEROS
AGÊNCIAS CERTIFICADAS

CERTIFICAÇÃO

1904

2001

2358

2002

2728

2003

3623
3753
3909
3800*
3532

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

13.474

3110

2004

2506**
2544
2191
2255
1991
1812
1522
* Início da tramitação do projeto de lei
1457
que resultou na lei nº 12.232/10
1311
** Entrada em vigor da lei nº 12.232/10
1298
Até 01 de outubro de 2019
Fonte: CENP

Agências Cadastradas

Até 01 de outubro de 2019

920

Processos Avaliados

Até 01 de outubro de 2019

ENQUETE DE SATISFAÇÃO
18
(3%)

8
(1%)

Total de Envios: 9.343
Total de Respostas: 562

183
(33%)
353
(63%)

Acima do Esperado
Dentro do Esperado
Abaixo do Esperado

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

Muito abaixo
Dados consolidados até Setembro/19
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CARTAS

AS INOVAÇÕES DA
ÉTICA PUBLICITÁRIA
Louvo o diálogo que levou a este
conjunto de decisões, adotadas pelo
CENP em 16 de julho. Anunciantes,
Agências e Veículos se sentaram em
torno da mesa e discutiram por longo tempo suas necessidades e pretensões. Creio que o resultado a que
se chegou é excelente, preservando
a qualidade dos serviços oferecidos
pelas agências aos anunciantes e no
melhor interesse dos veículos.
A vocação da publicidade para a
autorregulação falou mais alto, felizmente.
Sérgio Fernando, Salvador, Bahia

A capacidade de chegar a um consenso é, mais uma vez, reafirmada pelo mercado publicitário e este
é, no meu entendimento, a princi-

pal virtude das decisões recém-adotadas pelo CENP. Estimo que este
consenso será um guia seguro para discussões que fortaleçam o Modelo Brasileiro de Publicidade, este
mesmo Modelo que transformou a
nossa publicidade num orgulho para o Brasil.
Luís Cláudio, Ribeirão Preto,
São Paulo

As novidades das Normas-Padrão
são uma demonstração notável de
como o CENP é o fórum por excelência das discussões técnicas e
comerciais do mercado. Esta função, tão importante nos dias de hoje, quando tudo é questionado, repensado e reinventado, segue sendo
uma das mais nobre da entidade.

Precisamos cultivar a publicidade, mantê-la forte, ágil, competente,
capaz de corresponder às necessidades de comunicação das empresas anunciantes. Isso só é possível
por meio de agências competentes
e inovadoras e veículos de comunicação independentes e antenados
com as necessidades e desejos dos
seus respectivos receptores.
As decisões de 16 de julho do
CENP marcam um momento importante, capaz de renovar o grande contrato que existe entre os elos
do mercado publicitário há muitas décadas e que tornou a atividade numa das mais competitivas da
economia brasileira, reconhecida
internacionalmente.
Gustavo José, Brasília (DF)

Maria Rita, Fortaleza, Ceará

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